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Dalis angliakasių ne
patenkinta nauja al

gų sutaritm
Protestuodami prieš ją, įvairio

se Illinois vietose kasyklų 
darbininkai atsisako grįžti 
dirbti

CENTBALIA, III., rūgs. 19.— 
Marion County Coal kompani
jos Glenridge kasyklų darbi
ninkai atsisakė grįžti dirbti ei
nant naujuoju algų kontraktu, 
kuris nesenai buvo padarytas 
tarp unijos vadų ir kasyklų 
savininkų, ir kuris praeitą sek
madienį buvo visuotiniu anglia
kasių balsavimu patvirtintas. 
Streikuoja apie 300 angliakasių.

1X4 tos pat priežasties ang
liakasiai ir kitose vietose atsi
sako grįžti į kasyklas. Taip, 
Belleville distrikte dar strei
kuoja apie 950 darbininkų pen
ki riose kasyklose.

Prancūzai iš oro 
bombarduoja ne-

» ramius morokus
GIBRALTARAS, rūgs. 19. — 

Atvykę iš Casablanca keleiviai 
sako, kad Morokoj atsitinka 
stiprių bombardavimų. Prancū
zų oro jėgos bombarduoja mai
štingus morokiečius, daugiau
siai I>adia apygardoj. Sako, kafc 
rifkabilai skaudžiai nukentėję 
nuo bombardavimų.

Holandijos parla
mento atidarymas

Karalienė apgailauja nusigink* 
lavimo konferencijų nepa
sisekimą

IIAAGA, rūgs. 19. — Ho- 
landijos parlamentas buvo va
kar karalienės Vilhelminos ati
darytas. Karalienė pasakė, kad 
krašto finansų padėtis reika
laujanti didesnio taupumo.

Ji apgailavo, kad valstybių 
^.bandymai susitarti nusiginkla
vimo klausimais iki šiol buvo 
nevaisingi.

Del potvynio Brazilijo
je 30,000 žmonių liko 

be pastogės
PORTO ALLEGRE, Brazili

ja, rūgs. 19. — Guaryba upei 
smarkiai patvinus ir išėjus iš 
krantų, šioje srity apie 30,(KM! 
žmonių buvo priversti palikti 
namus ir bėgti į saugesnes 
vietas. Įvairiose Bio Grande 
do Sul valstijos dalyse geležin
kelių tarnyba sutrukdyta.

Susikirtimas tarp ma- 
kedoniečių * ir graikų
ATĖNAI, Graikija, rūgs. 19.

Praneša, kad Makedonijos 
komitadžai (partizanai), perėję 
iš Bulgarijos sieną ties Zerno- 
va, bombardavo graikų sienos 
sargybų postus, [vykę aštrių 
susikirtimų.

Iš Dramos tuojau buvo pa
siųstas kareivių batalionas sie
nos sargybiniams padėti.

Obregono užmušėjas 
nėra pamišęs

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
19. — Psichiatrų komisija, ku
ri buvo paskirta ištirti gen. 
Obregono nužudytojo, Jose de 
Leono Toralo, proto sveikumą, 
pranešė, kad Torai yra sveiko 
proto žmogus, o ne pamišėlis.

Batonistas iškilo 11,000 
metrų aukštin, nusilei

do negyvas
MADRIDAS, Ispanija, rūgs. 

19. — Majoras Benito Molas su 
savo bidonu buvo du kartu iš
kilęs į dauses 11,009 metrų 
(36,089 pėdas) aukštumo, tai 
yra aukščiau negu kas kada 
buvo iškilęs, bet kai jo bidonas 
nusileido žemk'.n, maj. Molas 
buvo rastas batono krepšy ne
begyvas. i

Meksikoje įsakyta 
vėl atidaryt visas ka

talikų bažnyčias
Tik kunigai “streikuoja,” atsi

sakydami laikyti bažnyčiose 
pamaldas

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs 
19. — Su respublikos preziden
to Calleso pritarimu, vidaus 
reikalų m misteris Emilio Por- 
les Gil išleido visų valstybių 
gubernatoriams įsakymą atida
ryti žmonėms visas bažnyčias 
kurios ligšiol buvo uždarytos.

Dauguma katalikų bažnyčių 
ir ligšiol buvo atdaros žmo
nėms melstis, tik kunigai ne
laikė jose pamaldų. Pamaldas 
ir kitas tikybines apeigas baž
nyčioje kunigams užgynė ne 
valdžia, bet Meksikos episko
patas, protestuodamas prieš 
valdžios išleistus įstatymus baž
nyčioms reguliuoti.

Žiūrės, kad bažnytiniai 
{statymai Meksikoj bu

tų vykdomi
MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 

19. Vidaus reikalų ministe- 
ris Gil, kurs veikiausiai bus 
išrinktas provizorium Meksikos 
prezidentu, pasakė, kad tvirtai 
remsiąs prezidento Calleso po
litiką bažnyčios klausimu ir 
žiūrėsiąs, kad įstatymai bažny
čioms reguliuoti Lutų vykdomi.

Indianos angliakasių ir j 
samdytojų konfe

rencija
J'EBBE HAUTE, Ind., rūgs. 

19. — čia dabar eina derybos 
tarp Indianos valstijos kasyklų 
savininkų ir angliakasių unijos 
vadų dėl naujo algų kontrakto. 
Manoma, kad bus susitarta 
maždaug panašiomis sąlygomis, 
kaip Illinoise, ir kad kasyklos 
Indianoje netrukus vėl ims 
operuoti.

Japonietis laikys Ame
rikoj paskaitas

TOKIO, Japonija, rūgs. 19.— 
Į Jungtines VasltyHes šiandie 
išvyko Jusuke Tsurumi, pasižy
mėjęs, nors dar jaunas, parla
mento narys. Amerikoj jis lai
kys paskaitas Chicagoj ir kituo
se didžiuliuose miestuose.

Du asmenys prigėrė 
žvejodami ežere

ST. CLOUD, Minu., rūgs. 19.
- Jų valtelei apvirtus Little 

Bock ežere, dvyliką mylių nuo 
čia, prigėrė Gus Olsbeske iš 
Sauk Bapids ir jo giminaitist 
Kenneth Keinį. Abudu buvo iš-' 
plaukę į ežerą žvejoti. <

ANKSTYVAS SNIEGAS

CLARKJSBURG, W. Va., 
rūgs. 19. — Praneša, kad Pres- 
ton kauntėj, apie .Terra Altą, 
šiandie snigo.

Šauks penkių jūrių 
valstybių laivynų 

konferenciją
Kol jos tarp savęs nesusitarsią 

laivynų mažinimo reikalu, 
nusiginklavimo konferenci
jos busią tuščios

GENEVA, Šveicarija rūgs. 
19. — Dr. Loudon, Tautų Są
jungos priruošiamosios nusi
ginklavimo komisijos pirminin
kas, pranešė Sąjungos diploma
tams, kad jis ketas netrukus 
sušaukti penkių didžiulių jūrių 
valstybių konferenciją dėl lai
vynų sumažinimo.

Dr. Loudon, kurs yra boian- 
dietis, pareiškė, kad kol penkios 
didžiules jūrių valstybės tarp 
savęs nesusitars savo laivynus 
apkarpyti, tai busią bergždžios 
visos priruošiamosios komisi
jos konferencijos.

Policija išprovokavo 
riaušes suėmė 15 pi- 

kietininkų
NEW BEDEGI!!), Mass., 

rūgs. 19. — Kaltinamas dėl 
riaušių kėlimo, policija šiandie 
suėmė penkiolika asmenų, jų 
tarpe dvyliką vyrų ir tris mo
teris.

Visi areštuotieji yra streikuo
jančių tekstilės fabrikų darbi
ninkai simpatizuotojai.

Riaušės kilo, kai būrys poli
cininkų puolė vaikyti apie 200 
streikininkų, kurie, baigę pi- 
kietavinio pareigas ties Page 
fabriku, grįžo į savo beadųuar- 
ters. Keli pikietininkai ir ketu
ri policininkai buvo sužeisti.

18 žmonių prigėrė 
laivui paskendus

Penki, tris dienas plūduriavę 
ant tropteho, išgelbėti

()\VEN SOUND, Ontario. 
Kanada, rūgs. 19. — Praeitą 
sekmadienį per stiprią audrą 
Gcorgian įlankoj, Hurono ežere, 
paskendo galvijų gabenamas 
laivas Manasoo. Laive buvo 

viso dvidešimt trys įgulos žmo
nės. Dabar penki jų buvo pa
stebėti pluduriuoją ant tropte- 
lio ir išgelbėti. Aštuoniolika ki
tų, kaip mano, yra žuvę.

Išgelbėtas nuo ugnies 
mažne prigėrė

■ LONDONAS, rūgs. 19. — 
Aštuoniolikos metų mergina, 
Bose NiaI, pamatė degančius 
ant vieno vyro rubus. Merginos 
stiprios butą: ji pagriebė vyrą, 
nunešė į tanką vandens ir įme
tė. Rūbai buvo užgesyti, bet 
vyras tik-tik neprigėrė.

Pamotė baudė podukrą 
degindama pirštus

CEDAR RAPIDS, Iowa, rug
sėjo 19. — Teisman čiaį buvo 
pašaukta viena moteriškė Nel- 
lie Reasland’ienė, kaltinama 
dėl žiauraus kankinimo savo 
mažos, penkerių metų amžiaus, 
podukros Catherinos, kurios 
pirštukai buvo apdeginti. Reas- 
land’ienė prisipažino, kad ji 
degtukais deginus mergaitei 
pirštusy norėdama atpratinti ją 
nuo blogų įpratimų.

Teisėjas nubaudė moteriškę 
$100 ir pasakė jai, kad jei ne 
kūdikis, kurį ji laikė rankose, 
ji butų dar buvus pasiųsta į ka
lėjimą.

(Atlantic and Pacific Photo)

Ethel Hertle, kuri Kanadoj laimėjo plaukimo kontestą. Už 
tai ji gavo gerą dovaną — $10,000. Paveiksle parodoma plau
kikė su savo motina.

Išrado naujos rųšies 
aeroplaną

Išradėjas ispanas perskrido La
manšą. lėktuvu, kurs stačiai 
aukštyn kyla, ir leidžias.

PARYŽIUS, rūgs. 19. — Iš 
Londono per Lamanšą į Pa
ryžių atlėkė keistas lėktuvas, 
kurį yra išradęs Juan de la 
Cierva, buvęs Ispanijos parla
mento narys. Cierva savo išra
dimą vadina “Autogiro.”

Naujos rųšies aeroplano gi
lumas ir svarbumas yra tas, 
kad jis be jokio įsibėgėjimo 
gali stačiai aukštyn • kilti ir 
nusileisti, o būdamas ore ne
gali apsiversti. Autogiro spar
nai visai menkučiai, užtat jis 
turi netik projielerį prieky, bet 
ir viršuje pritaisytas ant sta
čio stiebo keturias ilgas, į pro
pelerius panašias, mentis. Au
togiro gali skristi daugiau 
kaip 100 mylių per valandų.

Chicagos traukinys už
mušė 3 asmenis

SPOKANE, Wash., rūgs. 19. 
— Ėjęs iš Chicagos Burlington 
linijos traukinys netoli nuo čia 
užgavo skerskely automobilį ir 
užmušė tris juo važiavusius 
asmeis: Johną Stall’ą, 76 me
tų, jo žmoną ir jų sūnų 32 me
tų.

SOFIJA, Bulgarija, rūgs. 19. 
— Skrendąs į tolimuosius ry
tus vokietis von Huenefeld šian
die iš čia išskrido į Bagdadą.

Chicagai Ir apieiinkei lede- 
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Veikiausiai bus gražu ir tru
putį Šilčiau; vidutinis ir stip
resnis pietų krypties vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 57° ir 63° F.

šiandie saulė teka 6:84, lei* 
džiasi 6:53. Mėnuo leidžiasi 
10:12 vakaro.

I $8,000 už Kenoshos 
bombininkus

KENOSHĄ, Wis., rūgs. 19. 
— Miesto taryba paskyrė $8,- 
000 dovanoms tiems, kas su
teiks vyriausybei žinių apie lik 
ruosius bombų sprogdintojus, 
idant vyriausybė galėtų juos 
suimti.

Nuo praeito gegužės mėnesio 
iki šiol Kenosboj buvo išsprog
dinta keliolika bombų, nors 
žmonių beveik dar niekas nuo 
jų nenukentėjo. Tuos bombų 
sprogimus rišama su Allen A 
kompanijos darbininkų strei
ku, kuris jau ilgą laiką tęsiasi.

Riaušės Marylando 
baudžiamajame 

kalėjime
Kaliniai protestuoja prieš žiau

rų ir nežmonišką su jais el
gesį

BALT1M0RE, Md., rūgs. 19. 
— šiandie vėl įvyko riaušių 
Marylando baudžiamajame ka
lėjime. Apie 200 kalinių užsiba
rikadavę savo narvuose gran
diniais, nutraukytais nuo guo
lių, buteliais su sudaužytų kė
džių kojomis bombardavo kalė
jimo viršininką ir sargus. Riau
šėms numalšinti buvo pavar
totos dujų bombos.

Kaliniai jau nuo praeito pir
madienio kelia maištą kaip jie 
sako — prieš žiaurų ir nežmo
nišką elgesį su kaliniais.

Bulgarija pripažįsta Al
banijos karalių

VIENA, Austrija, rūgs. 19.— 
Praneša, kad Bulgarijos vy
riausybė nutarė pripažinti nau
ją Albanijos karalių Zogu. 

i

Daug žmonių sužeista 
traukiniui susikūlus
LONDONAS, rūgs. 19. — 

Traukiniui smarkiai atsimušus 
į bufferius Charing Cross sto
ty, daug keleivių buvo sužeisti, 
kai kurie pavojingai. Traukiniu 
važiavo daugiausiai miesto dar
bininkai.

Lietuvos Žinios
7203 kriminaliai nusi 

kaitimai
KALNAS. — Per šių metų 

pirmą pusmetį kriminalių nu
sikaltimų užregistruota 7203. 
Išaiškinta 5724. Dauginusią 
smulkių vagysčių (5466), to
liau už degtinės varymą, suk
čiavimus ir kit.

Tautų Sąjunga pri
pažino moterims ly

gias teises
GENEVA, Šveicarija, rūgs. 

19. — Tautų Sąjungos susirin
kimas kaip vienu balsu priėmė 
rezoliuciją nuo šio laiko skirti 
j tarptautinių įstaigų, susiju
sių su Tautų Sąjunga, valomą
sias komisijas lygiai vyrus, ly
giai moteris.

Lenkų marijavitų 
arkivyskupas ima

mas nagan
VABŠAVA, Migs. 19. —PIo- 

cke prasidėjo marijavitų arki
vyskupo Kovalskio byla. Arki
vyskupas kaltinamas dėl nedo
ro elgesio su marijavitų klioš- 
toriaus seserimis. Yra paimti 
arti šimto asmenų liudymai.

1,775 Nikaraguos suki
lėlių pasidavė; jie am- 

nestuoti
MANAGUA, Nikaragua, rug

sėjo 19. — Nuo laiko, kai buvo 
paskelbta amnestija tiems su
kilėliams, kurie savu noru pa
siduos, iki šiol Jungtinių Val
stybių jūreiviams Nikaraguoj 
pasidavė iš viso 1,775 maišti
ninkai. Manoma, kad nedaug 
jų ir beliko. Amnestijos laikas, 
kuriam ji buvo paskelbta, da
bar pasibaigė.

Amerikiečių mokytojų 
byla Turkijoj

BRUSA, Turkija, rūgs. 19 
— Prasidėjo antra byla trijų 
amerikiečių mokytojų, Miss 
Sandersbn, Miss Day ir Miss 
Gilson, kaltinamų dėl vertimo 
turkų mergaičių krikščiony
bei!.

Pirmoj byloj jos buvo dėl 
to nuteistos trims dienoms ka
lėjimo.

Coolidge išvyko dviem 
dienom j Vermontą
WASHINGTONAS, rūgs. 19. 

— Lydimas savo žmonos ir ge
neralinio prokuroro Sargento, 
prezidentas vėlai šią naktį iš
vyks į savo gimtąjį štėtą Ver- 
montą, kur jis subus dvi die
nius.

Saugo Ispanų karalių
STOKHOLMAS, Švedija, 

rūgs. 19. — Ispanijos karalius 
Alfonsas, kuris dabar svečiuo
jasi Švedijoj, labai sergimas. 
Apie jį nuolatos yra tytveikai 
privatinių detektivų ir specialus 
policijos.
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Alfonsas atvyko į Daniją

KOPENHAGA, Danija, rūgs. 
19. — Ispanijos karalius Alfon
sas iš Švedijos šiandie atvyko į 
Daniją padaryti vizitą karaliui 
Kristijonui.

35 valandas kovojo su 
mirtimi jūrėse

KAUNAS, rugp. 27. — Lat
vijoje ties Bernotais — Pek- 
runais audra išmetė iš juros 
penkis žvejų laivus su 19 žve
jų iš Klaipėdos krašto ir didž. 
Lietuvos pajūrio. Žvejai pasa
kojo, kad 35 valandas jų lai
vai buvo bangų daužomi. Nu-
laužyti laivų stiebai ir vairai. 
Pagalbos nebuvo iš kur šauk
ti. Taip pusantros dienos ne
valgę, sušlapę, sušalę kovojo 
su mirtimi. Kaip bangos išne
šė jų laivus pakraštėn ir ap
laužytus išbloškė krantan, jie 
nieko nesigailėdami džiaugėsi.

žvejų namiškių nerimas dėl 
1 pavojaus toks buvo didelis, kad 
| sužinoję, jog jų maitintojai iš
sigelbėjo, kai kurie iš džiaugs
mo apalpo.

i Nori geriau susipažinti 
su Rytprūsių biti

ninkyste
■ KALNAS. - Teko patirti, 
j kad Lietuvos bitininkų draugi* 
; ja komandiruoja savo valdy
bos narį p. A. Vakselį vienai 
savaitei j Karaliaučių susipa
žinti su Rytprūsių bitininky
ste.

Mergaičių Šiaulių se- 
minarijon nepriims

KALNAS. — šiomis dieno
mis Šiaulių Mokytojų semina- 

j rija gavo iš šv. Ministerijos 
j įsakymą, kuriuo einant nebus 
i priimama į seminariją mergai- 
j tės. Girdėti, kad Panevėžio se- 
i minarija gavo įsakymą, ku
riuo einant negalės įstoti se- 
minarijon berniukai.

Tokiu budu seminarijos tu
rėsiančios pasikeisti mokiniais.

Gaisrų nuostoliai
KALNAS. — Nuo 1919 iki 

1928 metų Kaune buvo 140 di- 
; dėlių ir 420 smulkių gaisrų. 
Iš viso materialių nuostolių 
turėjo 916 asmenų. Visi nuken
tėję dėl gaisrų per tą laikotar
pį šiuo metu jau yra atsi- 
statę.

Brangsta duona
KALNAS. — Kai kuriose vie

tose juoda ir balta duona žy
miai pabrango. Apie duonos 
pabrangimą dar daugiau pasa
ko rugių ir kviečių kainos.

Ofioialiai skelbiama, kad 
kviečių centneris kainuoja 30 
— 32 lt., rugių —29—30 lt. 
Mes turime sinių, kad Kretin
goj turgavietėj už kviečius pe
reitą ketvirtadienį buvo moka
ma 40—45 lt. už rugius — 35 
—40 lt. Biržų apylinkėj už ru
gius mokama 45—50 lt. cent
neriui. Biržų mieste net pritru
kę duonos, kaip praneša “Bir
žų Žinios”. Vertelgos pradėję 
spekuliuoti.

Nauji 50 litų banknotai
KAUNAS. — Netrukus pa

leidžiami į apyvartą nauji 50 
litų banknotai. Nauji bankno
tai bus mažesnio formato už 
dabartinius; jie bus frnėlynos 
spalvos su Šilkinėmis gijelė
mis. Vienoj banknoto pusėj 
bus Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino ir Dr. Ba
sanavičiaus atvaizdas, antroj 
— Vilniaus katedra ir Gedi
mino pilis.



ĮkoresponūencijosĮ
Detroit, Mich

Draugiškas i įvožia v inkis.

Nedėlioj, 23 rugsėjo, Lietuvių 
Pilietinis kliubas (pašelpinė 
draugija) rengia paskutinį išva
žiavimą šį sezoną. Išvažiavimas 
įvyks j Palmer Parką, Lietuvių

|lima butiKsmrengti surpraiz pa
irę. Turėdamas gi vardą tokio 
(šventojo, kurių yra daug, nu
girdęs, kad tokio pat vardo šven- 

į tojam yra rengiama parė, o tau 
j nerengiama, jauties labai pras- 
j tai, rodos, imtum ir mestum 
(savo vardą ir šventąjį kur į pa- 

nekliudydamas jokių įvorį. jųat njekurių šventųjų y- 
’ ra labai daug ir negali žinoti, 

nedėlioj Palmer Parke. I rogra- ųurįs yra tau geresnis ir kuris 
mas prasidės apie 3 vai. po piet. tau bus iaimingesnis< 
Išvažiavimas prasidės nuo rytoJjoną yr.. dešimt. 
Įžangos nebus. • I

kolonijoj, kur visada atsibuna 
lietuvių išvažiavimai. Išvažiavi-’ 
me bus ir programas — prakal
bos, žaismės ir tt. Visas pelnas 
nuo valgių yra skyriamas mai- 
neriams streikieriams. Tas au
kas Lietuvių Pil. kliubas siunčia 
tesiog maineriams streikinin-1 
kieriams, i
fondų. Todėl visi lietuviai bukit 1<u jabaį daug ir negali žinoti,

—Rengimo Komisija.'

CIeveland, Ohio
0 i ei vuiivoino ūUiriijęiuiu

Rugp. 16 d., Neuros farmoj,'g^aj imkim Pranciškus, 
buvo surengtas piknikas kokios1 
tai negirdėtos sportininkų drau
gijos. Piknikas buvo su risty- 
nėmis, nes dabar Clevelande ne 
madoj, kad piknikas butų be ris- 
tynių.

Plačiai visur buvo garsinama, 
kad šiose ristynėse imsis Požė
la su Pinta. Todėl daugelis ren
gėsi į pikniką važiuoti pamaty
ti Požėlos ristynes. Tečiaus pas
kutinę dieną daugelis sužinojo, 
kad Požėlos visai nebus ir todėl 
į pikniką nevažiavo. Todėl ir pu
blikos buvo ffedaugiausia. Ren
gėjai jrgi iškalno žinojo, kad Po
žėlos nebus, tad pakvietė Aleju- 
ną iš Pittsburgho ir pastatė jį 
ristis su Pinta. Pirmam susikir
time Pinta paguldė Alejuną į 45 
min., užlauždamas ranką. Ant
ram susikirtime Alejunas pa
guldė Pintą į 30 min., o tretį 
kartą Pinta vėl paguldė Alejuną 
į 20 min., užlaužimu rankos.

Nors Alejunas yra geras ris- 
tikas ir publikai patiko, bet vis- 
tiek daugelis kėlė triukšmą ir 
reikalavo sugrąžinti jiems užmo
kėtą įžangą už klaidinančius ap
garsinimus. Patartina tad cleve- 
landiečiams nedaryti klaidinan
čių skelbimų, tai ir publika ne
kels jokio triukšmo.

—J. S. Jarus.

Eagle River, Wis

AR JUMS REIKIA PINIGU?

MORGIČIAMS
Mortgage Organization 

C. J. Dankovvski, ižd.

18-ta Gatvė

žuvo farmerių šeimyna.
Apie porą mylių nuo šio mies

telio gyveno suomis (finas) ūki
ninkas Oscar Star su savo žmo- 
fia. Kelios dienos atgal minė
tą farmerį jo kaiminai rado ne
gyvą prie savo namelio durų. 
Jo moterį rado negyvą darže. 
Vaikų jiedu neturėjo ir gyveno 
ukėj vienu du. Vyro galva buvo 
sukruvinta. Spėjama, kad jiedu 
nusinuodijo munšainu; jie nie
kad tarp savęs nesivaidydavę, 
bet gerti abu geidavę gerokai. 
Tai štai kokį moterėlės pasida
ro munšainą, kad kitiems ir mir
ti nuo jo priseina. Patys žuvu
sieji munšainą daryti nemokėjo, 
tad gerdavo kas pakliūva.

—Vietinis.

LEISKIT MANE PA
SAKYT JUMS

Dovanai Patarimas
Pavelyk it D-rui C. C. Singley 

patarti jums. Jis yra patyręs 
visose ligose. Jis turi 40 metų 
praktikos ir gali gydyti sifilį, 
nerviškumo, draugijines ligas, 
pagelbės jums atgauti vyrišku
mą, faktinai jis gali subudavoti 
iki tokio vyro koks buvote pir
miau. Ten yra tik v’enas pasto
vus ir tikras gydymas ir jis 
vartoja jį.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 W. Jackau n Boui.

Saite 1615, 
Phone Harriuon 0150

Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų., nedėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

NAUJIENOS, Chicago,’IU.

Indiana Harbor, Ind
Gerai turėti gerą vardą.

He Beiieves in Being Literai

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.
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JOSEPH VILIMAS
N a m u S tat y m o 
KONTRAK TORIUS

4558 S. Wa«htenav* Avė. • Chicago, III

Eighteenth Bond &
I. F. Dankowski, pres.

1618 West

Musų žinomi plastic chirurgai 
pertaisys jūsų nosį pagal jūsų 
veidą. Nežiūrint kaip kreiva jį 
butų arba stora, jus galit tu
rėti tinkamą nosj su pagelba 
be skausmo pataisymu. Ir tai 
užims tik dvidešimt) minučių. 
Neliks jokių ženklų. Specia
liai pigios kainos. Mes taipgi 
žinomi ir dėl kitų pertaisymų, 
kaip tai: prašalinime gymio 
ženklų, rauplių duobių, atitai
syme kreivų akių, atjauninime 
senų veidų ir 1.1. Kainos la
bai pigios.

Pasitarimas su musų Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Jei at*i unite huvo maži) fotograflji) arba 
fotOKrnfijoa proof, I tai bu* h( kreipta 
Rpeclalė utyda. Vinį laiškai <reit atmikomi. 

American Institute 
of Plastic and Facial Rejuvenation 
Sulte 730 StateLake Bldg. 190 N. State 8t.

Telcphonc State 5156 Chicago. Ui.
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Šį kartą mėginsiu tėvams>ku- 
rie augina vaikus, ar kurie dar 
augins, kurie dar neturi vaikų, 
ar kuriems įtaikai jau yra gimę, 
bet dar nekrikštyti, patarimą, 
kad jie savo vaikams parinktų 

(gerinusį vardą, kad tik vienui 
(vienas tebūtų šventųjų knygoj. 
, Mat dabartiniu laiku yra reika-

Imkime 
_ _f. „___ _____  Vienas 

j auksaburnis, lutas evangelistas, 
trečias mučehiinkas, kiti vėl ko
kie šventieji, štai Domininkų. 
Jų irgi yra devynios galybės. 
Petrų yra net šeši. Kuris jų y- 
ra vertesnis surengimui parės? 
__ ______   . Jų yra 
trys. Vienas šventasis pripuola 
sausio 29 d., kitas birželio 16 d., 
o trečias rugsėjo 17 d. Kuris jų 
yra geriausis? Kuris priklauso 
darbininkui, kuris biznieriui, ku
ris kitai kokiai kategorijai?

Laimė dar, kad mes turime 
dvi dideles moteris, kurios yra 
ekspertai parių rengime ir žino 
kam šventasis priklauso. Todėl 
jos moka išskirti šventuosius ir 
žino kam ir kada parę surengti. 

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5 1
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- j 
zaminavirnas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, > 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 

Kambariai 1012, 101l>, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 ^vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų mottoj PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canai 2544—2545

ITUBBY

0
O

0
0 d 

O

Kaip jos tai padaro, tai jau jų 
paslaptis ir tos paslapties jos 
niekam neišduoda, štai jos nak
tį iš rūgs. 15 į 16 d. rengė pa- 
rę vienam Pranciškui. Kodėl tą 
dieną, o ne sausio 29 d., ar bir
želio 16 d.? Tai jau jų paslap
tis. Turbut todėl, kad tas Pran
ciškus yra biznierius, todėl ir tu
ri geresnį už kitus Pranciškaus 
vardą. Pranciškų pas mus yra 
labai daug, kitam name net po 
du, tris, bet ne vienam jų parū 
nebuvo rengiama, išėmus tą vie
ną Pranciškų. Mat kiti Pranciš
kai yra šapos darbininkai, tai
gi jie priklauso kitai kategori
jai, todėl jų niekas neatmena, 
nors niekurie jų yra gana veik
lus vietos draugijose. Taigi vie
nas Pranciškus yra nešiojamas 
ant rankų, o kiti Pranciškai tu
ri sau ramiai sėdėti, jei yra da
vę po penkinę ar daugiau. Jei
gu gi penkinės neišteko, tai nė 
per rakto skylutę negalės pama
tyti kaip “Prancišką vinčevoja”.

Visur blogai dėl šapos darbi
ninko. Ek, geriau jau visai bū
ti be vardo, negu su vardu, ku
rio niekas nežino.

—Šapos* Darbininkas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Issirmkite Sau 
Tinkamą Nosį

Rusiskos ir Turkiškos Vanosi
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902
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Banditai sugrąžino 
pavogtą vaiką

Antradienio vakare, jau vė
lai, gasolino stot i n, kuri vadi
nasi: “Lone Star” ir kuri ran
dasi Loekporte, III., 5 mylių 
nuo Joliet ir kokie 3 blokai 
nuo tos vietos, kur baigiasi 
gatvekarių linija, įėjo jaunas 
vaikiščias.

Stoties prižiūrėtojas, George 
Mals, tarė vėlyvam svečiui:

-Tu, stinati, truputį vėlokai 
užsukai. — Geouge Mals yra 
lietuvis vaikinas. Jo tėvai Ma- 
tulauskai padėjo jam nupirkti 
tą gasolino stotį. Kurį laiką 
motina pagelbėdavo sunui pri
žiūrėti biznį. Ji ir dabar atlan
ko stotį. P-nai Matulauskai gy
vena Bridgeporte ir turi biznį, 
regis, Dry Goods krautuvę ad
resu: 3356 So. Halsted st.

Kada Mals šitaip pasveikino 
jauną “kostumerį”, pastarasis 
tarė:

—Aš noriu pasiekti namus. 
Aš tau duosiu $10, jei tu par
veši mane pas motiną.

Mats, nustebęs, paėmė vaiki
ščią už smakro ir tarė:

—Kaip tu vadiniesi?
\Villiam Banieri — atsa

kė šis. — Mane buvo pavogę.
Mats, kuris matė vaikiščio 

paveikslus laikraščiuose, nieko 
daugiau nebelaukdamas patele
fonavo šerifui Albert Mark- 
graf, kuris pasiskubino at
siųsti du savo padėjėju — M. 
Krawl'į ir J. McKeon. Šie*, at
važiavę pasiėmė Bilį į \Vill 
pavieto trobesį, Joliete.

Vaikiščias užklausė šerifo, 
ar jis galįs telefonuoti tėvui, i 
Jis, girdi, galįs užmokėti, ba 
turįs $10, kuriuos jam pavo
gusieji jį vyrai davę. Šerifas 
tuojau pašaukė vaiko tėvą. Ir 
Biliui pašaukimas nekaštavo nė 
cento.

Tuo tarpu duota žinoti de
tektyvų biurui. Iš čia, greičiau
siu autu, kokį tik biuras tu
rėjo, išvažiavo į Jolietą detek
tyvai, kad suspėjus pasiekti 
Jolietą pirmiau, negu vaiko tė
vas pribus ten.

Detektyvai pribuvo pirmi. 
Jie, mat, norėjo išklausinėti 
vaiką, pirm negu tėvas su juo 
pasikalbės, kad kartais tėvas, 
bijodamas juodrankių, nepamo
kintų vaikiščią tylėti, ką norsl 
užslėpti.

Kai vaiką išklausinėjo, leido 
ir tėvui su juo pasimatyti. Vai
kas parvežtas namo.

Iš vaiko pasakojimo pasirodo, 
kad banditai buvo nuvežę jį ko- 
kion ten farmon, kurioj ir iš-1 
laikė 13 dienų. Antradienyje, 
vakare, jie pasiėmę vaiką, įso
dinę jį automobiliu, atvežę ne
toli Lockporto, davę 10 dole
rių ir liepę eiti, kol prieis gat- 
vekarį, o patys nuvažiavę.

Kodėl vaikas tapo sugrąžin
tas? Sakoma, kad vaiko pavogi
mas atkreipęs nepaprasto dė
mesio. Išsigandusi policija, iš
sigandę politikieriai, kad pub
likos pasipiktinimas gali pasiek
ti tokio laipsnio, jogei pasida
rys karšta ir valdininkams, ir 
politikieriams, ir gengsteriams.

Taigi politikieriai kreipėsi į 
gengsterių — ypač Mafia—va
dus reikalaudami vaiką paliuo- 
suoti. pekmingi italai jau an
tradienyje pranešę policijai, 
jogei vaikas susirasiąs. Taip ir 
atsitiko.

Detektyvų biure vaikui buvo 
parodyta 75 paveikslai įvairių 
kriminalistų. Vaikas parodęs 
paveikslus dviejų vyrų, kurie jį 
pavogę. Tų vyrų pavardės e- 
sančios — Julio Salusso ir 
Pasųuale I^arocco. Vakar po
licija ieškojo nurodytų asme
nų. Ji tikėjosi juos greitai su
imti.

Tuo tarpu teisman, ryšy su 
vaiko pavogimu, traukiamasi 
yra Augelio Petitti, turįs sa

ldiną 1737 W. Polk st. Suimta 
ir keletas kitų italų, kurie yra 
įtariami kaip nariai Mafia or
ganizacijos.

Policija ieško fanuos, kurioj 
vaikas laikyta. Sakoma, kad 
tos formos savininkai vadinta 
Staler. Pasak vaiko, tie žmonės 
esantys francuzai, o ne italai.

Smulkios žinios
Trzeciak, Andrius, gyv. 4448 

So \Vestern Avė., puolė negyvas 
kieme namų, kuriuose gyveno. 
Širdies liga. Sirguliavo jau se
nai.

Perplauta policininkui Boyle 
ranka, kai jis mėgino areštuoti 
nužiurėtinus asmenis ties na
mais 1747 \Vest 47th St.

Susikūlė Fordas su trokir 
ties 31-ma ir VVallace gat. Tro- 
ką operavo Gustas Kamiu, 
6025 Indiana avė., o Fordą — 
S\veeler, 20 E. 85th st.

♦ “ ♦ >S

Julija Bueer, 15 metų, susi
mušė su vyru. Sudaužyta galva 
Moteris nugabenta . ligoninėn. 
Gyvena adresu 2013 Canalport 
avė. Bueer Albertui, 23 metų, 
2013 Canalport avė., perskelta 
galva. Išgabentas pavieto ligo
ninėn. Mėgino šauti į policinin
kų Markussą. Kitus policinin
kas smogė Bueeriui galvon mi
tinėse dėl revolverio.

♦ ♦ ♦
Katryna Maltiskus, 13 metų, 

gyvenusi 1627 So. (amai st., ra
sta priemenėj namų 2008 Ca
nalport avė. be sąmonės. Išga
benta ligoninėn. — Reporteris.

936 Kazlauskas Vincent
911 Kremskienė Cicilija
917 Malis Stofain Mrs.
919 Moliuskui J
951 Miko Kristina
952 M įkaitis Ignacas
962 Povilauckas Stanislovas
970 Savickas Ilyliaras
971 Savickas I.
981 Steponaitis M.
983 Tanciuz Jonas
986 Vi t artai t ė Ona
988 Waikanovo Patrui
989 \Malentis Adam

Įė.s .■iU.Į.s , i,. U. ■■■.<

Cicero

Frankis Shimkus ėjo per 
Ashland avė. ties 49-ta gatve. 
Jį užgavo lludson autas, šofe
ris, George Mack, 4535 So. 
Lincoln avė., sulaikytas. Shim
kus gyvena adresu 1527 So. 
Ilermitage avė. šiuo laiku jis 
randasi ligoninėje.

♦ ♦ ♦

šuva įkando Edvardą Sharey, 
3038 So. Wallace st., prie 31 
ir VVallaCe gatvių, šuva pri
klauso p-niai Bayonis, 3010 S. 
Wallace si. 

♦ * *
Užgauta akis P. Galmanui, 

3464 So. Halsted st. Užgavo 
savininkas krautuvės, kuri 
randasi adresu 3164 So. Halsted 
st. Savininkas — A. Katsaras. 

♦ ♦ ♦

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausyį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie laugelio, km 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

902 Bartkus kun. Stanislovas
903 Beganskou T. Jozapui
910 Cereska Jozapas
911 Cikas Emma
914 Danosova Tcresie
916 Dapkis Jonas
932 Jorackas J

Kaip Silpnos Nervingos 
Moterys Pasidaro 

Stipresnės
Jaučiasi geriau, išrodo jaunesnė 

ir būna tvirtesnių nervų
Jeigu jus žinotumėt — jus pavar

iusios, inažakraujės moterys — ku
rios kankinate save savo “nervais”— 
kaip jus pastebėtinai sustiprėtumėt 
ir pasveiktuinėt nuo Tanlac, tai jus 
nė valandėlės nelauktum?!, bet tuo- 
jaus nueitumei pas savo aptiekinin- 
ką ir isigytumėt didelę bonką šių ne
paprasti) vaistų.

Mrs. Mabel Wagoner, 101 Norton 
Court, Akron, Ohio, sako: “Aš bu
vau silpna, nepaprastai nervuota ir 
kentėjau nuo nevirškinimo ir kvai
tulių. Tanlac padarė mane kupinų 
naujos energijos. Aš paaugau 17 sva
rų ir dabar jaučiuose gyva ir veikli.” 

Tanlac neturi jokių kenksmingų 
vaistų, kaij) vanduo, kurj jus geriate 
— tik pačios gamtos medikalės žolės. 
Aptiekininkai žino tai ir per pasta
ruosius 10 m. rekomenduoja ji vy
rams ir moterims, kurie nori greitai 
“atsigriebti,” atsistoti ant kojų ir 
naujai pajausti gyvenimą.

Tanlac išdirbėjai taip pasiliki savo 
vaistais, kad jei tie vaistai jums ne
pagelbės, tai bus sugrąžinti jums 
pinigai.

Tanlac
&I MWL1ON BOTILES USED

Cicero Citizens Pnotective Asso- 
ęiation šaukia susirinkimą

Gerbiami nariai, Jus esate 
kviečiami būti susirinkime, ku
riu įvyks penktadienio vakarą, 
rugsėjo 21 d. Susirinkimas 
prasidės kaip 7:30 vai. Laisves 
svetainėje, kuri randasi prie 
49-to court ir 14-tos gatvės. 
Susirinkime bus pranešta, ką 
yra nuveikusi Jūsų organizaci
jos valdyba. Tapo išsiuntinėti 
pakvietimai Cicero miesto tary-

to*. į n ................................................

bos nariams dalyvauti šiame 
susirinkime. Atsilankykite ir 
išgirskite, ką jie turi pasakyti. 
Astiveskite savo kaimynus ir 
draugus, kad prirašius juos 
prie musų organizacijos. Bro
liškai Jūsų Wm. U. Ūselis, 
prez., A. L. Matui, sekretorius, 
5018 West. 16-th st. Atsineški
te pakvietimo laiškus.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Siųskit pinigus per
NAUJIENAS

Geriausios nuo skilvio, 
kraujo ir nervų ligų

ViTtd gyduolių yra darodoma kg joa yra 
paduriURiOA kitiems. Skaitykit ka pna* 
H. A. MoCart. Oticida, Tenn., mano apin 
Nuga^Tonc. Jin Rako: “AA Užvartojau 3 
buteliUA Nuga-Tone ir man Joa daug pa
gelbėjo. AA ja* viAuornet laikysiu navo 
namuoHC. tua man joA pagelbAti. Nuga-To- 
ne yra geriauAtoA gyduolė* kokia* aA egų 
kada vartojęs nuo nervų, ekilvio ir krau
jo ligų. Jo* yra gero* nervų budavoto- 
)oa".

Tai yra paprasti raportai kaa vartoja 
Nuga Tone. VirA millona* žmonių yra gavę 
puikias panekim-A vartodami Ala* gyduole*. 
Nei vienon gyduolė* negali AUAilyginti tu 
NugaToue nuo nkilvio aulrimų, pranto ape
tito. praradimo hvoHo arba atipruDio, silp
nų nervų, galvos Kkaudėjimo, svaigulio, in
kstu. kepeny ir pūslė* trobelių, chroniAko 
užkietėjimo, abelno nu*f1pnėjimo, prasto 
rpiego arba panaAlų trobelių. Pabandykit 
Ntlga-Tolie tik keletą dieni) ir pantebėkit 
kaip stipresni* ir *veike*niA jų* pasijausite. 
Jo* Kalit pirkti Nugs-Tone kur gyduolė* 
yra parduodamos. Jei jūsų vertelga neturi 

I ji) pu* save atake. reikalaukit, kad Jia už
pirkti Nuga-Tonc kur gyduolės yra par- 
sakytų jum* ii ollelio vaistinės.

UDWEISER yra prie-. 
žodis duodantis užg'a- 
nėdijimą milionams

ANHEUSER-BUSCH, ST. LOUIS

Budweiser Malt Symp 
priduoda valgiams mais
tingumą. Jisai parduo
damas visose 
ir kitose 
visur.

grosemėse 
krautuvėse

1

J ^almėjo Didžiausį Metu Pasisekimą
»

-delei Ypatingos Grožės, Nepaprasto
Veikimo ir Pastebėtinos

The COACH 

*585 
*495 

.-.*595
The 4-door f z' *7 K 
Sėd a n ...... O (j 
'['h* Coavertiblc 

Cabriolet.. • .‘695
The ImperiaI A *7 1 C 
Landau / L J
Utlllty Truck .52,0 

(ChtutU Only)

Light Dalivcry ^375 
(Chassis Only) 

Ali prives f. o. b. Filui 
Mlchlgan

Savaitė po savaitės, mėnuo 
po mėnesio Didesnis ir Ge
resnis Chevrolet siekė vis di
desnių ir didesnių populiaru
mo augštumų — iki šiandie » 
jis yra visų pripažintas lai
mėtojas visos šalies pirme
nybės 1928 m.!
Niekad dar jokis Chevrolet 
neturėjo tokio didelio publi
kos priėmimo — nes dar nie
kad jok t h žemos kainos* ka
ras nedavė tokios kombina- 
cijos ypatingos grožės, ne
paprasto veikimo ir pastebė
tinos ekonomijos!
Jo “bodies” yra daryti Fish- 
erio — ilgi, žemi, patrau
kantys ir užbaigti spalvo
mis, kurios parodo šių die
nų madas prašmatnumą ir 
individualumą — yra toli nu
žengę nuo priimtų standar- 
dų pigiųjų karų rinkoje. Iš

Ekonomijos
vidaus ir iš lauko jie išrodo, 
kad Fisher darbas yra vi
sai skirtingas liuo visų kitų. 
Bet Chevrolet veikimas nė 
kiek neatsilieka nuo Chevro
let grožės ir stiliaus. Nie
kad pirmiau pigus karas ne
buvo taip lengvas valdyti — 
nes valdomasis mechanizmas 
yra perdėm su šratais... klo- 
čius ir gyrų mainimo ran- 
kiena klauso mažiausio palie
timo... ir dideli nesirakinan- 
tys 4 ratų brėkiai sustabdo 
automobilių daug greičiau, 
negu būna reikalinga bile ko
kiam atsitikime.
Ateikite ir pamatykite karą, 
kuris laimėjo pripažinimą 
daugiau kaip trijų ketvirt- 
dalių miliono pirkėjų nuo 
sausio 1 d. Patys patirkit 
kodėl jis laimi didžiausį pa
sisekimą šiuose dideliuose 
automobilių augimo metuose!

Atlankykit arčiaus} Chevrolet Vertelgą
Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysit pas mus ar pas kitus 

Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo
SOUTH

F. L. Crawford Motor Bale* 
0321 Got toge O rovė Avė.

Wltte Motor Hale* 
llltie siunti. 111. 

Brhiillrr & ifafner Chevrolet Co.
4741 Coitage flrove Avė.

Spooner Motore. Ino.
Harvey. III. 

MeManue Motor Salee 
0711 S. Weetern Avė. 

Michlgan Avė. Chevrolet Co.
2234 8. Michlgan Avė. 

Nleburgcr Chevrolet Company 
7744 Stony leland Avė.

A. J. OoHterbeek Motor Co.
7541 S. Haleted St.

Orme Bros. A Sheete Motor Co.
< 0522 Cottage Grove Avė.

Superior Motor Sales 
' 0943 8. Halsted St.

Help Chevrolet Company 
8022 Commereial . Avė.

Wame Motore, Ine.
Chlcugo Helghts, III. ‘
Vottng A Hoffman 

1709-11 W. 95th St.
Argo Motor Company 

3211-15 Archer Avė., Argo, III.

Q U A L I T
► -

k-:-

Budweiser MaltSymp
HOP FLAVORED OR PLA1N

WESTERN SALES CORPORATION 
1525 Newberry Avė. 

Dittributora Phone Canal .7051 Chicago, Illinoh

BM-94

Blogi Metai Lietuvoj
Iš laiškų, iš laikraščių girdžiasi dejavimai, 

kad Lietuvoj blogi metai, lietaus perdaug, der
lius prastas, duonos trūksta, litų nėra! Ir jųjų 
gimines paprašo iš jus kiek nors pinigų, o jus 
galvojate kaip čia patenkinti savo giminių pra
šymą, — kaip pasiusti jiems pinigus — tada at
siminkit “NAUJIENAS”.

“NAUJIENOS” jums patarnaus gerai ir grei
tai. Visą, ką jums reikia padaryti, tik atsilan
kyti į “NAUJIENŲ” raštynę ir per čia pasiųsit 
savo pinigus.

SOUTH—(Contlnued)
Ashland Avė. Motor Salee 
543(1-12 S. Ashland Avė, 

Nornian M. Barron Chevrolet 
Hales 

2330-43 W. lllth St. 
Bailinau Chevrolet Sales 

3510-20 Archer Ava. 
. Caley Brothers 

10038 8. Mlchlgan Avė.
NOKTU ”

Uptown Motors Corporation 
1859 Broadivay 

Wescott-Sclionluu Conipany, Ine.
1245 Chlcngo Avė., Evanston 

Albany Bark Motor Salee 
3102 I.aivrenco Avė. 

Blanieuser-EKun Chevrolet Salee 
Nile* Center, III. 

Dės Plalnes Motor Co. 
Dės Blalnes, III. 

Mihvaukee Avon u e Motor Salos 
2504 Mihvaukee Avė.

ĮVEST
Sinart Chevrolet Conipany 

La Grange, III. 
Dės riaines Valley Motor Sales 

I.eniont, III.

WE8T—(Contlnued) 
West Auto Sales 

2032 Washlngton Blvd. 
DrIJe Motor Salee 

0528 Roosevelt Koad, Oak Park 
George W. Durst Chevrolet Co. 

741 W. Jackson Blvd. 
' Elmwood Park Motor Co. 

Elnnvood Park, III. 
Flvek'e Sales A Service
2432-40 S. Kedsle Avė. 
Keenan Chevrolet Sales 

5323-25 W. 22d St., Cicero, III.
Klng Motor Sales

' Mayivood, III.
I>ewis Auto Sales
3400 Ogden Avė.

Murray Service A Motor Co. 
052 Maiilsou Ht., Oak Park, III. 
Buy O’ConnelI Motor Conipany 

4025 W. Madlson St.
Harry M. Reld Motor Compaay 

5815 W. North Avė. 
Roosevelt Motor Sales 
3838 Roosevelt Road 
K. A N. Motor Sales

0827 Ogden Avė.. Berwya 
Taylor Chevrolet Sales 

Molrose Vark, 111.
E. H. Fleck A Company 

lliiiHdule, Illinois

Y AT L O W C O ’S T

!* '' * ' * * • G1' * ° v* a"4* '**' *• * ' ■ ū '*’* į'jtfn ■( j JuftLT>' '4**'*'* bu 'i/.‘ s ’

_______________________

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitą 
miestų prisiųskit laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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NAUIIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS .

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..............................
Pusei metų .........................
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiam .............
Vienam mėnesiui ..............

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija .......................
Savaitei ..............................
Mėnesiui .................. ...........

* I
Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 

je. paštu: •
Metams ..............     $7.00
Pusei metų ............................ „ 3.50
Trims mėnesiams .................- 1.75
Dviem mėnesiams .................. 1.25
Vienam mėnesiui ..............«... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ......................~.......... - $8.00
Pusei metų _____ ....________ 4.00
Trims mėnesiams ..............  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.50 
1.50

.75

VISUR PRALENKĖ

Sovietų telegramų agentūra “Tass” (nelyginant, 
Lietuvos “Elta”) praneša, kad Rusijos valdžia jau rati-( 
fikavo Kelloggo “amžinos taikos” paktą rugpiučio 29 d.,! 
tuo pačiu laiku, kai ji nutarė tą paktą pasirašyti.

Iki šiol dar nė viena valstybė, išimant Rusiją, nėra 
tą paktą ratifikavusi. Net ir Jungtinės Valstijos, kurių 
atstovas yra svarbiausias to dokumento autorius, tėra1 
kolkas tiktai padėjusios po juo savo parašą. Taigi rati
fikavimo atžvilgiu bolševikai pralenkė visus. Už tai, 
jiems galima pripažinti pirmą lenktynių prizą.

Bet yra labai juokinga, kad Maskva su tokiu įdė
liu “strioku” patvirtino tą, ką ji per keletą mėnesių 
atkakliausiai smerkė ir niekino. Dar net tuo laiku, kai 
penkiolikos valstybių ątstovai jau rinkosi į užsienių j 
reikalų ministerijos rumus Paryžiuje, kur turėjo įvykti • 
iškilminga pasirašymo ceremonija, sovietų spauda ir vi
si bolševikų organai užsieniuose rėkė gvoltu, kad ta 
Kelloggo sugalvotoji sutartis tai šlykščiausias imperia
listų sąmokslas prieš revoliuciją ir biauri darbininkų 
klasės apgavystė. Socialistus už tai, kad jie rėmė Kello
ggo sumanymą, ta bolševikų spauda dar kartą apšaukė 
“darbininkų mulkintojais”,, “pardavikais” ir “imperia-

si kaip carukai ir kiekvienas elgiasi “sulig įkvėpimu”. 
Vienas draudžia “Kristų ir Jo Bažnyčią”, o kitas — 
Wellso “Kultūros Istoriją”. Rezultate, stabdoma visas 
kultūrinis krašto judėjimas.

Labai protingai tas*“Vienybės” korespondentas pa
stebi :

“Čia kaip tik matyti Lietuvių amerikiečių di
delis įžeidimas. Amerikiečiai šimtais lankėtės, lan
kotės ir lankysitės savo tėvynėje Lietuvoje. Jus pa
sitinka su muzikomis ir gražiomis prakalbomis, 
bet jus žiūrėkite į gražius vykinamus darbus, bet 
ne j tuščius žodžius. Jus amerikiečiai padėjote pa
matus Lietuvai, jus savo tėvynės nepamiršote, to
dėl jus turite teisę ir reikalauti savo.... Kodėl iš
jūsų reikalaujama pagelbos, o su jūsų idėjomis ne
siskaitoma?’*
Gal dabar tie “smart” vyrai, ką redaguoja Brook

lyno laikraštį, pagaliaus liausis niekinę tuos amerikie
čius, kurie reikalauja laisvės Lietuvos žmonėms? Jie 
turėtų bent pasimokinti iš savo korespondentų.

PIGUS EUROPOS DARBAS NEPAVOJINGAS 
AMERIKAI f

Amerikos pramonei, sako Chicagos “Daily News” 
i korespondentas, p. J. C. Royle, telegramoje iš Berlyno, 
visai nėra pavojaus iš Europos konkurencijos, nežiu- 

? rint to, kad darbininkai Europoje gauna daug žemesnį 
atlyginimą už savo darbą. Amerikos darbininkų darbas, 
nors ir brangiau apmokamas, bet nepalyginamai našes
nis už Europos darbą. Korespondentas nurodo, kad yra 
stambi klaida tolyginti darbo pigumą su gamybos pigu
mu. Pigus darbas, jeigu jisai neproduktingas, gali su
daryti daug didesnę išlaidų sumą pramonininkui, negu 

| brangiai apmokamas darbas.
P. Royle duoda keletą įdomių pavyzdžių šitų savo 

minčių patvirtinimui. Jisai mini vieną Amerikos audi
mo fabrikantą, kuris įsteigė dirbtuvę Lenkijoje, tikėda
masis, kad tenai, mokant žemas algas darbininkams, 
busią galima padaryti daug pelno. Pasirodė, kad prie- 

.^išingai: tuos pačius audimus gaminti Amerikoje yra 
pigiau, kaip Lenkijoje; reiškia, pelno Amerikoje atlieka 

O už poros dienų po viso šito bolševikųį draskymosi, ^"^rikos darbininkas, anot to korespondento, gau- 
susinnko Maskvoje sovie ų centrahmo vykdomojo ko-, na nuo iki keturi ka aukšt alg 
miteto prezidiumas ir nutarė tą imperialistų slyksty-, . .. ; ... v .. D , .. r* , .
ne” — patvirtinti! Ir dabar bolševikai ginasi: musųs. ... , ’ , . . ’ D , . , ’ , V ’ , į. .L... . x- - i • r-• x -i Italijos darbininkas. Bet uz tai tas Amerikos darbinm-valdzia yra pirmutine, kuri ratifikavo amžinos taikos . . . . , . , .1 ’ kas pagamina aštuonis ar devynis kartus daugiaus pre-

Ikių!
Nuo ko pareina šitas nelygumas darbo našume? 

Nuo to, kad Amerikoje daug geresnės mašinos ir kitoki 
įtaisymai dirbtuvėse. Apskaičiuojama, kad daugelyje 
Amerikos įmonių kiekvienam darbininkui padeda dirb
ti vidutiniškai trijų ir pusės arklio jėgų mechaniška 
energija; tuo tarpu Vokietijoje darbininkas vartoja tik 
nepilnai dvi arklio jėgas, o Anglijoje ir Francijoje dar 

mažiau. , * -Ldf
Iš aukščiaus paduotų skaitlinių jšeina, be’ ko* kita, 

I tas, kad sulig darbo produktingumu Amerikos darbinin
kai yra pigiau apmokami, negu Europos darbininkai.

I Kitaip sakant, Amerikos darbininkai yra daugiau iš- 
“Mat, yra panašios dvi instancijos: cenzūra ir naudbjami. Juk jeigu Amerikos darbininkas gauna nuo 

komendantūros. Ką cenzūra leidžia, kartais komen- dviejų iki keturių kartų didesnę algą, o pagamina aš- 
dantai neleidžia; ką komendantai leidžia, tai cenzu- tuonis arba devynis kartus daugiau produktų, tai aišku, 
ra neleidžia. Krikščioniškų raštų platinti negalima, kad jisai atsiima iš darbdavio dvigubai arba trigubai 
ir pirmeiviškų taip pat. Knygas ‘Kristus ir Jo Baž
nyčia’ cenzūra leidžia, bet komendantai griežtai 
draudžia jas platinti! Man, pav., siunčiamą Ameri
kos katalikišką Lietuvių laikraštį ‘žvaigždę’ irgi 
konfiskavo kaip draudžiamą literatūrą. Wellso ‘Is
toriją Kultūros’ ir Tėvynės Mylėtojų draugijos lei
dinius cenzūra perleidžia, bet komendantai jas kon
fiskuoja. Konstitucija sako: ‘Visiems laisvė tikybo
je’. Bet Lietuvių tautinei katalikų bažnyčiai steig
tis negalima ir jos išpažintojai persekiojami/’
Kaipo kurjozą, tenka pažymėti, kad kun. Miluko 

“žvaigždė”, kurią Lietuvos valdžios organai konfiskuo- nas namie* 
ja “kaipo draudžiamą literatūrą”, yra labai karšta Sme- nors darbininkai (tie, kurie dirba) gauna palyginti ne- 
tonos-Voldemaro režimo šalininkė. Be galo įsimylėję j mažai dolerių, bet jie turi daug ir išleisti gyvenimui, 
tą valdžią yra ir kai kurie Lietuvių Tautinės Katalikų v Pre^i^ brangumas dar iššaukia nedarbą, nes ^.ai 
Bažnyčios (t. y. “nezaležninkų”) kunigai ir “arkivys- ■ žmonės negali prekių įpirkti, tai fabrikai tuii sustoti, 
kupai” Amerikoje, nors jų vienminčiai Lietuvoje yra i 
persekiojami.

Kodėl taip keistai tenai dedasi? Del to, kad dabar 
Lietuvoje diktatūra.

Diktatoriška tvarka yra paremta ne įstatymais)

Kas po to dar gali sakyti, kad Rusijos diktatoriams 
trūksta “nuosakumo” ?

CENZORIAI IR KOMENDANTAI

Net ir “Vienybės” korespondentai Lietuvoje ėmė 
netekti kanti’ybes dėl tos 

kų valdžia. Neperseniai tūlas Cim-Cymas Brooklyno 
laikraštyje aštriai peikė valdžios 
“stebuklingam” Pažaislio pavekslui pagerbti. Dabar ki
tas korespondentas, Kriukelis, piktinasi “tautiškų” cen
zorių ir komendantų sauvaliavimu. Jisai rašo:

politikos, kurią veda tautinin-

surengtas iškilmes

mažesnę dalį savo darbo vaisiaus, negu Europos darbi
ninkas !

Ir suprantama, kodėl yra taip: Amerikos darbinin
kai yra visai menkai susiorganizavę, palyginant su Eu
ropos darbininkais.
' Antra išvada iš tų skaitlinių yra ta, kad Amerikai 

visai nėra reikalo būti apsitverusiai muitais\nuo Euro
pos. Ir be muitų pagalbos Amerikos pramonė gali leng
vai nugalėti europiečių konkurenciją (kompeticiją). 
Aukšta muitų siena ne apgina Amerikos pramonininkus 
nuo Europos konkurencijos, tik leidžia jiems kelti kai- 

. Todėl Amerikoje viskas labai brangu, ir,

JUOKAI
___ 1------------------

Geras patarimas
Vienas vaikas pasigavęs_________  c___ v____  pelę

(mat, ji stovi “virš įstatymų”!), bet diktatorių valia. netyčia prai^°* fal Par^ačiusi 
O “valia - žinote, koks dalykas. Pas kiekvienų žmogų nuvežė pas miestelio fcldčerį.
ji kitokia, ir net pas tų patį žmogų ji dažnai pasikeičia.: Fclčeris apžiUrėjęs vaikį ir 
Todėl, kad ir diktatorių būrys butų visai neskaitlingas, sak0 išsigandusiai motinai: 
jie visviena, noroms ar nenoroms, kiekvienas traukia į —Nėr ko daug bijoti?
kitą pusę, kaip gulbė, lydeka ir vėžys žinomoje pasakė- imk katv ir duok vaikui praryti, 
čioje. Ryškų ir stačiai juokingą šitokio diktatorių ne- K^tė pagaus pelę ir vaikas tik- 
susiklausymo pavyzd} davė neperseniai bolševikiškoji, 
Maskva, kuomet vieni jos komisarai vedė triukšmingą ■
kampaniją prieš Kelloggo paktą, o kiti tuo pačiu laiku' Kokia motina tokia duktė.
rengėsi ji ratifikuoti. . Motina į dukterį. Na mano

Lietuvoje cenzoriai ir komendantai, matyt, jaučia- dukra, tu vėl per tą savo nakti-

mis flirtavimą likai antriems 
metams V klasėj.

Duktė. O tu, mama, per tą 
savo flirtavimą hė ketvirtosios 
nebaigia! ir likusi tretiems me
tams ištekėjai. Manai, kad man f 
tėtė apie tai nepasakojo?

Pa-
Oro spėjimai

(Nuosavos meteorologijos 
' stoties)

Tuo tarpu nieko ypatingo ne
numatoma. Pagyvensime — pu- 
matysime. Vėjai daugely galvų 
turi tendencijos stiprėti.

: Apie įvairius Dalyk us
i
i
i
i

Kova dėl teisies 
mylėti

Laiškų revizija. — Daktaro laiš\ 
kas. — Generalė medikų tary
ba. — Tarybos posėdis. — Dr. 
Waterhouse’o liudijimai. — 
Nuosprendis atimti diplomą. 
Daktarų korporatyvė etika. — 
Teisė laisvai mylėti..

Prieš kiek laiko, rašo Dioneo, 
anglų laikraštyj The Daily Ex- 
press tilpo sensacinga žinia apie 
vieno daktaro nelaimę.

Viskas dėjosi Londono prie- 
miestyj. Aukštas valdininkas ir 
dvarininkas Hearst sumanė pa
daryti savo žmonos laiškų “revi
ziją.“ Kai žmona išvyko į Švei
cariją, Hearst pradėjo skaityti 
jai rašytus laiškus. Vienas mei
liškas laiškas buvo nuo kaimy
no, paskilbusio chirurgo Strick- 
lando, kuris turėjo Londone di
delę praktiką.

Laiškas rodė didelį chirurgo 
prisirišimą prie ponios Hearst,
— ir daugiau nieko.* Iš jo jokiu 
budu nebuvo galima spręsti, kad 
tarp daktaro ir vedusios moters 
butų buvę kas nors daugiau, ne
gu draugiškumas. *

Hearst gerai žinojo, jog teis
me su tokiu laišku jis nieko ne
galės pešti. Kaip vėliau paaiškė
jo, Dr. Strickland pasipažino su 
ponia Hearst per ilgus metus ir 
buvo geri draugai. Tačiau jų
dviejų santykiuose niekas nieko 
bloga nepastebėjo.

Kontinente pavydo apimtas 
vyras, gal būt, butų iššaukęs 
daktarą dvikovon, bet Hearst 
troško tik atkeršyti. Jis padavė 
Londono generalinei daktarų ta
rybai skundą.

Ta taryba išduoda diplomus 
ir saugoja korporatyvę daktarų 
etiką.

Tarybos posėdyj paaiškėjo, 
kad Strickland turi puikiausią 
reputaciją; pasižymi chirurgi
jos srityj ir sąžininkai eina dak
taro pareigas.

Garsusis anglų chirurgas Sir 
Herbert Waterhouse paliudijo, 
jog Dr. Stricklandą jis pažįstąs 
l>er d s <-*l i metų. Apie jį nie
kuomet nieko bloga negirdėjęs. 
Tai esąs didelių gabumų chirur
gas, atviras ir teisingas žmogus, 
ir visuose atvejuose džentelmo- 
nas.

Strickland kategoriškai parei
škė, jog jokių intimių santykių 
su ponia Hearst jis neturėjo. Jis 
palaikęs tik draugiškus ryšius,
— tai ir viskas.

—Kodėl jus parašėte jai laiš
ką? — paklausė medikalės ta
rybos pirmininkas.

—Todėl kad aš ją myliu, — 
atvirai prisipažino “kaltininkas.“ 
Strickland toliau įrodė, jog tai 
buvo vienintelis laiškas. Jis nie
kuomet daugiau su ponia Hearst 
nesusirašinėjęs.

—Ar galima žmogui uždrausti 
ką nors mylėti ? — pastatė klau
simą Dr. Stricklando advokatas.

Vienok generalinė medikų ta
ryba surado, jog galima uždrau
sti mylėti: ji nutarė atimti iš 
Dr. Stricklando diplomą.

Tai nepaprastai aštri bausmė. 
Jeigu Anglijoj iš daktaro arba 
advokato atimama diplomas, tai 
tuo pačiu laiku atimama ir gali
mybė praktikuoti savo profesiją.

—Generalinės medikų tarybos 
nuosprendis reiškia pilną manęs 
ir mano šeimos sunaikinimą, — 
pareiškė Dr. Strickland. Tas 
nuosprendis yra negarbingas. 
Aš negaliu net apeliuoti, nes ta
rybos nuosprendis yra galutinis, 
žudeika arba plėšikas gali kreip
tis į aukštesnę instanciją. Jiems 
leidžiama statyti nauji liudinin
kai, o aš to negaliu daryti. Net 
pats karalius mano reikale nieko 
negali padaryti.“

Dr. Strickland neužgina, kad 
myli ponią Hearst, bet jis griež
tai tvirtina, jog intimių santy
kių tarp jų dviejų nebuvo.

—Mes pasižįstame jau ketu- 
rioliką metų. Mes kaimynai. 
Musų vaikai visuomet žaidė kar

tu. P-as Hearst ir jo žmona tan
kiai aplankydavo mus. Tik 1927 
m., kai persiskyriau su savo 
žmona, aš pastebėjau, kad myliu 
p-ią Hearst. Aš taip pat paste
bėjau, jog ir ji mane myli.-Bet 
tarp mudviejų niekuomet nieko 
blogo neatsitiko. Mudu buvova 
tik draugai.“

Dabar pažiūrėkime ką sako 
generalinė taryba. Ji tvirtina, 
kad publikos interesuose ji pri
valo saugoti korporatyvę dakta
rų etiką.

Daktaru neįmanomai pasitiki
ma. Tas publikos pasitikėjimas 
gali būti palaikomas tik tada, 
kuomet ji žinos, kad daktarui 
paciente, kaipo moteris, neegzis
tuoja.

Daktaras, kuris naudojasi sa
vo išimtina padėtim dėl susiarti
nimo su paciente, peržengia kor
poratyvę etiką, už ką ir turi bū
ti aštriai nubaustas.

Generalė taryba turi tik vie
ną būdą nubausti: atimti diplo
mą. Tatai ji ir padarė Dr. 
Stricklando byloj.

Jeigu generalė taryba stvėrėsi 
griežčiausių žingsnių, tai tik dėl 
visuomenės labo. Taip kalba 
rustus teisėjai.

Teoretiškai, sako Dioneo, ge- 
neralės tarybos išvadžiojimai y- 
ra teisingi. Bet kiek daktarų 
Anglijoj ir kontinente prarastų 
savo diplomus, jeigu butų pradė
ta visu griežtumu saugoti kor
poratyvę daktarų etiką? Kur 
kur, o Francijoj tikrai 25 nuoš. 
daktarų atsidurtų tokioj pat pa
dėtyj, kaip Dr. Strickland.

Dr. Strickland kategoriškai 
užgina, kad p-ni Hearst buvo jo 
pacientė. Sveikatos .reikalais jį 
esą visuomet kreipdavusis į ki
tą daktarų.

Tokiu budu, tvirtina Dr. 
Strickland, pamatinis motyvas 
dėl atėmimo diplomo pats savai
me atpuola. P-ni Hearst irgi 
stojo ginti daktarą. Ji sako, 
jog tarp jos ir daktaro nieko 
bloga neatsitiko.

“A gi galima sunaikinti ir 
prAžudyti talentingą žmogų tik 
dėl to, kad jis myli? — klau
sia. ji. ----- L>uvova. tik drau
gai. Nejaugi tai gali būti pa
kankama priežastis, kad suardy
ti jam spėjusio pagarsėti chirur
go gyvenimą.“

Kadaisia Macauley rašė, jog 
Anglijos visuomenė, bendrai 
imant, žiuri pro pirštus į dau
gelio griekus. Tačiau karts nuo 
karto ta visuomenė tampa puri- 
taniško paroksizmo pagauta ir 
puola mažiausiai prasikaltusį.

Tą syk visuomenė rėkia ir ke
lia rankas į dangų.

Butų galima pamanyti, jog 
per šimtmetį Ahglijoj nebuvo to
kio griešninko. Po to, kai pra
sikaltėlis tampa sunaikintas ir 
drabstytas purvais, visuomenė 
vėl nurimsta ir žiuri pro pirš
tus į savo ir svetimų griekus.

Ciinton Carnes, Atlantos (Ga.) 
metodistų bažnyčių iždininkas, 
kuris yra ieškoijias ryšyj su iš- 
aikvojimu $1,000,000.

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

110 jmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojainės budavojime 
garažų, narčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime jj. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už tokj darbą kurį 
jus interesuojatės.

Į Į Garažas
Į j Porčius
2] Namo pakėlimas

j Cementinis pamatas
Abelnas pertaisymas

J Naujas namas ir finansavimas
Vardas . .......... ......................................

Adresas ....... ............................. . ..........

Quality Construction Co. 
Nortk Sliore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St. 
Telephone Avenue 4718

Klozeto oatfitM trenir- 
Im. S18.60. Pirkit ruo 
muaQ olzelio kainomia. 
Namų apMldymo iren- 
rimai parduodami leng
vai a iimokčjimaia.
Peoples Plumbing & 
Hcating Sunply Co.
490 Molwaukee Are., 

401 N. Haiatrd 8t.
Biymarkat 0076—0070Nauji Modeliai Radios
Pirm negu pirksi radio, 
pamatyk pas Budriką, 
kur yra pilnas pasirinki
mas ir užtikrinta vertė.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

.......... ------ * 
Pradedu Bizni

1) REAL ESTATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu biznj per dideles, tvirtas 
ir teisingas Kompaniįos.

Meldžiu visų suteikti man pro
gą mandagiai ir teisingai jums 
patarnauti.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevtlt 8500

Vt.......  —

j-----------—G
GYVENIMAS

Mineainii i urnai ar

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50
Pusei metų -- ----------- $1
Kopija . ......................— 10c

Užrašyk “Gyvenimą” 
savo giminėms } Lie
tuvą, nes Lietuvos 
žmonėms Gyvenimas 
labai patinka.

---- .—4 ji

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky< 
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedčldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2L vai po piet



Ketvirtadienis, rūgs. 20, ’28

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rengia šokį
Lithuanian Daughters of A- 

merica rengia šokį trečiadieny
je, lapkričio 7 dieną Masonic 
Temple svetainėje, kuri randa
si prie 64-tos gatvės ir Green St. 
Šokis prasidės kaip 8 vai. vaka
ro. Bus išpildytas programas.

Sandaros Vakarienė
Vakarienė gera, ir užtenkamai 

jos buvo. Baigiant valgyti, p. 
Semaška pradėjo programą, pa
aiškindamas vakarienės tikslą. 
Jis perstatė programo vedėju1 
Dr. Zimontą.

Užimdamas vedėjo vietą, Dr. 
Zimontas paaiškino tautinės sro
vės reikalingumą ir jos tikslus, i 
kurie esantys balansas lietuviš
ko politinio judėjimo, palaikan
tis jį prie vidurio ir neduodan
tis jam nukripti kraštan — į tą 
ar kitą pusę.

galim gražiai susitaikyt ir gerai 
sugyvent, išskiriant idėjas, ku
rias kiekvienas sau galim remt 
jas, kaip tinkamai. Nereikia 
turėt ir tokį nusistatymą supra
time kitų idėjų, kad musų idėjos 
ir musų nusistatymas yra ge
riausias ir tikriausias, o kitų vi
sų niekai. Toks nusistatymas y- 
rn klaidingas, nes viskas keičia
si, keičiasi ir nusistatymai, kas 
šiandien išrodo teisingiausia ir 
geriausia, ryt gal pasirodyt, jog 
klaida buvus. Daktaras už tą 
kalbą susilaukė karšto pritari
mo. Kalba Dr. Margeris. Jis, 
pakartodamas kitų sakytus da
lykus, daro nevykusį priekaiš
tą bendrai vietiniams laikraš
čiams, buk pas juos reiškiasi ne
apykanta link naujo kaimyno— 
konkurento, dėlto kad šiandie 
čia nesiranda nei vieno jų atsto
vų sutikti naują bendrą, ir pa
siūlė aukų parinkti, žadėdamas 
duoti penkinę,'

Kalba Dr. Rutkauskas. Ka
dangi perstatant jį kalbėti, jam 
buvo suteikta daug komplimen
tų, tai jis mažai kalbėjo. Pasa
kė, kad jo mintis išreiškęs Dr. 
Biežis, palinkėjo “Sandarai” ge
ro pasisekimo, ir, sako, jei pil
dys sandariečiai savo prižadus, 
kuriuos čia daro, tai su kitais

Melrose Park 000 102 100
Marq. Maroons 002 002 10*

Struck-out by Pasehal (13); 
by Schnukas (16).

Three Base hit: Campbell.
Two Base hit: Vargis, Camp

bell, Royce.
Stolen Bases: Bobovvice (3), 

Stefen, Rackowski, Kosteki, 
Campbell.

Tabor Farmos turna- 
mentas

Kaip jau buvo šioj vietoj 
pranešta, rugsėjo 29 ir 30 d. 
pas p. J. Bachuną Tabor Kar
moj įvyksta lietuvių golfininkų 
turnamentas. Iki šiol užsiregis
travo šie asmenys: ponai Ki
rai, Dr. ir Mrs. Kulis, Dr. S. 
^nikelis, i>onai Hozenski, ponai 
Oliai, Dr. ir Mrs. Biežis, Dr. K. 
Kliauga, Dr. P. Zalatoris, p-lė 
P. Jurgeliutė iš New Yorko ir 
Dr. Della Meldažis iš Philadel- 
plnjos.

Kas daugiau? Juo daugiau 
dalyvaus turnamenle, tuo bus 
linksmiau. Tad registruokitės! 
Praneškite p. Bachunui, kad 
norite dalyvauti turnamenle. 
Adresas toks: J. J. Bachunas, 
Tabor Earm, Sodus, Mieli.

Atyda Mildos Teatro B-vės j 
šėrininkams

Extra susirinkimas šėrininkų 
Mildos Teatro Bendrovės atsibus 
rugsėjo 30 d., Mildos Bendrovės na- į 
ine, 3140 S. Halsted St., 1 vai. po 
pietų.

Propozicija yra paduota pirkti 
namą mokant po $8 už šėrą. šiame 
susirinkime bus jūsų užduotis bal-' 
suoti už šia propoziciją parduoti 

I namą ir likviduoti korporaciją, ar-

lio gyventojas ir gyvena čia jau 
17 metų. Jis užtikrina, kad kiek
vienas per ji užsisakęs “Naujienas” 
jas tikrai gaus kasdie, nes yra trys 
išnešiotojai — trys jo sunai, ku
rių jei ne vienas, tai kitas tikrai 
pristatys “Naujienas” skaitytojams 
i namus. Reikia tik, kad norintys 
skaityti “Naujienas” ir gauti jas 
kasdie savo namuose, paduotų savo 
adresą minėtam Stasiui Motušiui.

Akių Gydytojai |
Tel. Victm 6279

DR. G. SERNER

Humboldt Park Lietuvių Politikos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas atsi
bus ketvirtadieni, 20 dieną rugsėjo, 
1928 m., Humboldt Mackabee Tem
ple, 1621 N. California Avė., Chi- 
cago, III., 2-ros lubos, 7:30 vai. 
vakare. — A. VValskis, Sekr.

S. L. A. 129 kp. nariams prane
šimas. Finansų Raštininkas V. Jo
nikas apleido miestą. Dabar liklai- 
kinei su visokiais reikalais malo
nėkite kreiptis prie organizatoriaus, 
antrašu: Ant. Zalogenas, 1951 Canal- 
port Avė., Tel. Roosevelt 7706.

— K. Balutis, Prot. Rašt.
2627 Gladys Avė., Chicago, III.

Įvairus Gydyto jai
Ofiso Tel. Victory 6398 

Rez. Tat Drexel 9l9j

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Cbirarras
Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nsdilioynis ir švenfad. 10—12 dieną

EAST CHICAGO, IND.
Graboriai

S. D. LACHAV1CZ

Lietuviu Akiu Specialistas 
3265 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakaro 
Nedėlioj nuo 10 iki 1

Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
»vins akių įtempimą, kurk 

jžastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

“Naujienas” galima gauti pas Sta
sį Motušį. 5027 Todd Avė., East 
Chicago, Ind. S. Motušis yra žino
mas visiems East Chicago lietu
viams, nes yra senas šio mieste-

Lietavis Graboriui ir 
BaUamaotojM

2814 W. 23rd PI.
, Chieago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausial. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Koosevelt 2515-2516

Phone Boulevard 4139
4712 South Ashland Avė.

Phone H.inlevard 7589

Telephono Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avense

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą 
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien. 

Res. Telenhone Plaza 3200

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464

Kalbėtojų buvo pakviesta visa 
eilė, visi kalbėjo taikumo dva
sioj, trumpai išreikšdami savo 
linkėjimus.

Pirmiausia pakvietė kalbėt p. 
Katkevičienę, kuri palinkėjo ge
ros kloties “Sandarai” Chicago- 
je, p. Krasauskienė sudainavo 
porą dainelių, p-lė Maskoliuniu- 
tė paskambino pianą. Kalba p. 
Kazanauskas, jau apisienis žmo
gus. Kada, esą, mes apleidom 
Lietuvą, tai musų šalį valdė sve
timi žmonės, dabar, girdi, savi 
generolai, savi karininkai, vi
siems algas išmoka savi valdinin
kai; paliečia ir Smetoną: kur lai 
girdėjo, kad Smetona parsidavęs 
lenkams. Sako, kad kitos sro
vės ir partijos susidėjusios su 
svetimomis tautomis, tai jose lie
tuviai vergaują svetimiems. Pri
siminė, kad ir Smetona vergau
jąs Italijos fašistams. Baigus 
jam kalinti, pirmininkas pada
rė pataisymą, kad negalima sa
kyt, jog Smetona parsidavęs len
kams, ba, girdi, mes nežinom — 
o gal jis ir labai geras patrijo
tas ?

Kalba p. Hertmanavičius, Kū
gis, pareikšdami linkėjimus 
“Sandarai.” Kalba Dr. Naikelis. 
Pasako porą juokų, pasiteisina, 
kad savo kalba apie “Sandarą” 
negalys sukelt ūpo. Kalba Gri
sius, žadėdamas savo veikimu 
kalnus nuversti iš priežasties 
persikėlimo “Sandaros” Chica- 
gon. Kalba p. Kodis pakartoda
mas kitų kalbas ir paaiškina, ko
dėl reikalinga buvo Chicagon 
“Sandarą” kelti, o reikėjo todėl, 
kad dabartiniai laikraščiai ne
praneša nieko apie Lietuvos rei
kalus, tik apie kitus kraštus, — 
vienas apie tai, ką pasakoja An
glijos Darbo partijos vadas, Mc
Donald, kitas — apie Maskvą, o 
apie trečią nieko nesakė.

Kalbėjo koks Brenon (gal p. 
Brandis? B.). Sakė esąs “San

daros” finansų komisijos narys, 
atvykęs iš Washingtono, pasi
gyrė, kaip esąs dėl “Sandaros” 
labo pasišventęs, nesigailėjęs iš 
taip toli atvykti, nors ten turė
jęs gerą darbą, gerą pažintį su 
žmonėmis, smagias aplinkybes. 
Bet nurimt be Chicagos dėl 
“Sandaros” labo negalėjęs. Kal
ba Dr. Biežis, sakydamas savo 
linkėjimus “Sandarai,” reiškė 
viltį, kad “Sandara,” pradėdama 
Chicagoj naują gyvenimą, pra
dėtų ir savyje naują tvarką, ir 
kad idėjinėj kovoj su savo prie
šais, reikia vartot švarią kalbą; 
be užgauliojimo ir erzinimo, be 
kėlimo neapykantos galima vis
ką pasakyt tinkamais žodžiais, 
kaip kultūriškiems žmonėms, 
kad paskiaus nebūtų priešingu
mo nei gėdos susitikt su savo 
idėjiniu priešu; patys būdami 
kultūriški ir kitus kulturinsim. 
Nereikia turėt tokio supratimo, 
kad kitų idėjų žmogus, priešin
gas mano idėjoms, tai jau jis ir 
negeras. Visai priešingai gali 
būt, ir gal musų idėjų priešas 
labai geras žmogus yra, ir mes 
svarbiausia gyvenimo reikaluose

visais nuošaliai stovinčiais pri
sidėsiu ir aš. Kalba “Sandaros” 
administratorius, p. Biekša. Pa
daręs visų linkėjimų sutrauką, 
jis duoda klausimą: ar yra ži
noma chicagiečiams, kad galėtų 
išeit pirmas “Sandaros” nume
ris Chicagoj, tai yra reikalinga 
1500 dolerių. O tai girdi, turit 
žinot, ba be jų laikraštis negalės 
pradėt gyvuot. Bet chicagiečiai,

L. G. K. turnirai
Lietusių Golfo Kliubas ren

gia visų liet, golfo turnamen- 
tus. Šiemet dėl daugelio prie
žasčių pasirodė negalimi įvy
kinti tokie turnamentai. Di
džiausi priežastis yra ta, kad 
šiokiomis dienomis nedaug 
golfininkų tegali dalyvauti, o 
šventadieniais nėra kur lošti,

MakesLįfe 
Siveeter

A MASALSKIS Lietuviai Daktarai

sako, ne tiek yra padarę ir nu
galėję visokių kliūčių, tai jis 
pasitiki, kad jie nugalės ir šitas. 
Toliau kalbėdamas nurodė, kad 
geriau pritinka sakyt apie “San
darą” vieton “persikėlė,” jog 
“Sandara” sugrįžo ten, kur jai 
reikėjo būti, ba jos bendrovė y- 
ra įkorporuota Illinois valstijoj.

Vakarienėj dalyvavo artistai 
Babravičius ir Vaičkus, taipgi p. 
Visuomis. —žinius.

nes “public links” perpildyti. 
Nors liet, golfininkų yra daug, 
bet ir klinčių nemažai, dėl ku
rių bendras veikimas nėra ga
limas. Keikia nuosavų “links” 
lietuviams, kur galėtume liue
sai ir bendrai lošti čempiona
tus ir įvairius turnirus.

Nedalioj, būtent rugsėjo 23 
d. š. m. įvyksta L. G. K. meti
niai golfo turnirai, kur daly
vauja tik kliubo nariai. Bus

Sekamą kartą, kada padengtas lie
žuvis, dvokiąs kvapas, ar aitri oda 
parodys rugštumą viduriuose — pa
bandykite Phillips Milk of Magnesia!

Susipažinkite su šiuo tobulu prieš- 
rugštiniu vaistu, kuris pagelbsti si
stemai būti sveikai ir saldžiai. Jų 
reikalauja retkarčiais kiekvieni vidu
riai. Imkite juos kada tik dideli 
pietus suteikia koki nors nesmagu
mą.

Phillips Milk of Magnesia laimėjo 
medikalj indorsavimą. Ir įtikino mi- 
lionus vyrų ir moterų, kad jie neturi 
“užkietėjimo”. Nepasninkauk ir ne
sivargink; tik atsimink Phillips. Ma
lonus imti ir visuomet veiksmingas.

Vardas Phillips yra svarbu; tai pa
rodo tikrąjį produktą. “Milk of 
Magnesia” yra registruotas J. Valst., 
kaipo prekybos ženklas Charles H. 
Phillips Chemical Co. ir jos pirmta- 
kuno Charles H. Phillips jau nuo 
1875 m.

PHILLIPS 
r Milk
of Magnesia

Mūru patan.av imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
saužiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių

3307 Aubun^ Avė.
CHICAGO/*La~

SPORTAS

Lašt Sunday the Marųuette
Maroons defeated the S. L. A.

lošta 36 duobės, “Pipe O’Peace” 
G. C. 131st and So. Halsted 
st. Handicaps 18 duobių prade
dant 9 vai. iš ryto už kliubo 
čempionatą ir Handicaps 18

t
 Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

<

J. F. Eudeikis Komp 
1AGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero • 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Aubum Avė. Tek Blvd. 3201

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 2Š 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas lig&s 
vyrų, moterų ir, vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius eleki 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th BU netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietą Ix 

nt o 6 iki T:80 vai. vakare
Tel. Canal 3110

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 arba Rendolph 6800

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

KttU 6541 South Albany Avenue 
Tek Prospect 1930 

Valandos 2-4, a-8. Nedėlioj 10-12 d.

Res. Telephone Plaza 3200 
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomig Street 

Kampas 18th St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Rasidence Te). Fairfax 6351

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(Cor. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Mapletvood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

4 1145 Milvaukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

team Irom Melrose Park at 
Marųuette Park by a score of 
5 to 4. The Melrose team had 
previously beaten the Maroęns 
vvho took their revenge with 
glee. The game was a pitehersy 
duel betvveen Pasehal and 
Schnukas with Schnukas hav- 
ing the edge. Schnukas pitehed 
hard strik ing out sixteen 
while his team-mates played 
good bąli behind him making 
tvvo double plays and other- 
wise giving Schnukas fair 
support in the field. This game 
eloses the season for the 
Maroons which was pretty fair 
considering that this was the 
first year. The boys intend to 
form a basketball team so 
you’ll probably hear from us 
again. A. R.

duobių 1 vai. po pietų už Pre- 
sident’s Trophy. Taipgi ir mo
terys loš Medai 18 duobių 1 
vai. po pietų už Menas Trophy. 
Keletas prizų laimėjimui. Daly
vaukite visi ir visos.

šeštadienyj, rūgs. 22 d., už
sibaigia registracija kaip 9 vai. 
vakare ir tuo pačiu laiku įvyk
sta kliube L. G. K. susirinki
mas. Malonėkite susirinkti.

— Golfo Komitetas.
P. S. Nauji nariai, įstoję j 

L. G. K. iki sekančios suhatos, 
dar galės dalyvauti šių metų 
golfo turniruose. Pasiskubinki
te, — sąlygos prieinamos.

DUOKIT 
PATAISYT

Lietuvės Akušerės

PRANEŠIMAI

MELROSE PARK
S. L. A. 125
Pos. ab r h e

Booklcr LF 5 0 1 0
Bobowice 3B 4 2 2 0
Kilo Catcher 4' 1 0 O
Stefen 2B 4 0 1 1
Vargis SS 4 0 1. 1
Šepka CF 4 0 0 0
Yuknis KF 4 0 0 0
Kackovvski IK 3 1 1 0
Pasehal Pitcher 4 0 1 0

Totai 36 4 7
..i y.

2
MARQUETTE MAROONS

S. L A. 260

Pos. ab r h e
Jurgil SS 4 1 1 2
Kozmin 2B 5 1 2 2
Simonas LF 3 0 0 0
Kuzniar CF 3 0 0 0
Koyee Catcher 1 1 1 0
Campbell 3B 4 1 2 0
Natkouskas IK 4 0 2 0
Trandell K F 3 0 1 0
Schnukas Pitcher 3 0 0 I
Kosteki RF 2 1 0 0
Godlewski CF 0 0 0 0

Totai 35 5 9 5

ba prieš šią propoziciją.
Ateidamas susirlnkiman būtinai 

atsinešk savo ščrus. Yra labai rei
kalinga, kad pributumėt į šį susi
rinkimą. šis yra paskutinis susirin- 
kimas.—J. P. Ewald, sekr.

s 840 W. 33rd St.

DOUGLAS FAIRBANKS IR 
LUCKY STRIKES

American Tobacco Co. didžiuoja
si savo “Lucky Strike” ciguretais 
ir ka<j jos būdas “pakepinti” taba
ką susilaukė visuotino pripažinimo. 
Džiaugiasi ir šimtai artistų kiek
vienoj profesijoj, nes jie liudija, 
kad Lucky Strike yra skanesni ir 
neerzina jų gerklės.

štai Douglas Fairbanks, Ameri
kos kino favoritas, kuris neužilgo 
pasirodys naujame veikale “The Iron 
Mask”, sako:

“Mane Lucky Strike daugiau pa
tenkina, negu kiti cigaretai. Jie 
lengvesni mano gerklei ir kvėpa
vimui. štai kodėl aš rukau tik 
Lucky Strike. Kepinimas man daug 
reiškia. Mano patyrimas parodė, 
kad kepinimas netik išima prastuo
sius dalykus, bet žymiai pagerina 
skoni.”

Didelis reikalingumas modisčių 
Piešimams ir darymui skrybėlių 
— moka aukštas algas. Mes pri- 

rengsime Jumis dėl šios 
gerai apmokamos vietos 
i trumpą laiką. Mes mo- 

l kiname dienoms ir va-
karais, šauk arba ra- 
Syk dėl madų knygos.

FASHION MILLINERY SCHOOL
190 N. State St. (lOth Fluor) 

Tel. Randolph 2718
JOS. F. KASNICKA principalas 

k ..............  i „/

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip $1
Pleitos taip pigiai kaip $7.50
Pleitos pataisomos už $1.50

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas
Tel. Monroe 4484

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 

po pietų

Phon*/ V/ctory 4952
MRS. A. JARUS’H-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tartį.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victcyy 1115

A. L Davidonis, M. D
4910 So. Michigan Avė, 

Tol. Kenwood 5107 
Valandos

nuo C iki 11 vai. ryta;
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisą g
4729 Soath Ashland Ave^ 2 laboą 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką Ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midvray 2880

Advokatai

Ofiso ir Re*. Tel. Boulevaro 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Res., 3201 South Wallace Street

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. I^a Šalie St, Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

s
8241 South Halsted St.

Tel. Victory 0562
7—9 vai, vak. apart Panedšlio ir

Pitnyčios

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2380 
Ofiso valandos 14 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas, reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visai nuirę vyrai
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

Dr. B. M.
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

frvklto clovatorių iki penkto aukftto. Vyrjj 
prtfimiino kmnbaryH 606,—Moterų 608. Ofi- 
«<> valandoH kasdien nuo 10 ryto iki 6 va
karo. NedMiotaie nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. l’anodolyj, Soredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto tkl M valandai vakare.
Dvidešiintis penki metai tame name

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.* Už 
dyką pa ta ri
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. no 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai- vakare.

Akių Gydytojai

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žųionių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedloriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų j namus. Prak
tikuoju ant akių, pcrleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Phone Boulevard 6487
S, Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 17b2
4649

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 6257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

ChicaroL !U.
_ _______________________t , L -------------------

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak. 
Tel. Brunawick 4983

Namų telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletini šviesa ir diathennia

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENT1STAS 
4645 South Ashland Avenae

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442 South Western Avenae 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisai 

127 N. Dearborn SU Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piaė 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St,
Tel. Boulevard 1810

Val.i Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergę 

Nadiliomii nuo 9 iki 12 ryta

jonu bTborden 
(Joha Bagdžianas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nao 7-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namą Telefonas Republic 96M

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 

Nedėlioj nuo'10 iki 12 A. M.

Ofiso Tol. Victorv 7188
Rez. Tel. Hemloc* 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8249 So. Halsted SL

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts, 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8395

X P- WAITCHES J
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
lel. Pullraan 5950 f 

Namų TeU P ui luta u 6377 Jt

X

— --- ‘..— ................... ............ ........ ——
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Miscellaneous AutomobilesFinancial
Finansai-Paskolos

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Svarbus suvažia 
vimas

SLA. 6-to apskričio suvažiavi
mas įvyks šį sekmadienį, 

rugsėjo 23 d., Gage Park
Hali. Western avė. ir 55 gat.
6-to apskričio SLA. kuopų 

delegatai ruoškimės visi skait
lingai dalyvauti šiame suvažia
vime. Musų apskritis nuo šio 
suvažiavimo pradės sparčiau

myn. Taigi visu delegatu daly- 
vuinas ir jų sumanymai yra la
bai svarbus.

Chicagoje 193(1 m. visus narius 
privalo sudominti. Dabar yra 
las tikrasis laikas, kurio mes 
praleisti negalime. Jeigu tik 
rimtai ir bendromis jėgomis 
pasidarbuosime, tai jokių “pro
gresyvių” pavojų ne lik kac 
nebijosime, bet vos tik galėsi
me ir įžiūrėti jų “didumą.”

Neužmirškime, jog suvažia
vimas prasidės lygiai 1:30 vai. 
po pietų (sharp). Todėl visi de- 
legatai-tės bukime laiku.

—K. J. Semaška, apskr. sek.

Bridgeportas
Chicagos Lietuvių Auditori

ja rengia vakarienę šios žiemos 
sezono atidarymui. Bankietas 
rengiamas visose trijose Audito
rijos svetainėse. įvyks jis atei
nantį šeštadienį. Bus išpildytas 
programas. —Bridgeportas.

Bridgeport
.Jaunų Lietuvių Amerikoje 

Tautiško Kliubo susirinkimas 
įvyko rugsėjo 7 dieną Chica
gos Lietuvių Auditorijos sv<i 
tainėje. Narių atsilankė skait
lingai. Po apsvarstymo kliubo 
reikalų jie nutarė surengti ba
lių sekmadienio vakare, rugsė
jo 30 dieną.

Atsilankiusieji ant viršminė- 
to baliaus ir norintieji įstoti 
į minėtą kliubą nauji nariai 
bus priimami už pusę įstojimo. 
Minėtas Kliubas yra turtingas 
virš 10,000 dolerių ir turi su
virs 4OO narių. Kliubas yra ve
damas labai geroje tvarkoje ir 
valdyba gerai darbuojasi ir na
riai užsilaiko ramiai. —J. G.

Marquette Park
Pasibaigė Fair, kuris buvo į- 

rengtas tuščiuose lotuose prie 
69-tos gatvės ir VVestern Avė. 
Gryno pelno rengėjams jis davė 
daugiau, kaip $6,000. Pelnas eis 
kokiai ttn parapijai. Kunigas 
džiaugiasi, Bet vietos biznieriai 
nesidžiaugia. Dalykas toks, kad 
jiems kiekviena diena, sako jie, 
kaštavusi po 10 —15 dolerių. 
Kodėl jiems nuostolių davė 
“fair”? Gi ve kodėl: amerikie
čiai yra dideli “sportai”. Jei tu
ri pinigų, tai praleidžia juos pra
mogoje, o jei kai reikia kas pa
skiau pirkti, tai spaudžias arba 
ima bargan. Už paimtus gi bar- 
gan dalykus vėliau sunku mo
kėti. Tai ve kokiu budu apielin- 
kės biznieriams “fair” kainavęs 
irgi ne pigiai. —Reporteris.

CLASSIFIED flDS.j
Educatlonal 

_____________Mokyklon____________  

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

Mes išmokinsime jus DESIGNING, 
kirpimo ir siuvimo į trumpų laikų 
ir pigiai. Mokiname dienomis 
vakarais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

ir

Mlscellaneous
{vairus

MES PERKAME senas drapanas, 
rakandus, namų baldus ir ką tik jus 
turite.

THOMAS, 
Tel. Michigan 2570

SENI įtaisymai Storų padaromi 
kaip nauji; “show cases” pertaiso
mi, aprokojam uždykų. Liberališkas 
nuošimtis ant senų fixčerių, jeigu 
mainomi čia ant naujų. 722 Taylor 
St., Tel. Monroe 0528.

Morgičiai pirmi ir antri 
0 nuošimčiais padaromi | M 

valandas.
Muša išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkite! pas

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris dėl skir
stymo išmetamų popierų, turi bū
ti patyrusi; gera mokestis. SANGA- 
MON PAPER GRAD.ING CO., 1445 
So. Sangamon St.

$1200
$1000

$775

Lincoln Sport Phaeton 
Buick sedan 5 pas......
Buick sedan 5 pas........
Oakland sedan naujas .... $950
Pontiac sedan naujas ....... $750
Chandler luke naujas ....... $700

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nu
imsiu, nežiūrint kaip blogi jie bu
tų. Del informacijų pašaukit tarp 
9 ir 5 Radcliff 7573 office 7151 
Vernon Avė.

Husiness {Service
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųiies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavinias. Mes atliekame geriausi dar
bų mieste. Kedzie 5111.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

dalevojam ir popieruojam. Uitai 
<om malevą, popierą, stiklui ir t. t 

3149 Šo. Halsted St 
Phone Victory 7261

J. S. KAMANCluNtfi, Sat.

SKOLŲ IŠKOLEKTAV1MAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONA!. CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
IIOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ir fumisai, grotos — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

TAISOM STOGUS, 3 taisymai $4. 
Stogus sutaisom. Mes einame vi
sur. Darbas garantuotas.

7752 Kacine Avė.
Tel. Triangle 5032

24 MĖNESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APROKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroe 0455
Musų inžinierius ateis pas jus. Mes 

parduodam tik materijolų arba 
įtaisysime viskų dėl jus.

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St.

Kampas Lake ir Halsted Sts

M86 So. Halsted St.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskolinama jums <0100, 0200 
arba $300, imama legali nuošim
ti. Pinigus gausite | 12 valandų. 
Industrial Loan Service

17iUJ W. Chicakgo Av*., 
Kampas Hermitagv Ata.

Partners Wanted

PAJIEŠKAU pusininko, patyrimo 
didelio nereikia, į restorano biznį.

4103 Fullerton Avė.

PA.IIEšKAU partnerio — mote
ries j rooming house bizni. Geros 
sąlygos, pelningas biznis. Box 1134. NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St.

For Rent
MORGI5IA1

Skolinu pinigua ant nuosavy
bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.-^

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt SL 

Phone Canal 1678

BK KOMISO
Mažos Paskolos 

$100 $200 ir $300
Nėra jokių “red tapė” 

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

5!/2% ir 6% nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linant privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St

Personai
__________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

\vrights. Rašyk šiandie. Patentų 
; reikalais kreipkitės prie manęs su 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas ir 
greitas patarnavimas.

B. Pelechovvicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7

Chicago, III.
EXPERTAS RADIO 

TAISYMO
Musų expertai patarnaus ir su

taisys jūsų setų jūsų namuose. Mes 
einame visur, visas darbas garan
tuotas. Taipgi mes turime keletu 
elektrikinių setų dėl pardavimo la-1 
bai pigiai.

$2 — patarnavimų skaitom — $2
Stewart 2992

po 6 vai. vakare Englewood 2544

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vaikas prie išne
šiojimo “Naujienų” Kensington, III. 

Į Tėvai iš Kensington apielinkės, ku
rie norite, kad jūsų vaikas nešiotų 
“Naujienas” — malonėkite tuoj duoti 
žinių telefonu “Naujienoms”. Tel. 
Roosevelt 8500.

$23RENDAI 6 kambarių flatas 
j mėnesj, 1825 So. Halsted St. Del 
tolesnių informacijų šauk

Prospect 0580

IŠSIRENDAVOJA arba parsiduo
da dentisto ofisas, geriausia pro
ga dėl lietuvio dentisto, tirštai ap- 
gyventoj kolionijoj ant didelio tran- 
sportacijos kampo. Čia randasi lie
tuviai advokatai ir daktarai: turiu 
apleisti šių vietų, nes turiu keltis 
i vidurmiestj.

DR. A. W. CHULOCK 
1579 Milwaukee Avė.

Furnished Rooms
RENDON kambarys vienam ar 

dviem vaikinam. švariai užlaiko
mas ir visi patogumai. 1747 No. 
Girard St., 2-ros lubos.

RUIMAS rendai dėl vieno vai
kino, šiltu vandeniu apšildomas, 
šviesus ruimas, nėra mažų vaikų. 
4517 So. Rockwell St., 1-mos lubos.

VAIKINAS pajieŠko ruimo Bridge- 
porto apielinkėje. Praneškite i 
NAUJIENAS, Box 1117.

Radios
TURIU parduoti mano olek- 

trikinį radio su kabinetu ir vi
sais tūbais. Priimsiu $50 cash 
už viską.
1411 Milwaukee Avė. 1-os lubos

, Musical Instrumente
Muzikos Inatrimeuta)

TURIU PARDUOT tuojaus savo 
gražiausi grojiklį Pianų. Verčios 
$750. Vėliausi voleliai, kabinetas 
:ir suolas už $100, paimsi viskų, $25 
įmokėt, likusius po $2.00 į savaitę.

Kreipkitės
1418 N. Wood St.

Imos lubos

MES PRIIMSIM jųsų pianą arba 
phonografus j inąinus ant naujų ga
rantuotų elektryimių A. C. RADIO 
gražiausio styliaus kabinetai. Leng
vais išmokėjimais.

MID WEST PIANO STORES, 
Ine.

6136 S. Halsted St.

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGU?

Mes atgausime juos per “gamish- 
ment” teismų. įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

Financial
Finansai-Paskolos

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

i 2 dienas

PETRZILEK BROS.

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJU — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerų 
algų. Jus mokinsitės pas tokias 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskj pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šj skelbimų.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—- Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, III.

LESLIE C. Groffo pastebėtina mo
kinimo sistema duoda jums (seniems 
ir jauniems) progų išmokti groti ant 
tinkamo jums instrumento. Su pagel- 
ba mano mokinimo budo jus galėsi
te groti po valandai laiko, ant piano, 
armonikos, galėsite dainuoti arba 
švilpti. Parduodame armonikas. 
CHICAGO MUSICAL SEMINARY, 
2828 Madison St. Kataliogus pasiun
čiamo ant pareikalavimo. Tel. Kedzie 
5497. Valandos nuo lltos iš ryto iki 
lOtos vakare. Nedėlioj nuo lOtos iki 
4tos po pietų.

TURIU paaukauti savo player 
Pianų už $75.00. Tikras bargenas. 
Šis pianas yra* beveik naujas. Pa
matyk manę dar Šiandie.

NORAH LEE 
3941 Roosevelt Road 

Ist floor

1647 W. 47 St

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6788-6716

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteenth Bond & Mortgage Go. 

1618 W. 18th St.
I. F. Dankowski. pres.
C. T. Dankowskl, ižd.

REIKALINGAS kriaučius, ir kad 
mokėtų prosyti. 714 No. Broadvvtiy, 
Melrose Park, III. Tel. Melrose Park 
4468.

LIETUVIAI turinti pardavimo ga
bumų ir patyrimų dėl specialio dar
bo. .Turi turėti išpildomų gabumų, 
galintis tvarkyti salesmenus. Atei
kite tik su gera rekomendacija. Tei
singoms kvalifikacijoms. Stebėtina 
proga. DE LUXE. REALTY CORP., 
64 E. Lake St., Tel. Franklin 5077.

3 DIENOS TIKTAI 
BEIZMENTO BARGENAI

RADIOS
GROJIKLIAI PIANAI 
PHONOGRAFAI 
PIANAI

Visi šitie instrumentai pilnai ga- 
ranutuoti, turim parduoti kad pratuš
tinti, dėl naujo stako. Nei vienas 
teisingas pasiūlymas nebus atmes
tas. Kainos $10.00, $50.00. Didžiau
sias bargenas kada nors buvo pa
siūlytas.

Pristatom už dyka.
MID WEST PIANO STORES 

6136 So. Halsted St. 
Phone Normai 9431

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA sudynų plovėja pa
tyrusi. 4169' So. Halsted St.

KEIK ALA UJA patyrusių ope- 
ratorkų prie šilkinių paduškai- 
čių, pastovus darbas visą me
tų, gera mokestis.

1018 So. Wabash Avė. 
Kambarys 703

SVETIMŠALIŲ kalbų vartojanti 
moteris, dėl specialiŠko darbo; tu
rinti gerų pažintį; turi būt nariu 
kokios

DE
nors organizacijos.
LUXE REALTY CORP.
64 E. Lake Street
Tel. Franklin 5077

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

KELETAS genj seklyčios krėslų, 
stalų, divonų, miegruimio setų, šauk 
vakarais, subatoms ir nedėldieniais 
dienos taiku. 5219 Greenwood Avė., 
1-mos lubos. Tel/ Midvvay 5467.

KAS turite parduoti vartotų an
glių ir gazo virtuvės pečių?

Phone Blvd. 1288

PARDAVIMUI 4 kambarių for- 
nišiai mažai 
ti ir flatų. 
tyti subatoj 
iki pietų.

vartoti. Gali rendavo- 
2-ros lubos, 
visų dienų,

Gali ma- 
o nedėlioj

w. w.
6825 So. Maplewood Avė.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

SINGER’IO ir WHITE’O siuvamos 
mašinos $9.00 ir aukščiau, sudeda
mos elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove Avė.

1926
1928
1927
1928
1928
1927
1927 Studebaker 7 pas.............. $950

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St.

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba

ker Co. išleido nauius modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bamperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1883.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Laurain “Spot Light” kaštuo
ja ..................................... $1663.00

President “Stright Eight” 5 pas. pil
nai įrengtas kaštuoja .... $1855.00 
Manantys pirkti arba mainyti ant 

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduotam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingų patarnavimų.

MILDA AUTO SALES 
806-8 W. 31 St.
Victory 1696

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos de 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiakų pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago, III.

Business Oa&itces
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI groserne, netoli lie
tuvių bažnyčios. 4541 S. Hermitage 
Avė.

BUČERNĖ pardavimui arba mai
nymui. Išdirbtas biznis per dauge
lį metų. Biznis cash. Savininkas 
parduoda labai pigiai arba mainys 
ant lotų arba automobiliaus.

3352 So. Halsted Street
___________Yards 6751___________

PARDAVIMUI arba mainymui 
groserne ir bučernė.

Tel. Prospect 0963
MINKŠTŲ gėrimų įstaiga, par

duosiu pigiai, New City Cafe, 4958 
So. Hermitage Avė. Kreipkitės 
WEST END REALTY, 1947 W. 47th 
St., Tel. Lafayette 4171.

PARDAVIMUI “Variety Store*’ 
tirštai apgyventoj apielinkėj. Ge
ras, pelningas biznis — parsiduo
da greit arba mainome į namų de 
mirties savininko.

4282 Archer Avenue

PARDAVIMUI bučCrnė ir groser- 
nė, pigiai, su 4 kambariais užpa
kalyj. 4201 So. Maplevvood Avė.

PARDUOSIU grosernę greitai ir 
pigiai, renda pigi. Priežastis par
davimo svarbi.

5744 So. Union Avė.

PARSIDUODA dvejų krėslų bar- 
bernė, senas biznis, už labai pri
einamų kainų. Kreipkitės i NAU
JIENAS, Box 1133, 1739 So. Hal
sted Street.

PARDAVIMUI cigarų, tabokos, 
ice cream, kendžių ir mokyklos reik
menų krautuvė. Nebrangiai.

5 W. Garfield Blvd.

PARDAVIMUI vvholesale saldai
nių rautas, lietuvių kolionija, South 
Sidėj. 4222 Augusta St., Telefonas 
Spaulding 9180.

PARDAVIMUI pilnai įrengta gro- 
semė su 4 pagyvenimui kambariais 
užpakalyje. Renda prieinama.

5618 So. Ashland Avenue

PARDAVIMUI saliunas tarpe lie
tuvių ir lenkų. Biznis daromas la
bai geras, nes kaipo našlė iš ne
tikėtos priežasties parduosiu labai 
pigiai. 4617 So. Paulina St.

PARDAVIMUI soft drink parlo- 
ris. Geras biznis, nebrangiai. Taip
gi parduodu namų Summit, III.

2323 So. Leavitt Street

PARDAVIMUI mažas groseriu- 
kas, mažas biznis. 4 pagyvenimo 
kambariai. 627 W. 14th St.

PARSIDUODA soft drink parlor 
labai geroj vietoj, priežastis parda
vimo, turiu dvi vietas. Kurių no
riu parduoti esame dviejuose, aš 
savo pusę pigiai parduosiu. Pirkė
jai atsišaukite

S. F. STAINIONIS 
Tel. Thornton 1110 R 

Vieta yra 186-156 St., Calumet City

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa, pigiai. Geras biznis, geroj 
vietoj, naujos mašinos.

8451 So. Wallace Street

Farms For Sale

40 AKERIŲ ūkė ant mainymo 
arba pardavimo ant greitųjų. Ku
rie norite puikios vietukės arti mie
sto ir marketo, meldžiu atsiliepti, 
nieko nelankant.

JOSEPH GERYBO 
Scottville, Mich.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

JO DIDYBE 
AMERIKOS PILIETIS

Daleisk šitai ,bungalow žiūrinčiai 
į golfų ir tennis parkų gražiausi 
vieta, prūdas, ski šokimai, zabovų 
daržas ir t. t. turi būt jūsų palo- 
ciui, $750.00 įmokėti; $35.00 į mė
nesj ir procentai.
BRANGUS ŽMOGAU, TftMYKIT 

l TĄI
2415 N. Meade Avenue 

arti Fullerton Avė.
J. BRIGHT, savininkas, 6310 Diver
sey Avė., Merrimac 8819.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Paroavimui

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
E<jdy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabudavoti ant jūsų loto bile 
bungalow arba flatų budlnkų, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

TURĖK NUOSAVUS NAMUS 
30 pėdų lotas ant California 
Avė., arti Marquette Parko, 
mokyklos, bažnyčios ir karų li
nijos. Mažas įmokejimas.

J.V. LYNCH,
40 N. Dearborn St., 

Central 3654 <
mas.

FARMEBIAI TRMYKITE
Aš turiu 2 flatų naują mū

rinį namą ir dvejų mašinų ga- 
radžių, visas namas ir gara
džius karštu vandeniu apšildo- 

Priimsiu farmą nebran
gesnę kaip $4000 ir $1000 pi
nigais. Farma turi būti Illinois 
valstijoj. Taipgi galiu mainyti 
ant nedidelio biznio 
muko. Rašykite arba 
kitę prie

JOHN PAKALNIS
2547 W. 71st St.,

arba na- 
atvažiuo-

(Pakol) 
Chicago

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
abudu kampiniai, vienas randas ant 
Ashland Avė. arti 79 St., o kitas ant 
Western Avė. arti 63 St. Gera vie
ta dėl aptiekos arba saliuno. Par
duosiu pigiai arba priimsiu į mai
nus bile ką kaipo dalj jmokėjimo.

WALTER J. PAUL
6601 So. Wpstern Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

PARDAVIMUI ar išmainymui % 
akro žemės, gazolino stotis ir 6 kam
barių namas ant 155-tos ir Lincoln 
Avė. Priimsime namų arba 2 

i tų kaipo pirmų įmokėjimų. 
Ina $22,000.

TUŠČIAS lotas — Vernon
83-čios, 50x125 pėdų, 15% jmokėli, 
o likusius ant lengvų išmokėjimų.

JOHN IBACH 
Real Estate, 

1046 E. 43 St. 
Phone Oakland 4681

fla-
Kai-

arti

pavyzdžius, 
Avė.

Namai šiaurinėj pusėj 
PASIRINKITE SAU MUSŲ 

VISAI NAUJĄ 
5-6 KAMBARIŲ BUNGALOW 

$9,350 iki $9,950
$1000 įmokėti — $65 į mėnesį.
Apžiūrėk musų
2800 blokų ant Mobile 
Paimk karus ant Diversey avė. 
Važiuok iki 6300 į vakarus. Vis
kas yra, ką tik norite matyti 
namuose. Viskas moderniška.
Watson Bond & Mortgage Co., 

5624 Irving Park Blvd.
Phone Pennsicola 5900—8200 

Avenue 4336

NAUJAS 6 kamb. mūrinis namas 
$7,450, $200 įmokėti ir $35 mėn. mo
kestis su procentais; 3 dideli mieg- 
ruimiai, gražiausis vidaus užbaigi
mas su “textorie” sienoms. Visos vi- 
gados yra įbudavotos. Langų sieteliai 
ir langų uždangalai. Taipgi labai gra
ži 5 kamb. medinė bungalovv $6,500, 
parduosiu arba mainysiu ant loto. 
Matyk šituos namus negu pirksi. 
Mehan & Malone Home Builders 6407 
Irving Park Blv., atdaja vakarais.

BARGENAI
Aš parduosiu arba mainysiu ma

no sekančius namus:
6328 So. California Avė. 2 fintai 

5-6 kamb. štymu apšildomas, 2 ma
šinų medinis garadžius.

2621 W. 7Ist St. štoras, 5 flatai 
po 3 kamb. ir 2 mašinų garadžius. 
Visi flatai išrenduoti, po $45.00, ga
lima padaryti 2 maži štoriukai. Ne
praleiskit šios progos

2547 W. 71st St. 2 vidutinio
džio Storai, 6 kamb. flatas ir 2 ma
šinų garadžius Jai yra puiki proga 
pradėti biznį.

3620 So. Leavit St, 6-6 kamb. 2 
mašinų garadžius, karštu vandeniu 
apšildomas namas ir garadžius, 8 mė
nesių senas.

Taipgi turiu daug bizniavų< ir rezi
dencinių lotų ant kurių galiu pasta
tyti dėl tamstų namų kokį tiktai no
rėtumėt.

di-

MES TURIM GERIAUSIUS IR 
DIDŽIAUSIUS BARGENUS 

ANT NORTH SHORE
Nypsavybės čia kila vertėj 

kiekvieną dieną. PIRMOS KLE- 
SOS BIZNIO NUOSAVYBES, 
rezidencijų nuosavybės ir tuš
čios akrais žemės. Mes parduoda
me labai pigiai; šąuk, rašyk ar 
telefonuok dėl sąrašo šių barge- 
nų.
J. H. SCHAFFER AND CO.

803 Ridge Avė., Wilmette, 
Tel. Wilmette 364

Matykite
JOHN PAKALNIS

(PAKEL)

2547 W. 71st St
Hemlock 0367

Negirdėti Mainai
IŠSIMAINO bizniavas kampinis 

muro namas, su 2 Storais ir 6 fla- 
tais, extra lotas ir 2-jų karų ga
ražas, namo parankamai vėliausios 
mados. Parduosiu už $55,000.00 ar
ba mainysiu ant private namo, ne
paisant apielinkės, Summer resort, 
farmos, bizniavų lotų, arba kas tu
rite furniture ar hardvvare Storų, 
priimsiu kaipo pirmų įmokėjimų.

IŠSIMAINO naujas bizniavas mu
ro namas, Storas su 2 flatais, ir 
2-jų karų muro garažu, namas ran
dasi ant Archer Avė., netoli dide
lio teatro. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant 2-jų flatų private na
mo ar bungalow.

IŠSIMAINO 3-jų flatų muro na
mas, ant grosernės, arba ant loto. 
Namo kaina $8,500. Su viršminė- 
tais reikalais kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107
PARDAVIMUI 2 augščių naujas 

mūrinis namas po 5 kambarius. Mo
derniškas, stikliniai porčiai. Pirmas 
aukštas karštu vandeniu šildomas. 
2 karų garadžius. Pigiai.

4619 So. Spaulding Avė.

PARDAVIMUI bungalow, gara
džius ir vienas akras žemės labai 
pigiai greitam pardavimui. Galima 
matyti tik nedėldieniais. NICK 
COOT, 10316 So. Lawndale Avė.

PARDAVIMUI Brighton Parke 2 
’latų muro namas po 6 kambarius, 
šiltu vandeniu šildomas. Yra 3 ka
rų garadžius. Mainysiu ant biznio. 
4411 S. Artesian Avė., Blvd. 6617.

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
jizniavas namas ant Archer Avė. 
greitai augančioj vietoj. Storas ir 
> kambariai. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant bučernės, gaso sto
ties arba biznio loto. Atsišaukite: 

5097 Archer Avenue 
2-ros lubos

PARDAVIMUI 12-kos ruimų rezi
dencija garu apšildoma — “steam 
bent” “sun parlor”, užpakalinis por- 
čius stiklinis, 2-jų karų garažius — 
arti krautuvių, mokyklų ir miesto 
knygyno. Medžiai aplink, visi intai- 
sai, didelis kampinis lotas. Randa
si Roseland arti Michigan Avė. Par
duoda savininkas. Kain a $14,800 
— parduosiu tik už “Cash”. Kreipki
tės j “Naujienas”, 1739 S. Halsted 
St. Box 1130.

STOLTZNERIO 
BUDAVOTI 

NAMAI
IŠTAISYTOS GATVES IR ELES 

NĖRA ASSESMENTU
Buk neprigulmingas nuo namų 
savininkų. Veik šiandien, tik 
aprubežiuotas skaitlius yra tokia

$8,700 — jmokėti 
$500

$25 I MENESI IR NUOŠIMTIS 
5 KAMBARIŲ BUNGALOWS

Dideli užpakaliniai porčiai 
“Quaker” plieninis furnisas 
įmūrytos maudynės, ant kojos 
prausykla. Pilnos mieros žiursto 
sinka. Pastogė su grindims. Vi
dus gražiausia dekoruotas.

ŠITIE BUDINKAI RANDASI 
ANT SEELEY AVĖ.

tarpe 77tos ir 78tos gatvės. 
Vienas blokas nuo 79-tos gatvės 
karų linijos, 2 blokai nuo publiš- 
kos mokyklos ir bažnyčios. čia 
yra greitai auganti apielinkė, 
pietų daly miesto, kur verčia 
nuosavybių greitai kyla.
ARBA JEIGU JUS TURITE 
SAVO LOTA NEREIKIA NEI 
PINIGŲ PABUDAVOTI PAGAL 

Stoltzner systemos 
BUNGALOWS — 2 FLAČIAI 

IR 3 FLAČIAI.
šauk musų arčiausių ofisą, pa
matyk musų įvairias spesifikaci- 
jns ir planus, taipgi kainas.
Stoltzner Constr. Co.

7403 So. Halsted St. 
Triangle 8704-10301 
8825 N. Cicero Avė.

Palaside 6270-1-2 
134 N. La Šalie St. 

Central 5901-2-3

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk 

Nereikia pinigų, kad pagražinti 
sų lotų su tinkamu jums namu 
ba apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSIIAAR 
3121 N. Cicero Avė. 

Palisade 9600

ju- 
ar-




