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Prašo $5,000,000 dėl “Si Žt
uragano nukentėju 

siems šelpti
tų mergaite

šimtai tūkstančių žmonių Forto 
Rikoje ir Floridoj likę be 
prieglaudos ir reikalingi šel
pimo

UI., rūgs, 
areštuotas 
metų am-

Sergėjimai" Ameri
kos mokyklą nuo po
litikos maišymo į jas

\VASHINGTONAS, rūgs. 21.
Amerikos Raudonasis Kry

žius išleido atsišaukimą į Jun
gtinių Valstybių visuomenę, 
prašydamas suaukoti mažiau
siai bent 5 milionus dolerių dėl 
uragano nukertėjusiems Flori
doje, Porto Rikoj ir Mergelės 
salose šelpti.

Savo prašymą Raudonasis 
Kryžius remia pranešimais iš 
nukentėjusių vietų. Tie praneši
mai rodo, kad pašalpos bus rei
kalingi -100,000 tūkstančių žmo
nių Porto Rikoje ir 
šeimų Floridoje.

Raudonojo Kryžiaus 
kurie Porto Rikoje iki 
gebėjo apžiūrėti vos
dalį sunaikintų plotų, sako, kad 
tuese plotuose sugriauta 35,450 
namų ir, be daugybės užmuštų, 
2,360 žmonių yra sužeistų ir 
151,000 likę be pastogės ir be 
duonos.

Tarp nukentėjusių ėmė pasi
reikšti inflnenzos ir šiltinių 
epidemijos.

Floridoj žuvusių skai
čius siekia 1,385

WEST PALM BEACH, Fla., 
rūgs. 21. — Dr. E. D. Cla\vson, 
daktariškos pagalbos 
nukentėjusiose dėl 
srityse viršininkas, 
kad jo surinktomis 
žiniomis per pastarąjį
Floridoj buvo užmušta 
žmonės.

TAYLORVILLE, 
21. čia tapo 
John Rerliiew, 32 
žiaus, prohibicijos šnipas, kal
tinamas dėl pavogimo vienos 
keturiolikos metų mergaitės, 
Mildred Brcwn’iutės iš \Veldon, 
III.

Berlie\v pabėgo su mergaite 
praeitą šeštadienį. Juodu buvo 
susekti čia ir areštuoti, bei 
prieš areštą prohibicijos šni
pas suskubo mergaitę formaliai 
vesti pas vietos taikos teisėją

N. Y. mokyklų vyriausybė už
gynė dalinti mokyklose vaiku 
žurn'-i’ėlį >u Ecovcro kalbos 
ištrauka

Nu\v Yorko mokyklų vyriausy- 
mokyklosc- 

žurnalėlio “Ameri-
bū užgynė dalinti 
mėnesinio 
ian Junior Red < 
rug:.“jo mėnesio numerį, dėl

15,001

žmonės, 
šiol šu
kei v irtą

teikimo 
uragano 
praneša, 
iki šiol 
uraganą

1,385

Amunicijos sprogi
mas Kinų mieste už 

mušė 20 žmonių
NANKINAS, Kinai, rūgs. 21. 

— Nankine šiandie įvyko amu
nicijos sprogimas, kurio buvo 
užmušta dvidešimt žmonių.

Amunicija buvo vežimais ga
benama miesto gatvėmis. Kele
tas namų buvo sprogimo su
griauti.

Tai tik dar negirdėta
Kavalierius skundžia paną, 

k alau damas $100,000
“breach of promise”

rci- 
už

LOS ANGELES, Cal
21. — George Bany, vidutinio 
amžiaus kavalierius, iškėlė tei
sme bylą prieš turtingą Miss 
Elizabeth Bontjes, neikalaudib- 
mas iš jos $100,000 atlyginimo 
už sulaužymą prižadėjimo tekė
ti už jo.

Kavalierius Barry, kurs irgi 
yra turto žmogus, savo skunde 
sako, kad jis ir Miss Bontjes 
susižadėję praeito birželio 29 
dieną, bet |X> to jo pana kas 
kartas ėmus atidėlioti vestuves 
ir pagaliau visai atsisakius už 
jo tekėti.

nigs.

SNIEGAS SOUTH DAKOTOJ

LEAD, S. D., rūgs. 21. —čia 
pasirodė pirmas šį rudenį snie
gas, lengvai padengęs apielin- 
kes. Temperatūra buvo nukri-

nigs.

Cechoslovakų radio 
“skandins” Vengrų 

propagandą
PRAHA, čechoslovakija, rug

sėjo 21. — čechoslovakijos val
džia įsteigė stiprią radio stotį, 
kurio uždavinys bus “skandin
ti” irridentistų propagandą, 
Budapešto radio stoties sklei
džiamą Vengrijos naudai.

Per tarptautinį radio kongre
są Prahoje čechoslovakai pada
rė protestą Vengrijai dėl to, 
kad ji savo radio vartoja Pra
hos vyriausybei šmeižti ir nie
kinti. vengrai vis tik nesi
liovė.

to, kad tame 1 židiny yra įdėta 
ištrauka 
denius, Hocvero, 
ponijos kalbos.

Mokyklų vyriausybe pažiurė
jo į tai, kaip į maišymą politi
kos i mokykla.:.

Junior Red Cross yra pagal
binė Amerikos Raudonojo Kry
žiaus organizacija, į kurią yra 
įsirašiusių visame krašte apie 
6Va miliniui mokyklas lankan
čių vaikų, jų larpfe arti 922 
tūkstančių New Yorke. Minė
tas žurnalėlis dalinamas mo
kyklų vaikams kas mėnuo.

Išspaudinta žurnalėlio 
mėnesio leidiny ištrauka iš 
litinės

iš kandidato i prezi- 
politines kani-

yra

šio
po
lo-

NOBLESVILLE, Ind
20. — Automobilis, kuriuo va
žiavo viena mergina, užgavo ir 
užmušė kunigą Orią Smithą, 
55 metų amžiaus. .

Čechoslovakai, tcdel, pasi
šaukė radio inžinierius ir da
bar pasistatė stotį, kuri, sklei
sdama čechų propagandą, suge
bės “paskandinti” Budapešto 
skleisdinius.

Suimtas uz parsiga- 
benimą giminaitės iš 

Kanados
21.
ta-

DETROIT, Mich., nigs.
Imigracijos vyriausybės 

|x> čia suimtas Fred Helm, kal
tinamas dėl slaptu budu parsi- 
gabenimo iš Kanados į Jungti
nes Valstybes savo giminaitės, 

teismo 
$1,000

Berthos Helmer. Iki 
Heliu turėjo užsistatyti 
kaucijos.

Tėvai laidotuvėse, 4 vai
kai žuvo namų gaisre

Va., rug-

krasias davė man pra- 
kaip kad jis duoda pra- 
kiekvienam berniukui ir

gumų, 
gumų 
mergaitei. Jis davė man moks
lą, nepriklausomumą veikti, 
davė progų naudingai tarnauti 
ir garl>ės pasiekti. Nė jokiame 
kitame krašte kaimo vaikas, ne
turįs nei papedinybės ne įta
kingų draugų, negali žiūrėti 
ateitin su tokiomis neribotomis 
viltimis. Visas mano, gyveni
mas mokė mane, ką reiškia A- 
merika. Savo kraštui 
tiek skolingas, kad tą 
atsimokėti žmogus nieku 
neišsigalėtum.”

aš esu 
skolą 
budu

20 darbininku užmušta 
Kinų fabrikui su

griuvus

CHARLESTON, W. 
•sėjo 21. — Paradise, 
Putnam kauntės daly, 
jo Ransom Kelly keturi 
vaikai žuvo ugny, kuri sunaiki
no jų namus. Tėvai tuo taniu 
buvo išvykę j laidotuves.

gyvento- 
maži

3ombardavo Kardinolo 
Ferrari institutą

ROMA, Italija, rūgs. 21. —Iš 
Milano gauta telegrama prane
ša, kad ten j Kardinolo Ferrari 
institutą buvo numesta 'bomba. 
Sprogimo buvo išdaužyti greti
mų namų langai.

Gaisras padarė $10,000 žalos

FREEPORT, III., rūgs. 21.— 
Netolimame nuo čia Cedarville 
kaime gaisras praeitą naktį su
naikino trobesį su krautuve ir 
gyvenamais butais. Nuostoliai 
siekia per $10,00(1.

1927 m. Miss Chicago mirė

H0LLYW00D’E, Cal., mirė 
chicagietė p-lė Myrtle Valsted, 
18 metų, “Miss Chicago of 
1927”, kuri Atlantic City gra
žuolių konteste atstovavo Chi
cagai kaip gražiausia to miesto 
mergele. Dabar ji buvo filmų 
aktorė. Mirė po apendicito ope-

• racijos.

ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 
20. — • šiandie sugriuvus vie
nam kiniečių audimo fabrikui 
buvo dvidešimt darbininkų už
mušti.

Mokytojos, kurios ište
kės, neteks vietų

VERDO BEACH, Fla., rūgs. 
21. —- Netekėjusios mokytojos 
čia turės dabar pasirinkti vie
ną iš dviejų: arba pasilikti sen
mergėmis, arba netekti moky
tojos vietos, švietimo komisija 
mat nutarė, kad kiekviena 
kytoja, kuri ištekės, bus 
niems metams, tuojau po

mo- 
vie- 
ves-

10,378 studentai Illinois 
Universitete

URBANA, III., rūgs. 21. — 
Illinois Universiteto Urbanos 
kolegijoje šį rudenį įsiregistra
vo iki šiol 10,378 studentai, ar
ba 12j mažiau, nekad praeitų 
metų rudenį.

Anglų lakūnė užsimušė
LONDONAS, rūgs. 21. — 

Vakar užsimušė aviatorė Miss 
Honor Wellby, 22 metų, savo 
aeroplanu bandydama nusileis
ti Brooklands aerodrome. Ae
roplanas, trenkęs į žemę, sudu
žo. Miss Wellby yra dar pir
ma Anglijoj moteriškė pilotas, 
žuvus aviacijos nelaimėje.

(Atlantic and Pacific Photo]

Ruth Rekasus, kuri gyvena Chicagųj. Ji sveria 350 svarų. 
Na, o kartais nuo lašinių žmonės pradeda dūkti. Rekasus irgi 
pakliuvo į bėdą. Pirmasis jos vyras apkaltino ją bigamija (tu
rėjime dviejų vyrų).

“Stropus” valsčiaus 
sekretorius

KAUNAS. — Rugpiučio mėn. 
22 d. Kretingos apskr., Gargž
dų valsč. valdybos bute — prie
angy rasta iškabinta 3 atsišau
kimai: “Domės lietuviai, neti
kėkite vokiečiams!” Atsišauki
mus iškabino Gargždų vals
čiaus valdybos sekretorius — 
Sikorskis. Sikorskis paaiškino 
gavęs per Gargždų pašto įstai
gą pakietą, kuriame buvo 4 at
sišaukimų egzemplioriai.

Nežinodamas, kad tai provo
kaciniai lapeliai, iškabino juos 
valsčiaus valdybos patalpose.

šis kurijozas ištirti pavesta 
policijai.

Lenkai vėl apšaudė 
Lietuvos policiją

KAUNAS? ~ Trakų apskri
tyje IV. rajono rilx)se šių .me
tų rugpiučio mėn. iš 20 į 21 d. 
naktį apie 22 vai., nežinomi iš 
lenkų pusės asmens apšaudė 
pol. Smolskį Antaną, stovintį 
demarklinijoj, prie Manaičių 
ežero, sargyboje.

Tą pačią naktį tose pačiuo
se ribose apie 5 vai. ryto iš len
kų pusės buvo apšaudyti sto
vintieji sargyboje polic. Gude
lis Petras ir Asilevičius Stasys. 
Paleista apie 15 šūvių. Del ūka
nų nebuvo galima tikrai nu
statyti lenkų kareivių skaičius, 
bet buvo nemažiau 20 žmonių.

Laukiama didelės bylos

Šiaurės Kinų armi
jos likučiai pasidavė 

Mandžurams
ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 

21. — Pranešimai iš Mukdeno 
sako, kad Šantungo-Čihli šiau
liečių armijos likučiai pasida
vė Mąndžurų vadui, gen. Jank 
Jutingui.

Pasak pranešimo, šiauriečiai 
buvo priversti pasiduoti netoli 
nuo Anšano, Tientsino-Mukde- 
no geležinkelio linijoje, kur 
prieš tai įvyko smarkus mušis 
tarp šantungiečių ir mąndžurų.

Rumunija pripažįsta 
Zogu Albanijos ka

raliumi
BUCHARESTAS, nigs. 21. 

— Rumunijos valdžia nutarė 
pripažinti naująjį Albanijos ka
ralių Ahmedą Zogu, kurs 
lik nesenai buvo to krašto 
zidentas.

dar 
pre-

Pilotas užsimušė aero
plano katastrofoj

M., 
susi
veją 
užsi-

kai jis per smarkų 
nusileisti žemėn, 

pilotas Ernest Purdy iš 
Okla. Jo kompanionas,

ALBUQUERQUE, N. 
rūgs. 21. — Jo aeroplanui 
kutus, 
bandė 
mušė 
Tulsa,
E. Mossman, pavojingai užsi
gavo ir veikiausiai taipjau ne- 
bepasveiks.

Chicagai Ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš viso gražu, bet vėsu; vi
dutinis ir stipresnis žiemių va
karų ir vakarų vėjas.

Sekmadienį veikiausiai bus 
gražu ir mažumą šilčiau.

Vakar temperatūros buvo

Šiandie saulė teka 6:36, lei
džiasi 6:50. Mėnuo leidžiasi 
11:13 vakaro.

Didelis tekstilės dar 
bininkų streikas 

Lodzėje
VARŠAVA, rūgs. 21. — Lod

zėje sustreikavo 30,000 teksti
lės fabrikų darbininkų.

Streikas kilo protestui prieš 
fabrikų savininkų išlipintus 
sąrašus pabaudų, kurios darbi
ninkams busią atskaitomos iš 
algos užx kurinors negerai pa
darytą darbą.

Sąrašai buvo fabrikininku 
išlipinti einant respublikos gal
vos dekretu, kuriuo leidžiama 
bausti darbininkai pinigais, bet 
tos pabaudos kad butų suvartė- i 
jamosz kultūriniam ir socialiam 
darbui tarp darbininkų.

Lenkų Pilsudskis lan
kysis Rumunijos 

sostinėj

Pasitarimai provizo
rinio Meksikos pre

zidento reikalu
Numatomas paskirti keturioli 

kai mėnesių Portes Gil; pre
zidentą rinkti 1929 metu lap
kričio mėnesį

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs 
21. 
sal praneša, kad respublikos 
prezidentas Calles laikęs pasi
tarimą su abiejų kongreso rū
mų atstovais provizorinio prezi
dento paskyrimo klausimu. 
Tarta buvę, 1) provizorinį pre
zidentą skirti keturiolikai me
nesių; 2) konstitucinio prezi
dento rinkimus paskelbti šių 
metų lapkričio mėnesį, o rinki
mus laikyi 1929 metų lapkričio 
mėnesio antrąjį 
3) konstitucinis 
kad butų
metų sausio 1

Spaudos pranešimais, daugu
ma senatorių stoja už tai, kad 
provizoriniu prezidentu butu 
paskirtas Portes Gil, dabartinis 
vidaus reikalų ministeris. Depu
tatų rūmai jau yra pasisakę u? 
.ii-

Laikraštis EI Univer-

sekmadieni: 
prezidentas 

inauguruotas 1930 
eną.

J. V. išduoda Meksi
kai auditorių, pavo

gusį $65,000
NEVY YORKAS, rūgs. 21. — 

Jungtinių Valstybių vyriausybė 
nutarė išduoti Meksikai Ro-BUCHARESTAS, Rumanija

rūgs. 21. — I^enkų maršalas į bertą L. Ratto, buvusį Pierce 
Pilsudskis, kuris dabar gydosi' Oil kompanijos Meksikos Mies- 
viename ^Rumanijos kurorte,' te auditorių, kaltinamą dėl pa- 
rugsėjo 30 dieną padarys ofi- vogimo ten $65,000.
cialį trijų dienų vizitą Bucha- 
restui. Vyriausybė ruošias pri- šaut, Ratto 
imti jį su didelėmis iškilmėmis. New Yorke

- mėnesį, bet
išduotas dėl

Kap. Wilkins keliauja sis tvirtino»
i antarktinius kraštus riaus)!M.j.' ,ik dde _ ______ jo religinių įsitikinimų.

Meksikos pra-vyriausybei 
buvo areštuota.*- 
jau pra i tą liepos 
ligšiol jis nebuvo 
to, kad kaltinama- 
buk Meksikos vy-

N,W YORKAS, rūgs. 21. — lx ,
Kap. George Herbart Wilkins Įtioy K. MOUlton, nUIUO- 
darys ekspediciją į antarktinius1 
kraštus oro tyrinėjimo tikslais. 
Garlaiviu Southern Cross jis 
rytoj (šiandie) išplauks į Mon-, 
tevideo, o iš ten, banginių me
džiojamu norvegų laivu, ke
liaus į Grahamo Žemę.

ristas, mirė
ST. JOSEPH, Mich., nigs. 21. 

—< Po šešių mėnesių sirgimo, 
šiandie čia mirė Roy K. Moul- 
ton, žinomas trumpų humoristi
nių pasakėlių rašytojas. Jis bu- 

Ivo 48 metų amžiaus.

garlaiviui išplaukiaat dirižablis spa-
KAPITONAS KRITO NE- I 

GYVAS lių 20 skris j Ameriką
FRIEDRICHSTFEN, Vokieti- 

ja, rūgs. 21. — Didelis naujasNEW YORKAS, ings. 21
Vokiečių linijos garlaiviui vokiečių dirižablis,
Stuttgart tik išėjus iš prieplau- poliu”, padaręs bandomuosius 
kos Hobokene plaukti į Breme- skridimus, dabar rengiasi kaip 
ną, širdies liga mirė jo kapito- spalių mėnesio 20 dieną išskris- 
nas Burt Grahn, bestovėdamas ti per Atlantą j Jungtines Vals- 
garlaivio tilte. ‘ ,tybes. *

|<ALN'AN. — Nuo 192.3 m. 
Jonavoj spirito varykloj pra
sidėjo sukčiavimai. Per kaiku- 
rį laiką buvo padaryta valsty
bei virš 5 milijonų litų nuosto
lių su akcyzės banderolėmis ir 
slaptai degtinę varant. Be to 
kitokių sukčiavimų padaryta 2 
milijonų litų sumai. Sąryšy su 
tuo areštuoti ir padėti į Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimą Česlė, 
Judavinas, Taubmanas, šafas 
ir šicchimanas.
, Jiems įteiktas kaltinamasis 
aktas.

NELAIMĖ TIES PANEMUNĖS 
TILTU.

KAUNAS. — Prie Panemu
nės tilto statybos darbų atsiti
ko nelaime.

Vagonėlis susui ėliu nu truko 
ir atgal bėgdamas sužeidė tris 
darbininkus: vienaip beveik 

nupiovė koją ir jis vos gyvas, 
kiti du sunkiai sužeisti.

Turtingas viršininkas
PALANGOS vilių aukščiau

sią, vadinamą Juros akis, (prieš 
Prezidento gyvenamąją) nupir
kęs iš adv.
KretingosA pskr
Draugelis už 35,000. 
dos vilą nupirkęs už 
ateitininkai. Abi tos vilos yra 
buvusios grafo, o vėliau p. Yčo.

viršininkas
Komo- 
20,000

NEMOKA NUOMOS

KAUNAS. — šiomis dieno
mis miesto valdyba patraukė 
teismo atsakomybėn suvirš 100 
gyventojų, gyvenančių III bu
tų kolonijoje, buv. šapiros ka
reivinėse, už nuomos neapsi- 
mokėjimą. Šie gyventojai sko
lingi miestui apie 7,000 litų.

NUŠOVĖ ŽMOGŲ

GAILIONIAI, Linkuvos pa
rapijos. — Bugp. 12 d. vakare 
alučio išsismaginę šio kaimo 
pil. delei visai menkos priežas
ties vieną žmogų nušovė ir vie
ną sunkiai sužeidė, kuris taip 
pat girdėti, miręs. Veliamas 
tardymas.

leško Butkeraičio, o jis 
sėdi Varniuose

KAUNAS. — Rugpiuičo iš 27 
į 28 d. pas Butkeraatienę atėjo 
policija ir klausinėje kur esąs 
vyras. Tuo tarpu Butkeraitis 
dar birželio mėn. 6 mėnesiams 
ištremtas į Varnius.

Neklausė tėvo, prigėrė.

KANSAS CITY, rūgs. 21. — 
Mažas, 6 metų vaikutis, Law- 
rence Wethers, nepaklausė tė
vo, kurs jam buvo sakęs neiti 
niekur iš kiemo. Išėjo. Jį rado 
upėj prigėrusį.
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Šeštadienis, rugš. 22, 1928

CHICAGOS 
amos

Permaiiič teisėją
■ /

Miesto hcJektorius Morris 
Eller ir jo sūnūs, kriminalio 
teismo teisėjas Emanuel Eller, 
laimėjo kai ką. Jie reikalavo, 
kad jų byloje teismo pirminin
ku butų ne teisėjas O’Connor, 
Teisėjas O’Connor, kuris vedė

bylos prieš Ellerius preliminari 
ityrinėiimą, sutiko su jų reika
lą vimt- Tito teisėjo.

Teisėjas O’Connor betgi atsi- 
* sakė pavesti teisėjo vietą ki
tam perk ratinėj ime bylos prieš 
17 Ellerių bendrų, Elbrių pa
dėjėjų ir klapčiukų, šių 17 as
menų byla bus perk ratinėj ama 
jam pirmininkaujant. Jų bylos 
nagrinėjimas bus paimtas grei
tu laiku.

Tuo tarpu patys Elleriai 
suims ir tėvas — bus teisiami 
vėliau, kadangi teisėjo permai
nymas visuomet padaro kliūčių 
greitam bylos nagrinėjimui.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Miss Brighton

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko 

i Southampton kas Sereda vienu ir milžinų ekspresinių laivų 
Berengaria Aq ui tania Mauretania

o paskui saužemiu i Kau
ną. Pamatykite Izindoną 
pakely. Taipgi tiesiai j 
Izmdoną kas Pėtnyčią 
nauji, aliejų varomi lai
vai. Trečios klesos laiva
kortes į abu galų iš 

CUNARD LINE4

New Yorko i Kauną $208 ir 
brangiau. Atskiri kambariai, 
erdvi vif^a, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitų infirmacijų klauskite 
bile Cunard agento, arba ra?- 

? s y k i te tiesiai pas:
346 N. Michigan Avė.. Chicago

---------1- - - ——~• 1

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- I 
1 zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
j 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 BĮ v., netoli State St.

Kambariai 1012, 101b, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO. ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

*   ■ -- -—     - —- T——r   ■■ ■  r-     ---------------k

Kreivos Akys 
Atitaisomos

Nėra reikalo, nei vienam vyrui, moterei arba vaikui 
būti kreivomis akimis, turėti daug nemalonumų, kuo
met paprastas, be skausmo atitaisymas per patyru
sius daktarus TUOJAU atitaisys bile kokias akis. 
Kaina yra nebrangi, kiekvienas gali lengvai užsimokė
ti. Mes taipgi taisome kreivas nosis, dideles ausis,
prašalinam gymio ženk
lus, rauplių duobes, a t- 
jauninam senus veidus. 
Visi pertaisymai yra be 
skausmo. Kainos pigios. 
Pasekmės geros.

Pasitarimas su musu Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Jei atsiusite savo maži, fotografija arba 
fotografijom proof. I tai bus atkreipta 
Hpecialė atjda. Visi laiškai greit atsakomi. 

American Institutc 
of Plastic and Ricial Rejuvenation 
Sulte 720 State-Lake Bldg. 190 N. State St.

Telephone State 5156 Chicago, UI.

Šiomis dienomis Brighton 
teatro gražuolių konteste pir
ma prizą laimėjo p-liė llelen 
Jasonaitė (Jason). Ji gavo si- 
dabvinę tdurę ir deimUntinj žie
dą.

IMė Jasonaitė yra jauna 
Brighton Paiko lietuvaitė, 17 
melų amžiaus Po konteslo ji 
buvo užėjusi i Atlas Photo Stu- 
dio (1092 Archer avė.) ir stu
dijos savininkui, p. J. V. Bar
kauskui, pareiškė, jog ji ateityj 
nepraleis progos dalyvauti lie
tuvių rengiamuose gražuolių 
konlestuose. P-as Barkauskas 
”nupikciavo” ją ir jos paveiks
lą prisiuntė "Naujienoms.”

cuit Crt., uždaryti mekanikų 
klyną sumoj $234.

Kazimiera Varanavicie prieš 
Mikolas Varanavicie, bylos nr. 
B. 168552, Circuit crt., divor- 
sas.

Krank Kotas prieš James ir 
Mary Vanek, bylos nr. 484230, 
Superior crt., byla dėl notos su
moj $75.20.

Stanley Macinkievvicz prieš 
Petronela Macinkievvicz, bylos 
nr. 481230, Superior crt., divor- 
sas.

Joseph Stokis prieš Chiėago 
Title & Trust Co. trustisą, 
Adams ir Wladislava Wertel- 
ka? bylos n r. 484256, Superior 
crt., bvla uždaryti trust deed’ą 
sumoj $2,500.

Joseph i ne Zajauskis prieš 
Charles Zajauskis, bylos nr. B. 
168686, Circuit crt., divorsas.

Zachary Urhanowicz prieš C. 
T. & T. Co., Dorothy Wiley, J. 
Holzman ir kitus, bylos nr. B. 
168692, Circuit crt, uždaryti 
trust deed’ą sumoj $1,200.

Fr. Brosius prieš Geraldine 
Brosius, bylos nr. B. 168741, 
Circuit crt., divorsas.

Antony Zalenski prieš Sophia 
Zalenski, bylos nr. 484279, Su
perior crt., divorsas,

Stella Brozis prieš Elizabeth 
VVailauskis, bylos nr. 484303, 
Superior crt., byla dėl $25,000.

Joseph P. Kareckia prieš Mar- 
tha Prekelis, bylos nr. B. 168,- 
797, Circuit crt., byla uždaryti 
mekanikų lyną.

Alek Szukas prieš Louis Wal- 
nassy, bylos nr. B. 168827, Cir
cuit crt., byla dėl notos sumoj 
$2001.

Krank Beilis prieš John F* 
Popelka, bylos nr. B. 168884, 
Circuit crt., byla dėl $1,000.

Tony Lazauskas prieš Frank 
Trucco, bylos nr. 484474, Su
perior crt., byla dėl $10,000.

Leonard Lewandowski prieš 
United Taxi Cab Assn., Ine., 
bylos n r. 484489, Superior crt., 
byla dėl $10,(>00. 
----------------- U----------------------

Gana švelnūs bile kam
... o vis dėlto jie patenkina*
ŪMAIS YTI tabakus yra vienas daly- 
kas • . • bet sumaišyti ir vėl, taip 

sakant, kryžiavai permaišyti tabakus, 
taip kad suteikt ir švelnumą ir skonį, 
tai jau yra Chesterfield būdas!

Chesterfields patenkina. Jie turi pil

ną, gausų, visapusišką skonį, taip kad 
paprasto šiaip tik švelnaus cigareto 
skonis atrodo be druskos, palyginus su 
jaisiais.

Jie yra ivelnūs ... o vis dėlto • • « jie 
patenkina.

Garsinkitės NAUJIENOSE
'y . i %

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3 MORGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė '

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPEGIALIS ALUS

mVI*ORATIH® 
OOO FOO COMvAatO'^ 

MHKSHINO 
OOOO >0A TM< HOHt

Del žindamų moti- 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

Iš Liet. Piliečių Bro
lybės Kliubo Ameri

koj veikimo
Senai buvo apie šį kliubų ra

šyta, lodei išrodo, kad nieko 
ir neveikiama. Bet taip .nėra. 
Kliubas jau gyvuoja keturi me
tai. lai palyginamai trumpas 
laikas. Bei jis spėjo liek sustip
rėti, kad turi gerą valdybą, tu
ri konstituciją, išmoka ligo
niams pašalpų, padeda prisi
ruošti kvotimams, kad gauti A- 
merikos pilietybės popieras, o 
taipgi padeda išimti antras po
pieras lengvai, be jokio vargo 
ir išlaidų, nariams. Trumpai 
kalbant, kliubas dirba kultūri
nį darbą.

Kliubas auga nariais zir kapi
talu. Vasaros sezonu jis rengia 
draugiškus išvažiavimus, ku
rie veik visuomet gerai pasise
ka. Pavyzdžiui, liepos 15 dieną, 
p. Svetainių farmoje i kliubą i- 
si rašė 25 nauji nariai. O ir pi- 
nigiškai išvažiavimas pilnai pa
vyko.

- į

Jus Dar Turite Laiko įvesti Apšildymo Reikmenis
Savo Namams Kol Tikrai Saitas Oras Prisiartins
Už sekamų porą mėnesių jau šaltas oras bus čionai ir jums reikės turėti šilumą savo namuose. Dabar yra 
tinkamas laikas tai padaryti. Sutaupykit sau bereikalingą rūpestį ir pinigų ir įsiveskite šilumą į savo 
namus, nelaukite kol prisiartins didelis skubėjimas.

Jei jums yra reikalingas šildymo 4‘plant”, atsilankykit į musų ofisą arba pašaukite 
mus telefonu, tada musų inžinierius atsilankys į jūsų namus ir suteiks jums visą 
apskaitliavimą ir planus, pasakys kiek kainuos, ir kaip lengvai gulit išmokėti, ir 
tas nekliudys jūsų kasdieninėms išlaidoms.

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen- 
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

LxtraWąU

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulcvard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del k liula) pasekmingo augi
mo ir dėl geros tvarkos ne ma
žas kreditas priklauso pirmi
ninkui K. Lausiui ir nutarimų 
raštininkui A. Zalagėnui, kurie 
energingai ir nemiilslačiai dar
buojasi kliubo labui.

Kruuo susirinkimai esti kas 
pirmas antradienis kiekvieno 
mėnesio Mark While Stpiare 
Parko svetainėje. Pradžia 8 v. 
vakaro. — A. R. Koros.

Mes jums duosime išmokėjimais dviem metam, po biskį kas mėnesį. Mes jums 
parodysim, kaip jus patys galit įsivesti namų apšildymą. Musų inžinierius pa
darys jums planą, pradės darbą ir jus įsivesite sau namo apšildymą be jokio 
t rūbelio.

Mes taipgi paskolinsime jums visus reikalingus įrankius dėl atlikimo darbo veltui.

Neatidėliokite ilgiau. Atsilankykit į musų ofisą. Persitikrinkite patys ir pamatykite kas mes 
esame ir kaip mes vedame savo biznį. Musų inžinieriai išaiš
kins jums viską jūsų prigimtoje kalboje, jei jus norėtumėt.
Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą plumbingo materiolą: 
vanas, virtuvių sinkas, eloseto kombinacijas, landres lovius, gas 
boilerius, tankus, paipos, fitingai ir viskas kas Yeikalinga prie 
plumbingo, nebrangiomis kainomis.

Novelty Sido Feed Scctional Boiler
Made in 25 in. Grate Size 
Mada in 30 in. Grate Size 
Made in 40 tn. Grate Siae

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana 

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Lietuvių bylos 
teismuose

Anton Drebus prieš Securi- 
ties Disct. Corp., bylos nr. B. 
168546, Circuit Crt.

Adolph Ilammel |>rieš Peter 
ir Geo. Drugas ir A. Drugas ir 
kitus, bylos nr. B. 168550, Cir-

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE” Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

-CLEAN OliT-

Oxcv«v(

nove trr

Jus gausite 5 metų garantiją už viską, ką pirksite pas mus
Tikrai nuspręskite atsilankyti pas mus, 

tik žiūrėkit, kad patektumėt j tikrą vietą. 
Musų krautuvė randasi prie State St., ne
tolu 22 St., rytinėj pusėj gatvės, su didele 

iškaba ant viršaus musų naujo namo.

M. Levy & Company
2117 So. State St. Telefonai Calumet 0644-0645

Atdara vakarais iki 8 vai. Nedėliomis iki 1 vai. po pietų

MES KALBAM LIETUVIŠKAI
KS- .... ............. ■ ■ ......  ............. .........
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Peoples Furniture 
Co. stato savo

namą.

Peoples Furniture Company, 
viena stambiausių lietuvių biz
nio įstaigų ne tik Chicagoje bet 
ir visoje Amerikoje, pradėjo sta
tyti savą namą.

Pirm trejeto ar ketverto die
nu garinė mašina ėmė kasti pa
matą. Peoples Furniture kom
panijos namas statomas yra 
Marquette Parko apielinkė.) e, bū
tent 63-čioje gat., tarpe Maple- 
wood ir Roekvell gatvių, šiaurės 
pusėje.

Namas bus statomas ant tri
jų lotų. Jis bus 75 pėdų platu
mo ir 125 pėdų ilgio, trijų aukš
tų; visas “f irę proof”, t. y. ap-

■ — -.... . " . ..... . ‘ ’
saugotas nuo gaisro pavojaus 
taip, kaip šių dienų statyba ga
li apsaugoti.

Namo pastatymas Peoples 
Furniture kompanijai kaštuos 
daugiau, kaip $150,000, o su lo
tais ir visu įrengimu tur būt 
daugiau, kaip $200,000. Namas 
bus užbaigtas statyti ateinantį 

j pavasarį, kovo mėnesio pradžioj.
Kaip tik namas taps pastaty

ta, tai ir krautuvė — rakandų 
krautuvė — tuojaus bus atida
ryta.

Kode! Peopies Furniture kom
panija pasirinko Marųuette Par
ko apielinkę? Jei neklystu, tai 

| todėl, kad čia spiečiasi viena di
džiausių lietuvių kolonijų. To
dėl. kad čia apielinkė yra nau
ja ir ji auga. Jau 63-čios ir 
\Vestern Avė. apielinkė yra kaip 
ir kokis centras. Kiek nužiūri
ma, jai yra lemta dar gerokai 
plėstis.

Kai Peoples Furniture kom
panija atidarys šią naują savo 
krautuvę Marųuette Parke, tai 
tur būt toji krautuvė bus di
džiausia šios rųšies krautuvė vi
soj apielinkėje. —Reporteris.

■............. i —— -■ ■ >.............................. ■■

Aplankė “Nau
jienas”

Penktadienyje aplankė “Nau
jienas” p-lė Milda Staneliutė, iš 
Newark, N. J., ir p-lė O. Schultz, 
chicagietė, gyv. 524 Surf St.

P-lė Staneliutė atvyko Chica- 
gon jau prieš porą savaičių. 
Čia susitarusios, p-lės Staneliu- 

j te ir Schultz, išvyko “plačiojo 
pasaulio” pažiūrėti. Buvo Ka
nadoje, aplankė Montreal, To
ronto, neapsilenkė, žinoma, ir su 
Niagara Falls.

Keliavo geležinkeliais, laivu ir 
autais.

P-lė Staneliutė apleidžia Chi- 
cagą sekmadienyje. Vyksta at
gal į Newarką. —Reporteris.

Marųuette Park
Pradėjo kasti pamatą namui 

statyti prie 69-tos gatvės ir 
Campbell Avė. Namas bus dvie
jų aukštų. Apačioje krautuvė, 
viršuje — gyvenimui butas. Sta
tytojas ir namo savininkas — 
kontraktorius Dargis.

P-nas Pronskunas stato namą

...  . .............

— 4 apartmentų — adresu 7204 
So. Campbell Avė. Namas bus 
pabaigtas statyti spalių mėnesio 
15 dieną. Kontraktorius yra p. 
J. Paulius.

Išėjo iš biznio Leonas Paukš
tis, kuris turėjo grosernę prie 
69-tos gatvės ir Artesian Avė. 
(2433 W. 69th St.). Manoma, 
kad ta vieta bus išrenduota ap- 
tiekai. —Reporteris.

-—..... , .
i
kasdieninius nuotikius.

Rengėjai turėjo stalus priruo- 
šę svečiams su valgiais, minkš
tais gėrimais ir šaltakoše. Pau
lui i goję, vakare buvo dalinamos 
dovanos. Neteko man susirašyti 
vardus gavusių dovanas. Ma
nau, apie tai gal kas kitas para
šys. Išvažiavimas nusisekė. Vie
nu bizniu uždirbo randa užmo-1 
keti vienam mėnesiui už Aušros 
kambarius. Temstant, publika 
skirstėsi namo.

. .. .. , .ty,.

Roseland
Pereitą sekmadienį Washing- 

ton Ileights miške įvyko Auš
ros knygyno išvažiavimas su do
vanomis. Diena buvo graži, žmo
nių susirinko daug. Juos palin
ksminti pakviesta lietuviška 
muzika. Muzikantai grojo viso
kius Šokius. Žmonės, SUėję, SU- 
važiavę j miškelį smaginosi — 
šoko, žaidė žaismes. čia buvo 
gera proga atsiminti užmirštus 
lietuviškus šokius prie tokios 
geros lietuviškos muzikos. Kuo
met šokėjai ir kiti dalyviai pail
so, tai susėdo po medžiu pasil
sėti. Susėdę šnekučiavos apie,

Rugsėjo 17 d. įvyko L. P. ir 
P. Kliubo ir L. I. and B. Kliubo 
valdybų ir komisijos susirinki
mas, idant priimti planą susi
vienijimui abiejų kliubų ir su
šaukti abiejų kliubų bendrą su
sirinkimą. Planas buvo priimtas 

I su nekurtais pataisymais. Nu
tarta sušaukti abiejų kliubų ben
drą susirinkimą ateinančią sa
vaitę,- rugsėjo 27 d., ftedvilos 
svetainėje, 341 Kensington Avė. 

|Tame susirinkime bus svarstoma 
planas, priimtas abiejų kliubų 
valdybų ir komisijos susivieni
jimui abiejų kliubų. Kuomet pla
nas bus priimtas, tai turės iš
rinkti komisiją parašyti naują 
konstituciją. Abiejų kliubų na
riai būtinai turėtų atsilankyti į

PASISEKIMAS
Didelėj daugumoj kiekvieno žmogaus 
pasisekimas priguli nuo jo taupumo. 
Sutaupytus pinigus galima įvcstuoti j 
Pirmų Morgičių Auksinius Bonus. At- 
silankykit j musų bankų, mes nurody
sime jums kaip galima greitai sutau
pyti nemažų sumų pinigų.

Universal State Bank 
3252 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

Florens Ziegfeld, Gm'iuj “The Folliei” įkūrėja*.

© 1928 The Affttricah Tūbacco Co., Manufacturfir* =
r1,1 iuumin—man

Lucky Strike
labai malo

nus rūkymas.

“Toasting” tikrai padaro tabakui du dalyku—pirma, 
tatai pagerina kvapsnį, o antra, prašalina nešvarumus.
-TĄ 6/? /

daktarai birželyje 1927 m. rašė, kad Lucky 
Strikes mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti 
cigaretai. 

I

’lt’s toasted"
Nei Jokio Gerkles Erzinimo — Nei Jokio Kosulio.

j tą bendrą susirinkimą, šaukia
mi! kliubams suvienyti.

—žmogus.

Town of Lake 
fėjau biznio įstaigon prie 45- 

; tos gat. ir Wood St. Girdžiu, 
žmogus pasakoja: “Kad kiek, tai 
ir good bye, lengva mirtis.”

Kaip, kas? — klausiu. Pa
sirodo, kad atsitiko ve kas: na- I
muose, kurie randasi adresu 
1803 W 45th St., žmogus sėdė
damas kėdėj e, pajudino ją. Kė
dės koja nusuko gaso ragelį. 
Gasas pradėjo skleistis kamba
ryje. Kaimynas užuodė gasą, 
įėjo vidun, perspėjo jo gyven
toją. Taigi nulipęs žemyn žmo- 

ir kalba: esą, kaip greitai
galima persiskirti su šiuo pa
sauliu, kad kiek apsvaigai ir 
nė nepajutai, jog jau esi kelyje 
pas Abraomą.

gus

Penktadienyje, taip apie 6 v. 
pavakaryje, atsistojo žmogus 

. ant kampo 45-tos ir Wood St. 
Atsirėmė į namą ir stovi. Ko
jos palinksta ir vėl išsitiesia, 

i Rodėsi, kad žmogus lyg “unaro” 
butų pilnas: “Kas man, aš ir su- 

į sirietęs ir išsitiesęs galiu.”
Bet ve, žmogus atsiskiria nuo 

sienos, pasvirsta į gatvę, ir pa
sileidžia gatvės linkui. Mėgina 

, dar susigriebti už lempos stul
po, ale neišlaiko ir pabėgęs kuo
ne iki vidurio gatvės išsitiesia 
visu ilgiu. Susižeidžia, kraujas 
ima sroventi.

Tuo tarpu atvažiuoja autas, 
žmogus išlipa iš auto. Padeda 

, pavirtusiam atsikelti. Susiren
ka minia. Ir pasigirsta balsai, 
kad automobilius sužeidęs žmo
gų. Važiavęs automobiliu pasi
junta patekęs nelaimėn: jis no- 
rėjo suteikti pagalbą parpuolu-' 
šiam, o dabar yra kaltinamas:; 
užgavęs jį. Pasigirsta tečiaus 
balsas, kad žmogus pats pervir- 
tęs, kad ne važiavusio auto kal
tė. Visokių bėdų pasitaiko.

—Reporteris.

NAMŲ SAVININKAMS ŽINOTINAI

Rudeninis Išpardavimas
Jeigu nori sutaupyti pinigų pirkime paintų, varni- 
šių, brušių ir Wall popierių—ateikite ir matykite 
mane. Prekės garantuotos ir sekamomis kainomis:

Dutch Boy White Lead per 100...............$11.88
Oil ir Lineseed Oil .......................................98
Varnish $1.00 už galioną ir daugiau.
Taipgi užlaikome aukštos rųšies enamals ir 

flat paint.

SAMUEL HELMAN
1421 So. Halsted Street, Tel. Canal 5063

Apšildymo Įtaisai, Kurie Apšildo 
Prisirengk Prie Šalto Oro 

Švari, Sveika Šiluma

Sutaupykit Pusę Ant Jūsų Anglių Bilos 
Karštu Vandeniu Ar Garu Apšildymas

Dykai 
Apskaitliavimas

Dykai Įrankiai
Jei norite patys šilu

mą įsivesti
Musų inžinieriai paro
dys kaip reikia daryti 
ir lengviausiu budu, kad 
pagelbėjus jums sutau
pyti kiekvieną dolerį 
ant apšildymo.
Speciali bargenai ant 
plumbingo reikmenų. 
Išdirbejų išpardavimas 
maudynių, sinkių, skal
byklų.

SQUARE DEAL PLUMBING SUPPLY 
HOUSE

1725 South State Street Phone Calumet 5200
Atdara vakarais iki 8 — nedaliomis iki pietų 

MES KALBAM LIETUVIŠKAI
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

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

1739 South Halsted Street 
Chieago, III.
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vasarotojui

1. Maudytis geriausia tik 
vandeny. Kitoks maudymasis 
dažniausia kciiksmingjia, pavyz
džiui visai nepatariama maudy
tis denahirate arba kad ir ga- 

įzuose, kaip: ažūras, krepdešinas 
ir t. [k -

2. Valgis pirmiausia pauos
tyti, o tik vėliau valgyti.

3. Saulė šildo tik dieną. Tą 
saulė, kur šviečia naktį, vadinasi 
ne saulė, bet mėnuliu arba Ma
ryte. Todėl nepatariama tų sau
lių jungti krūvon, nes galima ar
ba persišaldyti ir gauti sunkią 
slogą arba apsideginti (visokia 
prasme).

4. Rūkyti po vandeniu ne
sveika. Jei jūsų viloj kuri nors 
draudžia rūkyti, pradėkite nuo 
saldainių, kol pagaliau prieisite 
prie pypkės.

5. Svarbiausia, patar i a m a 
saugoti kojas nuo peršalimo. 
Tam reikalui patariama į mišką 
nakčiai einant, imt būtinai ko
kį nors apklodalą ir vengti nuo
go kūno.

Vaitkevičius, tektų pripažinti, 
kad religijos klausimas dabarti
niuose Amerikos rinkimuose y- 
ra pirmaeiles svarbos dalykas. 
Kas nori tą klausimą ignoruot, 
kas skelbia, kad religiniai ginčai 
tarpe Smith’o ir Iloover’o šali- 
ninkų esą kenksmingi ir loerei- 
kalingi, — tas elgmsi “bedieviš
kai”. Iš • “Draugo” bendradar
bio išvadžiojimų neginčijamai 
išeina, kad “bedieviška“ yra ir 
pati Jungtinių Valstijų konsti
tucija, kuri griežtai skiria baž
nyčią nuo valstybės!

Na, tai matot, kaip tuo klau
simu pas musų katalikus “kai
rioji ranka nežino, ką daro deši
nioji“.

ijomis, tai dar, girdi, pamatysi
me, ką jie pagiedos Kauno buo
žėms.

Iš šitų faktų yra aišku, kad, 
jei aplinkybės leistų, tai bolše
vikiška Busija prarytų nepri
klausomą Lietuvą, kaip šuo mui- 
Jjj. ! Jeigu ji neryja jos, tai tik 
dėl to, kad nėra progos.

Ir kol bolševikai neturi progos 
Lietuvą praryti, tol, supranta
ma, jų interesuose yra padėti 
Lietuvai atsiginti nuo lenkų, nes 
jeigu lenkai pasigrobs Lietuvą, 
tai bolševikai neteks vilties pa
tys ją pasigrobti.

Dabar kyla klausimas, kokios 
gali būt tos aplinkybės, kuriose 
sovietų Busijai butų proga ane
ksuoti (prijungti prie savęs) 
Lietuvą? Musų įsitikinimu, tas 
aplinkybes gali sudaryti tiktai 
karas.

Be karo Lietuvos nepaims nei 
lenkai, nei rusai. Gtalima pasa
kyt daugiau: į karą, kuriame 
bus sprendžiamas Lietuvos liki
mas (jeigu toks karas kada 
kils), nežiūrint kas jį pradės, 
neišvengiamai bus įvelti ir len
kai, ir rusai; ir taip pat galima 
neabejoti, kad kiekvienas karas 
tarp lenkų ir rusų, nežiūrint dėl 
kokios priežasties jisai kils (jei
gu kils), pastatys po klausimu 
Lietuvos nepriklausomybę ir at
eitį. Jeigu rusai sumuštų len
kus, tai Lietuva gal gautų Vil
nių, bet už šitą geradėjystę Mas
kva pasiimtų visą Lietuvą; jei
gu lenkai sumuštų rusus, tai 
Vilnius gal butų sujungtas su 
Lietuva, bet Lietuva užtai butų 
prijungta prie Lenkijos.

Karo todėl Lietuvai reikia bi
joti. Bet kol karo nėra, tol so
vietų Rusijos priešingumas len
kams yra Lietuvai naudingas, ir 
Lietuva privalo šitą aplinkybę 
pavartoti savo naudai. Tokią 
politiką dveji metai atgal vyki
no koalicinė liaudininkų ir soci
aldemokratų valdžia su Sleževi
čium priešakyje, ir “Naujienos“ 
ją už tai gyrė. Iš to matyt, kad 
ne mes meluojame, bet bolševi
kiški Bimbos, kuomet jie prasi
mano, kad “Naujienos” pakei
tusios savo pažiūrą į bolševikų 
nusistatymą linkui Lietuvos!
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MŪRINIS arba MEDINIS

Geros rųšies pastatyti garažai
$10 {mokėti

24 mėnesiams išmokėjimui
Mes specializuojamos budavojime 

garažų, parčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotų ir norite pasi
statyti namų, mes pastatysime ir fi
nansuosime jj. Del tolimesnių in
formacijų Saukite, rašykite ąrba at
siųskite kuponą už toki darbų kurį 
jus interesuoiatės.

FAŠIZMO “STABILIZACIJA”
Iš “KOMUNISTIŠKO“ 

SĄŠLAVYNO.
' / "■.................... ■■■■ —

Užvakar Italijos fašistų vadai pradėjo vykdyti gy-

Amerikoje šiandie yra labai 
gyvai svarstomas klausimas san
tykių tarpe politikos ir religijos. 
Mat, vienas iš kandidatų j Jung
tinių Valstijų prezidentus, de
mokratas Smith, yra katalikas, 
o dauguma tikinčiųjų žmonių A- 
merikoje yra protestonai. Smi- 
th’o priešai todėl, norėdami pa
kenkti jo kandidatūrai, kelia 
aikštėn religijos klausimą, kad 
balsuotojai neremtų Smith’o, 
kaipo kataliko. Gi demokratų 
kandidatas ir jo šalininkai smar
kiai protestuoju prieš šitokią a- 
gitaciją, sakydami, kad ji esan
ti “neamerikoniška“, ir priešin
ga Jungtinių Valstijų konstitu-

veninie naują fašistinės valstybės konstituciją. Pirmas cijai, kuri pripažįsta piliečiams 
žinksnis šitame darbe buvo fašistų partijos “didžiosios 
tarybos” sudarymas ir jos galios nustatymas.

Fašistų didžioji taryba patampa vyriausiuoju poli
tiniu valstybės organu. Ji kontroliuos senatą ir atstovų 
butą ir skirs ministerius ir kitus augštuosius valdinin
kus. Partijos tarybai pavedama net keisti krašto kon
stituciją ir spręsti klausimus, liečiančius karaliaus tei
ses ir jo santykius su vyriausybe. Tarybos sekretorius' 
yra kartu visos fašistų partijos generalis sekretorius; u
jisai šaukia tarybos posėdžius ir pirmininkauja juose,I demokratų ir tarp republikonų; 
kuomet nėra vyriausybės galvos (t. y. Mussolinio). -kartu su katalikais balsuoja už 

Sakoma, kad, šitikią tvarką įsteigus, fašizmas Ita- tuos P^us kandidatus ir pres- 
lijoje dabar, baigiant šeštus Mussolinio viešpatavimo ir baptistai’ ir ž*dai-
metus, tapęs galutinai stabilizuotas. Jei ii duče (va-j 
das) mirtų, tai butų kas užima jo vietą ir pasiliktų or- ; 
ganizacija toliaus vesti valstybės reikalus fašizmo ke
liu.

Kiek tvirta ši fašizmo stabilizacija, parodys ateitis. 
Puola į akį tas faktas, kad bendruose savo ruožuose 
Mussolinio įsteigtoji sistema’ kaip vienas vandens la-, 
šas į kitą, panaši į menamąją “proletariato diktatūrą” 
bolševikiškoje Rusijoje. Fašizmas, kaip ir bolševizmas,1 
panaikino visas politines partijas, išimant savo partiją, 
ir ta monopolinė partija tapo paversta organiška val
stybės dalim. Vyriausias partijos organas pasidarė vy- 
riausias valdžios organas- Mussolinio “didžioji taryba” 
atatinka daug-maž Rusijos komunistų partijos centro 
komitetą, kurį kontroliuoja “politinis biuras” — taip, 
kaip Italijos fašistų partiją kontroliuoja Mussolini su 
keletu artimiausių savo draugų.

Taip fašistinėje Italijoje, kaip ir bolševikiškoje Ru
sijoje, žinoma, nėra atskirta įstatymų leidimo galia nuo 
vykdomosios galios (administracijos). Parlamentas Ita
lijoje bus tik fašistų partijos prielipas, nes žmonės tu
rės teisę “rinkti” tiktai tuos kandidatus, kuriuos bus 
įtraukus į sąrašą “didžioji taryba”.

Gryna diktatūros sistema, tai aišku. Kada dikta
tūra darosi pastovi, tai ji vadinasi despotizmas. Praei
ties istorija tečiaus rodo, kad daug despotų, kurie ma
nė save esant “amžinais”, susmuko kaip lepšės, stipriaus 
papūtus laisvės vėjui.

pilną religijos laisvę ir griežtai 
skiria politiką nuo religijos.

R. K. Susiv. organas “Garsas“, 
kalbėdamas klausimu “religija 
balsavimuose“, stengiasi įtikinti 
skaitytojus, kad religijos kiši
mas į politiką esąs visai nepatei- 

’ sinamas, kadangi nė viena Ame
rikos politinė partija nesuside- 
danti iš vienos religijos žmonių. 
Katalikų, pav. randasi ir tarp

“Tas rodo, sako minėtasai 
katalikų laikraštis, “kad ka
talikai politikoj laikosi tole
rancijoj, bešališkumo. Gaila, 
kad iš daugelio nekatalikiškų 
galvų ir širdžių yra išgaravusi 
kilnioji Konstitucijos dvasia, 
kuri visoms religijoms, klasės 
ir luomams patikrina laisvę 
ir lygybę. Prieš Smithą yra 
nustatyta didžiausia šmeižtų, 
puolimų kampanija tik dėl to. 
kad jis katalikas.”
Gerai, dabar pažiūrėsime, ką 

sako tuo pačiu religijos ir poli
tikos santykių klausimu kiti ka
talikų mokytojai. > 

■i v liima ■
PRIE-

Brooklyno “V-bė“ persispaus
dino iš vieno komunistų organo 
“žinią“, kad “Naujienose“ busią 
atmainų, nes —

“Vienas redakcijos štabo 
narys kažkuo nusikaltęs sa
vo bosui G. ir gausiąs eiti lau
kan.“
Tuo gi tarpu yra faktas, kad 

nei “bosui G.“, nei kuriam ki
tam “Naujienų bosui“ nebuvo 
nė į galvą atėjusios tokios “at
mainos“. Ta neva žinia yra 
niekas daugiau, kaip eilinė ko
munistų pletka ir provokacija.

Tautininkų laikraščiui, matyt, 
nepakanka savų šiukšlių “Nau
jienoms“ peizoti, tai jisai pasi
sėmė medžiagos iš komunistų 
sąšlavyno.

Namo pakėlimas
Cementinis pamatas

j A beinąs pertaisymas
j Naujas namas ir finansavimas

Vardas .................................................„

Adresas .................................... -......

Quality Construction Co
N’orth Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St.
Telephone Avenud 4718

BOLŠEVIKAI IR LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖ.

KOVA REZOLIUCIJOMIS
“Progresyviai” ėmė varyti Susivienijime Lietuvių 

Amerikoje agitaciją, kad kuopos rašytų rezoliucijas, 
versdamos Pildomąją Tarybą paskirti iždininku p. Ger- 
dauską. Šitai neteisėtai agitacijai atremti dabar ir prie
šingas “progresyviams” Sargybos Kimitetas ragina 
kuopas gaminti rezoliucijas, kad Pildomoji Taryba Ger- 
dausko neskirtų.

Bereikalingas triukšmas! Sulig SLA. konstitucija, 
iždininko skyrimas yra pavestas Pildomąją! Tarybai ir 
jokios rezoliucijos šitą tvarką pakeisti negali. Jeigu 
komunistai kursto SLA. narius terorizuoti organizaci
jos viršininkus ir tuo budu trukdyti atlikimą pareigos, 
kurią konstitucija yra uždėjusi Pildomąją! Tarybai, tai 
argi ir rimtoji SLA. narių dalis privalo pamėgdžioti ko
munistus?

Visi žinome, kad, kilus triukšmui svetainėje, tvar
ką yra lengviau atsteigti ne tada, kai ramioji publikos 
dalis ima šaukti ant triukšmadarių, bet kai ji tyli ir 
palieka juos numalšinti pirmininkui. Tokios pat taisyk
lės reikėtų laikytis ir šitame dalyke.

Prieš istorinių laikų 
miestas

AUTOMOBILIŲ GAMYBA

Bymo “Tribūna” praneša, kad 
darant archeloginius kasinėji
mus netoli Cetonos (Sikos pro
vincijoj, Italijoj), kur yra pa
garsėjusi Šv. Pranciškaus grota, 
užtikta priešistorinių laikų mie
sto pėdsakų. Tame mieste gyve
nę pirmykšti žmonės, kurių kul
tūra esanti senesnė už etruskų 
kultūrą.

Amerikoj esą suskaityta, kiek 
automobilių pagaminta 1927 m. 
visame pasauly. Ta statistika ro
danti, kad keleivių ir krovinių 
automobilių tais metais buvo pa
gaminta 4,840,090. Tokiu budu 
1927 m. pranešę 1926-tus 690,- 
OOO automobilių (16%). Imant 
valstybėmis, vien J. Š. A. Val
stybės 1927 m. pagaminusios a- 
pie 4,000,000, Anglija — 250,- 
000, Kanada — 200,0000, Pran
cūzija — 200,000.

KUN. VAITKEVIČIUS 
ŠINGAS RELIGIJOS ATSKY- 

RYMUI NUO POLITIKOS.
/ ___________

Chicagos Marijonų “Drauge” 
eina kun. profesoriaus J. Vaitke
vičiaus ilgas straipsnis apie ka
taliko “visuomeniškas pareigas”. 
Tame rašinyje pravedama min
tis, kad be religijos negalįs būt 
tinkamai tvarkomas nė atskiro 
žmogaus, nė visuomenės gyveni
mas. Vaitkevičius rūsčiai bara 
“bedievius”, kam jie norį pada
ryti religiją privačiu žmogaus 
reikalu ir atskirti valstybę nuo 
bažnyčios. Jisai rašo:

“Sulig tais bedieviais visuo
menės, tautos, ar valstybės 
gyvenime žmogus neprivalo 
nei varžytis kokios nors tiky
bos įstatymais, nei jai paves
ti rišti šiuos klausimus, žo
džiu, tikyba neturinti balso 
žmogaus visuomeniškame gy
venime. Privačiai žmogus ga
lįs tikėti ir mąstyti, kaip tik 
jis norįs, bet nesą jam valia 
įnešti į viešąjį gyvenimą, į vi
suomenę savo privačius pamė
gimus.

“Tąja mintimi vedini bedie
viai ir rūpinasi atskirti vals
tybę nuo bažnyčios, kad baž
nyčia nepadarytų nei kokios 
įtakos.”
Anot prof. Vaitkevičiaus, su 

šitokiu “bedievišku” nusistaty
mu katalikas nieku budu nega
lįs sutikti.

Vadinasi, jo nuomonė yra to
kia, kad bažnyčia privalo būt su
jungta su valstybe ir kad val
stybės gyvenime, taigi ir politi
koje, reikią vadovautis tikybos 
įstatymais.

Jeigu taip, tai aišku, kad A- 
merikos katalikams anaiptol nė
ra visviena, kas bus išrinktas 
prezidentu — katalikas Smith, 
ar “kveikeris” Hoover. Tuo pa
čiu žygiu yra anaiptol ne viena 
protestonams, ar į prezidento 
vietą pateks jų tikybos žmogus, 
ai’ priešingos tikybos.

Galvojant taip, kaip kun.

Drapstydamasis smala, “Lais
vės“ Bimba triumfališkai skel
bia sugavęs “Naujienas“ prieš
taraujant sau ir meluojant. 
“N-os“ neseniai rašė, jogei Vol
demarui reikėjo iš anksto susi
tarti su rusais, kad Lietuvos ir 
Lenkijos ginčo sprendime turės 
dalyvauti ir sovietų Rusija, ir 
tuomet pareikalauti Tautą Są
jungoje, kad šitoks planas butų 
užgirtas.

Sulig Bimba, toks “Naujienų“ 
pareiškimas rodąs, kad “Naujie
nos“ melavusios, kuomet jos ra
šiusios ,kad Busijos bolševikai 
esą Lietuvos nepriklausomybės 
priešai ir tykoją progos Lietuvą 
praryti.

Labai gaila, kad mes turime 
pasakyt, jogei didysis bolševikiš
kos smalos drapstytojas nesiži- 
no ką rašąs. Pirmiausia, jeigu 
musų nuomonė apie sovietų val
džios nusistatymą link Lietuvos 
ir butų neteisinga, tai tas dar 
anaiptol nebūtų melas. Melas y- 
ra sakymas to, kas priešinga 
faktams (ir dagi tą žinant); o 
nuomonė nėra faktas.

Paskui, netiesa, kad išreikš
dami viltį, jogei Rusija gali pa
dėti Lietuvai ginčuose su len
kais, mes tuo patim atsižadėję 
savo nuomonės apie bolševikų 
agresingus troškimus prieš Lie
tuvą. Nieko panašaus. Mes tos 
nuomonės kaip laikėmės, taip ir 
tebesilaikome, — tik bėda su ko
munistų “literatais“, kad jų gal
vose bolševikiškas degutas, o ne 
smegens, ir jie tos musų nuomo
nės nepajėgia suprasti.

Mes ją remiame labai gerai ži
nomais faktais. Bolševikai su
trempė Gruzijos nepriklausomy
bę, užpuldami tą nelaimingą res
publiką visai panašiu budu, kaip 
banditas Želigovskis kad užpuo
lė Vilnių -už keleto dienų po 
pasirašymo taikos sutarties; ir 
šitą savo niekšybę bolševikai lig 
šiol nebando atitaisyti. Bolševi
kai buvo atsiuntę savo “raudo
nąsias“ gaujas ir Lietuvą užka
riauti ir jau buvo okupavę apie 
trečdalį jos teritorijos (su Vil
nium), iš kur jos tik ginkluota 
jėga buvo išvytos. Mūsiškės 
maskvinės davatkos per eilę me
tų kalbėjo apie Lietuvos nepri
klausomybę su didžiausia panie
ka, ir net tuomet, kai bolševikai 
jau buvo padarę taiką su Lietu
va, jie dar rašė (pav. “Laisvė
je“), kad sovietų valdžia tik 
aplinkybių verčiama tuo tarpu 
paliko “buožių respubliką” ra
mybėje; bet kai bolševikai apsi
dirbsią su baltagvardiečių aron

Pirkit Sau Anglis Tiesiai iš Kasyk
lų už Pinigus. Sutaupinsite 35c iki 

75c už Tonų
Šis apgarsinimas vertas $1.00 ant 

Pirmo Orderio
Pocahontas, laivyno Standard, 

Gov’t Pool 1, ar West Va. Peerless 
rųšies, pastebėtini anglys, didoki, 
be klinkerių, duoįa dideli karštį, 
5 iki 40 tonu $7.40 — 50 iki 100 
tonų $7.25; egg $10.00; nut $11.00; 
No. 2 nut $10.50. West Ky. ar 
Franklin 6 colių šmotai $7.25; 6x3 
egg ar nut $7.00; M. R. 70% šmo
tai, egg ar nul $6.50. Pristatomi 
nuo 5 iki 9 tonų vežimais C. O. I). 
bile kur Chicagoje ar priemiesčiuo
se, tuojaus ar kaip pareikalaujama 
bėgyje 40 dienų už dabartinę kai
nų, jei bus užsisakyta bėgyje 5 die
nų. Miesto prižiūrimas svirimas. Vi
si anglys parduodami išbandymui.

UNITED COAL BUYERS 
OF CHICAGO

19 S'. La Šalie St., kasyklų atsto
vai, u rminininkai. Musų skyriai ap
ima miestą ir priemieščius. Visi 
telefonai Franklin 5390, Laikyk šį 
apgarsinimų, gausi $1 kredito už 
pirma vežimą.

Kainų nuinažintojai Publikai
■4-——<*■

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims ceredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir pradas visada.
908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. ! 

Phonc Canal 2544—2545

ArEsateTurtingas?
Kitais žodžiais, ar jus taupinat savo 

pinigus? Nes ne tai, ką jus uždirba t, bet 
,ką jus sutaupinat, nulemia jūsų turtą-

Buk tikrai turtingas — investuok į 
musų saugius real estate pirmo morgičiaus 
auksinius bonus, nešančius 6%.

• Musų pirkimo bodų ant išmokėjimo 
pienas atidarys jums duris į turtą.

Pradėk vieną šiandie.

CENTRAI““ BANK
TRUSTINfi KOMPANIJA

Chieago, III.
Biržos Bankas

1110 West 35th Street
Valstijinis Bankas

Klozeto outfltM trenr- 
Im, $13.60. Pirkit r'io 
mtiBU obelio kainomis. 
Namų apfiildymo Ircn 
girnai parduodami leng
vais iftmokftjiinais.
Peoples Plumbing & 
Hrating Sunply Co.
400 Molwaulire Avė., 

461 N. Halsted Ht.
H.iy markai 0075—0076

r

s*

Nauji 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 4706
L

Pradedu Biznį
1) REAL ESTATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudę (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 8) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu bizni per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompaniįos.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosivtlt 8500

GYVENIMAS
Mėnesinis furnalaa

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

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

Užrašyk “gyvenimą” 
savo giminėms j Lie
tuvą, nes Lietuvos 
žmonėms Gyvenimas 
labai patinka.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky» 
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldicniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai po piet

I
į
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Milijonas Lietuvių
Pageidauja šių žolių gyduolių 

Lietuvos “33“
Mes reikalaujam penkių gabių agentų 

Chieagoje ir apieliiiKėse. parodyti žmo
nėm* Ai;»s stebėtina* ir greitai perkamas 
gyduole*. • Family »ize” pakiuku* ir pri
imti orderius nuo lictuvtikai ir lenkiukai 
kalbančių žmonių.

Gyduole* yra •peciallžkal prirengtos ir 
gaminamo* vinoj Šalyj, todėl greitai per
kamos: darbas yra malonus ir didelis už- 
mokesnis. Patyrimas ne būtina*, bet nau
dingas. Paduok vardų ir pranešk kodėl 
jus norit Aio darbo. Rąžyk:

PETON PRODUCT CO. Desk A-N 
IOU Matket Si.. Suint I.oill*. Mo.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Baisi nelaimė su 
automobiliu

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

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

kiname dienomsJr va
karais. šauk arba ra
šyk dėl madų knygos.

FAS1IION MILLINERY SCHOOL 
190 N. State St. (lOth Floor) 

Tol. Randolph 2718
| JOS. F. KASNICKA principalas

aut> 
auto-

nelai- 
lietu-

Reumatizmas

Anastazija Maroziutė-Coote už
mušta, jos vaikai ir švogeris 
sunkiai sužeisti kitam 
mobiliui sudaužius jų 
mobilį 
Ketvirtadieny po piet 

minga mirtį patiko jauna
vė Anastazija Maroziutė-Coote, 
32 metų, gyvenusi 3003 W. 30 
Place. Ji su savo dviem vaiku
čiais ir vyro broliu automobi
liu buvo išvažiavę grybauti į 
miškus už Chicago lleights. 
Gryžtant namo ir sukanties j 
didesnį kelią, ant jų užbėgo vi
su greitumu ėjęs automobilis, 
kuris buk besiskubinęs j arklių 
lenktynes.

dvidešimt penkių metų nuo ap- 
sivedimo. Tai yra laimingos su
kaktuvės, nes ne visi turi lai
mės sulaukti sidabrinių vestu
vių. Vienus gyvenimas išblaško, 
išskiria, kitus šalti kapai pri
glaudžia. Taigi ir džiaugiasi p- 
nai Pulsuckiai, kad jiems lem
ta buvo sulaukti laimingai tokio 
svarbaus jubilejaus.

Paminėti tas sukaktuves jie 
savo namuose 2101 So. Fairfield 
Avė. turėjo surengę bankietą. 
Bankiete dalyvavo giminės ir 
skaitlingas būrys draugų ir pa
žįstamų.

P-nai Pulsuckiai yra dar ne 
seni Chicagos gyventojai. Jie tu
ri du sunu ir dukterį. Vienas sū
nūs yra medicinos studentas, o 
kitas jau baigė aptiekoriaus rrfo- 
kslą. P-nia Pulsuckiai yra links
mus ir jaučiasi laimingi savo gy
venime; jie dėkoja visiems 
draugams už atsilankymą į jų 
jubilėjų.

Rudens belaukiant

Jau rudenėlis, šaltos naktelės 
ir nemalonios, trumpos dienelės; 
medžiai be lapų, liūdnai siubuo- 
žolė nugeltus jau nežaliuoja '[ja, 
Jau

kartu su jumis žaliuos
miškeliuos — 

kad mes galėtum su jumis lėkti, 
nuo šiaurės vėjo kartu

pasislėpti.
—Pustapėdis,

Avė., žaidė. Ją įkando šuva, pri
klausąs p. Stella Woinorowski.

tik

nečiulba miškuos
paukšteliai,

medžiuos matos tušti
lizdeliai;

vasarėlę jie mus ramino,

Smulkios žinios

h 
H

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,** augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUST1N KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL. ____

sužeisti.

ligoninėje,

jie dabar
Pranciš-
Chieago 

automobi- 
bet abu

veik ant vietos liko užmušta, 
o jos vaikučiai ir švogeris liko 
sunkiai 
guli be sąmonės šv.
taus
Heights. Įvažiavusis 
istas išliko sveikas, 

automobiliai yra pavirtę į šipu- 
jus. .

Žuvusios Maroziutės-Coote 
aidotuvūs bus pirmadieny, iš 

namu j Fairmount kapines.

Apvaikščiojo sidab 
rines vestuves

Fotografuokitės
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje

P-nai Pranciškus ir Veronika O į Pulsuckiai susilaukė labai svar- 
b bių jų gyvenime sukaktuvių —

Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išrad imu 

pa v e i k s 1 ų 
traukime užti
krina jums ge
rą darbą.
Be extra pri- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus 
kilius ir tam

po

3315 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 1546 

Chicago, III.

Stok!
Kada jums reikia pa
sitaisyti byle kokį šil
dymo aparatą eik pas

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIR 

COMPANY

Pataisymai dėl

VISOKIŲ PEČIŲ 
FURNASŲ 
BOILERIŲ ' 

ir
GAZO PEČIU

I

5 Krautuvės Chicagoj
662 W. Roosevelt Rd. 
176 West Lake Street 
2355 Milwaukee Avė. 
853 West 63-rd Street 
3209 E. 92-nd Street

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIR 

COMPANY

per 
lizdelius pynė, vaikus augino.
Į pietus lekia būriai paukštelių, 
jau nebegirdim mes jų dainelių; 
kuomet sugrįšit, mieli 

paukšteliai, 
mums bus malonus žali 

miškeliai.
Su šiaurės vėjais vieni 

kariausim 
ir jus, paukšteliai, sugrįštant 

lauksim;
pavasarėliui šviesesniam auštant’ 
sugrįžę rasit mus ttfbevargstant. 
Mes apdainuosim savo vargelius

John Brazona, 4736 S. Lincoln 
Avė., 8 metų vaikutis, bėgo per 
47-tą gatvę; užgavo jį autas.

Sofija Mickiunas, 3 metų mer
gaitė, gyv. 4640 S. Marshfield

Kaip Yra Su Jūsų Anglimis?
Ar jau juos užsisakėt? Jeigu ne, tai geriau pa
darykit tai šiandie. Yra didelis pasitenkinimas 
turėti pilną sandelį basemente Consumers gva- 
rantuotų anglių ar koksų kai ateina šaltesnis 
oras. Tai yra geriausia sveikatos ir komforto 
apdraudos forma kokią mes žinome.
Telefonuokit mums dėl kainų.

PIRKIT SAU ANGLIS PERSITIKRINIMUI

t N

(dmpany
COAL- COKE- ICE 
BUILDING MATERIAL

Joseph Ginetulis, 6 metų ber
naitis, gyv. 2818 So. Lowe Avė., 
bėgo per gatvę ties namais 2818 
So. Lowe Avė. Užgavo jį tre
kas. Vaikutis ligoninėje — Peo- 
ples Hospital. Treko šoferis — 
Joseph Catina, gyv. 259 W. 23rd

Šuva įkando Aleksą Arrid, 
26 metų, gyv. 3202 Auburn Av. 
Šuva priklauso M. Thompson, 
3212 Auburn Avė. Reporteris.

etHVos S l°-°
'33” Trisdešimt Trųs 33W v

GYDANČIOS GAMTOS ŽOLĖS Hl K 
DEL NAMINIO VARTOJIMO /'TjLjJį

Malonus skonis, kvapingumas ir užga-/yj 
pėdinančios pasekmės ilgai pasiliks at-/X 9 
mintyje, kuomet kaina bus užmiršta.

Gvarantuolos 10(1 % tyro* žolės, ir kaip ma
tote iA paties vardo. susidedančios iA 33 geriau
sių žolių, žievių, lapų. Aaknų, uogų, Vainių ir 
stribų, kurio* turi mcdikalę vertę ir pasiduoda 
cheminiai kombinuoto! sudaryti vieną gerą ir grei
tai veikianti toniką. Tasai tonikas yra geriau*ias 
žmogaus sistemos reguliatorių* dėl vyrų, moterų, 
jaunų ir senų, ir ypatingai brangus dėl 
PRIVATIŠKO VARTOJIMO NAMUOSE.

Kada sergate ar nesergate jus galit vartoti Alą 
malonią gėlimui gyduolę, ir atra*ti, kad ji jums 
bu* naudinga. Tat. yra labai geru dėl inkstų, 
kepenų, tulžies: taipgi veikli nuo rtieumatizmo, 
muskulų skaudėjimo, strėnų gėlimo, skaudėjimo galvos, blogo apetito, rėminio, pra
sto miego, užkietėjlino vidurių ir daugelio kitų ligų. Tai yra tikrai gamtiAka gy
duolė priduodanti žmogui sveikatą, gyvumą, energiją ir pails).

Vienas pakinkąs padarys dvi kvortas toniko. Gerk kada nori.
Tat yra skirtingas nuo visų kitų gyduolių savo gerumu, yra miAinys žolių su

rinktų ifi visi) daili) pasaulio, moksliškai sutaisyta* ir veikla kai magikas. Rodos, 
kad ne negalima tam tikėti. Jeigu jus netikit, daleiskit parodyt, kad jus klystat. 
Tai yra tikra tiesa, pabandykit ir pamatykit. kad kiekviename musų žodyje yra 
tiesa. Mes net nenorime, kad jus dėlto kaAtų turėtumėt — darykit tai musų kaAtais, 

Kada musų pardavėjas atvyks pas jus, paimkit du pakiuku po $1 kiekvieną. 
Vartokit vieną Jų tuojaus ir jeigu nejausti kiek jis jums pagelbėjo, pasiuskit antrą, 
neatidarytąjį pakinką mums Ir *u džiaugsmu grąžinsim jum* pinigus už abu. Ar 
tai no nuoširdus pasiūlymas? Jeimti musų agentas neateina pas jus. nelauk nė 
tiisklo ilgiau. Tik iAktrpk, pasiraAyk ir siųsk mums žemiau telpanti kuponą. 
Juo greičiau pradėsit j) vartoti, tuo veikiau jus turdsit geras pasekmes ir malo
numą, kuris tiktai galimas yra vartojant LIETUVOS ‘’H3”.
----------------------------------l'arašyk ir pasiųsk Al kuponą Šiandie . ■ ■ ■ - —
TELUNE l'KODUUT CO., l>c*k 54-N 
4Uti arket St., bamt Eouis, Mo.

Čia prisiunėiu jums $/L<><> depazlto ir praAau tuojaus siųsti man du pakiuku 
“Family sizo’’ E1ETUVO3 "33”. AA vartosiu vieną tuojaus, ir jeigu neduos man 
Užganėdinančių pasekmių, aš gražinsiu jums likusi ir jus sugražinsit man $2.00 
kaip sutartą.

VARDAS ......... .................................................................................................................... .. ................................

ST. ar RED........................ .....................................................................................................................................

Miestas ir stettas ......................... ................................................. . .................... ........... ............. -......................
Jeigu jums butų patogiau, galima prisiųsti C. O. D.

MINDAUG1S VaiTEATRASm°S
GOODMAN TEATRE

Art Institute, East Monroe at So. Parkway Pradžia 7:30 valandą vakare

Nedėlioję, 30 Rug'sėjo-Sept., 1928

TEATRO SEZONO ATIDARYMO IŠKILMĖS. — Gražiausiam teatre pamatysim galingą XIII šimtme
čio Lietuvą. Iškilmingos karaliaus Mindaugio krikštijimo apeigos, dalyvaujant kryžiokams, vienuo
liams ir popiežiaus pasiuntiniui. Scenoje 100 žmonių, žibančiuose istoriškuose rūbuose. Tada prieš 
Lietuvos galybę drebėjo rusai, lenkai ir kryžiokai. Iš garbingos praeities pasisemsim spėkų kovai už 
Lietuvos gerovę. “Mindaugio” rolėj patsai J. Vaičkus. Aldonos — P. Tendžiulytė. — Teatras širdin
gai kviečia visus Chicagos ir apielinkių lietuvius rugsėjo 30 ,d. j Goodman teatrą. Vietos rezervuotos 

nuo 50 centų iki $2.20. 
1 fili ’• ’ * t ‘ * *

Ruduo prasideda rugsėjo 23, ši
tame pavojingame sezone su stai
giomis oro atmainomis

TRINERIO
KARTUSIS VYNAS 

yra geriausia apsauga. Jis išvalys 
jūsų vidurius, pagelbės jūsų jak- 

| n o m s ir inkstams reguleriaį veikti 
ir suteiks ramų miegą. Visose ap- 
tiekose.

Ar Jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

RuffJesį
Ar Jums Galvos Odą Niežti? 

Naudokite 'j,

PvffISa
Ar Jųsų Plaukai Slenka? 

Naudokite

Rufflesl
Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 

Naudokite 

faiffJes
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir taukiais
Naudokite

Ruffies

Kun. M. X. Mockus
Kalbės temoje:

“Ar Biblistai Klaidina 
Darbininkus?”

Kun. M. X.
Šioje temoje prakalbas rengia Lais
vamanių kuopa ateinanti sekmadie
ni, 23 d. Rugsėjo (SepL), 1928 ra., 
nuo 9:30 vai. iš ryto, Mildos sve
tainėj, 3140 .So. Halsted St. Atei
kite visi, nes tai bus pirma Mockaus 
prakalba toj temoj. Biblistai atsto
vaus savuosius. Lėšų padengimui 
įžanga 25c.

Phone Virsima 2054

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo
KONTRAKTORIUS

455h s. Wa*htenaAvė. Chicago, III

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 vienas pašto- • 
vus ir tikras gydymas ir jis 
vartoja jį.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 W. Jackson BouL 

Suite 1615,
Phone Harrison 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

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems Žmonėms

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris- 
dešimtj metų pasekmrfigos prakti
kos gvdyme chronišku ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir fprivatiškas li
gas, reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi
ni na o ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrečiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.

Silpni, nervuoti ir visai
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsjlankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

Dr. B. M.
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago^ 
Crilly Building

Imkite elevatorių Iki penkto auUto. Vyrų 
priėmimo kambarys 600,—Moterų 608. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto Iki 6 va
kare. NedėltomU nuo 10 ryto Iki 1 po 
piet. Panedėlyj, Heredoj Ir SubatoJ nuo 10 
rytu iki 8 valandai vakare.
Dvidešimtia penki metai tame namo
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Auditorijos Bendro
vės bankietas šiandie

Šiandie, rugsėjo 22-rą, Lie
tuvių Auditorijos svetainėje 
bus gera vakarienė ir geras 
programas išpildytas, (iros pui
ki muzika, šokiai tęsis iki vėly
vos nakties. Pramoga prasidės 
7:30 vakare.

jžanga pigi — tik vienas do
leris ypatai. Butų gerai, kad 
kuo daugiau lietuvių visuome
nės dalyvautų savo auditorijos 
vakarienėje. Visi atsilankiusieji 
bus patenkinti. —J. š.

šaukta gydytojas, bet ligoniui 
tarėsi vis blogiiu ir blogiau. 
Pašaukta dar du gydytojai, 
tarp kurių buvo ir Dr. M. T. 
Striko!, vienok ligonio išgelbė 
Ii nepavyko mirė prieš vi
durnaktį.

Gydžiusieji daktarai ir Koro
nerio daktaras pripažino, kad 
velionis mirė nuo širdies ligos. 
Graborius 1. .1. Zolp rūpinasi 
laidotuvėmis. —R.

Rytoj 6-to apskričio 
suvažiavimas

Town of Lake
Staigi mirtis patiko K. Yuodj

Kazimieras Yucdis, 35 metų, 
gyvenęs 4130 So. Hermitage 
Avė., staigiai pasimirė savo na
muose ketvirtadienio vakare. 
Paliko raudojančias tris vai
kus ir žmonų.

Ketvirtadienio vakare a. a. 
Kazimieras parėjo iš darbo, 
Armour Co. Morris Plaut, ku-' 
ri randasi ant 16-tos ir State, 
gatvių ir nerodė jokių ligos' 
ženklų, tik kiek laiko vėliausi 
pradėjo dejuoti, kad jam daro-! 
si blogai — skauda širdis. Pa- i

Vaičkaus Dramos 
Teatro tikietai

Tikietai išnaksto parsiduoda 
sekančiose lietuvių kolonijose:

Bridgeporte: Universal State 
Banke; Aušros Knygyne ir 
Mildos Pharmacy. Town oi' 
Lake: Jagellos Pliarmacy; 1559 
So. Hermitage Avė.; Brighton 
Parke: Dalen’s Pbarmacy, 
•1193 Archer Avė.; Mnrųuette 
Manor: Bielskis ir Bakštis 
Pbarmacy, 2425 W. Marųuette 
Kd.; Kosclande: Jonaitis Phar
macy, 10500 Micsigan Avė. ir 
Strumilos Svetainėje, 158 E. 
107th St. (’iceroje: B. Jankau
sko Pharmacy, 1 MG So. 49th 
Court; West Sidėj: P. M. Ci
bulskis, 2334 So. Leavitt Str. 
ir J. A. l'rman Pharmacy, 2300 
South Leavitt St.; 19-tos gat
vės: A. Bielskis Pharmacy, 1900 
So. Ilalsted St.; North Sidėj: 
pas A. Bacevičių, 1850 VVaban- 
sia Avė. ir visuose lietuvių 
laikraščių ofisuose.

Rytoj turėsime kaip ir kokį 
SLA. kuopų seimelį. Mat, su
važiuos 11-kos kuopų atsto
vai iš įvairių kolonijų pasita
rimui apie tolimesnę darbuotę.

šešto apskričio suvažiavi
muose paprastai būna malonu 
dalyvauti, nes lernių niekas ne
kelia, o tik visi geidžia gero
vės SLA. organizacijai. Taip ir 
privalo visur būti. Kitas džiu
ginantis dalykas yra tas, kad 
delegatai širdingai ir draugiš
kai vieni kitus priima ir ger
bia. Reikėtų gerai paieškoti, 
kur galėtum rasti tokį puikų 
susitarimų ir bendradarbiavi
mų.

Geri), delegatai-tės, nepamirš
kime visi skaitlingai, atsilanky
ti j suvažiavimų, Gage Park 
Hali, prie 55-tos ir Western 
Avė. Posėdis prasidės lygiai 
1:30 vai. po pietų.

— Senas Narys.

Brighton Park ir 
Marųuette Park

Dr. K. Draugelis užleido sa
vo dentisterijos ofisų d-ro Juš
kos name, prie Archer ir Sa- 
eramento avės., baigusiam den
tisterijos mokslų Indiana uni
versitete d-rui J. A. Paukščiui. 
Dr. Draugelis dabar rengiasi 
atidaryti ofisą Marųuette Ma
nor, adresu 2117 West 63-rd 
Street.

Pamatykit šią specialu ESSEX 
Chassis Parodą

Ir kaip gerai tas karas yra subudavotas

Svarbiausia dalis jūsų karo yra dalis, kurios jus niekad nematote! Bet 
dabar mes specialiai rodome Essex chassis, kad parodyti kaip turtingi 
ir ajerai jie yra subudavoti.
Jeigu jus galėtumėt sudėti — pirmiausia greta $3,000 karo chassis — 
ir tada greta chassis Essex brangumo karų jus kuoaiškiausia pama
tytumėt puikiausį Essex subudavojimą, palyginant su subudavojimais 
kitų tos kainos automobilių.
Pas Essex jus rasite tą patį kieto roberio ir plieno kevalo valdomąjį ra
tą, kaip ir $3,000 karo. Jus rasite tuos pačius Timken nusmailintus ratų 
bėringius, tuos pačius roller tappet bėringius, tą patį panaudojimą pen
kių skersbalkių surakinimui tvirtų karo rėmų. Kiti Essex kainos karai 
turi ekonomizuoti duodant tik “mushroom” tappet bėringius, paprastus 
roller bėringius ratuose ir tris skersbalkius palaikymui rėmų.
Be šio aiškiai matomo viską viršijančio gerumo yra dar puikus karo vei
kimas, grožė ir kokybė, kuriuos jus galite pajausti net ir išmušime, val
domam rate ir visuose daiktuose, kuriuos jus čiupinėjate — meldžiame 
palyginti tai su bile karu — tuos gerumus, kuriuos čia išvardijome, nes 
jie pasako jums kaip puikiai yra subudavotas naujasis Essex Super-Six 
— visame kame, matomuose ir nematomuose dalykuose.* •

$735 augščiau

f. o. b. Detroit
Pirkėjai gali užmokėti už karus iš savo uždarbio, skaitant 

mažiausius nuošimčius, išlaidas ir apdraudą

Essex Super-Six turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysite j pardavimo kambarį, 
reikalaukite lietuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michigan Avė., Phone: Calumet 6900. Atdara vakarais

DIDELIS PIKNIKAS
LIETUVOS DUKTERŲ TAUTIŠKOS DRAUGYSTES

Nedėlioję, Rugsėjo 23 d., 1928
Prieš Tautiškas Kapines, Kuchinsko Darže

Puikus paskutinis rudeninis piknikas. Bus geri linksmus muzikantai.
Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS

Golden Star Jauktas
Golden Star beisbolo jaukto 

nariai. Iš kairės į dešinę viršu
tinėj eilėj: P. Sadula, atletikos 
direktorius; C. Nelson, p; W. 
(trieilis, 21); A. Stankus, mana- 
ger and sborlstop; V. Domikai- 
tis, 3b; G. Zinkus, 1b; L. Zip- 
pel, sports editor, South End 
Beporter; A. Cserep, utility in- 
fielder; Offįcer J. Adams. Bot- 
tom row — P. Extin, cf; E.

Gosliu, d; 1’. Gudas, c; J. Fry- 
ėr, rf; E. Extin, lf; and M. Po
vilonis, outfielder.

Rytoj, 3 vai. po pietų, Pal
mei’ Parke Golden Star jauk
tas susikibs su Ingleside jau
ktu. Tai bus revanšo lošis. Kar
tą golden stariečiai su tuo jauk
iu jau lošė, — ir pralaimėjo. 
Bet šį kartų jie tikisi tų dėmę 
nutrinti. —S.

t ________

Moonlight Piknikas
Rengia Rūtos No. 1 Dramos Skyrius 

Subatoj, Rugsėjo (Sept.) 22 d., 1928 
J. Savicko Farm Grove

Ant 83-čios ir Kean Avenue

Su penkiais išlaimėjimais ir prie puikios muzikos, kuriame galėsite 
daug fonių turėti ir linksmai laiką praleisti. Nepamirškite Subatos vaka
rą ten būti. Kviečia RENGĖJAI

BANKIETAS “VAKARIENĖ”
Rengia

Chicagos Lietuvių Auditorij’os Bendrovė
Atidarymui Žiemos Sezono

Golfas lietuviuose
Lietuvių Golfo Kliii'bo meti

niai golfo turnirai įvyksta Ry
toj — rūgs. 23 d. š. m. šių 
metų kliubo turnirams parink
tas naujas ir gražus “Pipe O’ 
Peace” Golfo Kliubas, kuris 
randasi ant 131-mos ir South 
Ilalsted gatvių. Prasideda 9 v. 
iš ryto ir 1 vai. po pietų. Mo
terys lošia 18 duobių 12 vai. 
tų pačią dienų. Dalyvauja tik
tai kliulx> nariai-res. Naujai įs
toję nariu i-rės iki nedėlios, ga
lės dar dalyvauti šiuose turni- 
ruose. Registracija baigiasi šį 
vakarų.

L. G. K. susirinkimas įvyks
ią ši vakarų, kaip 9 vai. Nariai 
ir nares, malonėkite susirinkti 
ir atsiveskite naujų narių pri
sirašyti. —Golfo Komitetas.

(■—R—BB—BCIS—b.’ ■—ML 
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ANTANAS KLIMAS'
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 18 dieną, 11 valandą 
iš ryto, 1928 m., sulaukės 55 
metų amžiaus, gimęs Kražių 
parapijos, Kauno rėdyboj. Pa
liko dideliame nuliudime 3 sū
nūs: Pranciškus, Petras ir Vla
dislovas, dukterį Marijoną, ir 
žentą Joną Tluindon, brolį 
Juozapą ir gimines, visi Ame
rikoj. Kūnas pašarvotas, lan- 
dasi Eudeikio koplyčioj, 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės jvyks Panedelyj, 
Rugsėjo 24 dieną, 8 valandą 
iš ryto iš koplyčios i Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Antano Klimo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sanai, Duktė, Žentas, Brolis 

ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Eudeikis, Tel. Yds 1741
■M

A+ A
ANASTAZIJA MAROZIUTĖ 

Po vyru Coote
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 20 dieną, 7:30 valan
dą vakare, 1928 m., sulaukusi 
32 metų amžiaus, (ją užmušė 
automobilius) gimusi Ramyga
los miestely, Panevėžio apskr. 
Amerikoj išgyveno 16 metų. 
Paliko dideliame nuliudime vy
rą Reginaldą, dukterį Gerald- 
ine 7 m., sūnų Robert 1 me
tų, brolį Kazimierą ir brolie
nę, dvi tetas — Vertelkienę 
ir Minkevičienę ir dėdę Petrą 
Baltušką — Amerikoj, Lietu
voj paliko motiną, brolį Pet
rą ir seserį Marijoną. Kūnas 
pašarvotas, randasi 3003 W. 
39th Plaee.

Laidotuvės jvyks Pirmadie
ny, Rugsėjo 24 dieną, 2 vai. 
po piet iš namų į Fairmount 
kapines, Willow Springs.

Visi A. A. Anastazijos Ma- 
roziutės giminės, draugai ir 
pažįstami esąte nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Valkai, Brolis 
ir Giminės

11’.tNnMMBHHnMMHI
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FRANCISKAS
VAIČEKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pa
sauliu Rugsėjo 21 dieną, 
1928 m. Paliko dideliame 
nuliudime 2 pusbroliu: 
Franciškas Spakauskas ir 
Petras žegulis.

Artimesni giminės ir 
pažįstami, kurie nori dau
giau žinoti, kreipkitės pas

S. P. Mažeika, 
3319 Auburn Avė.

Tel. Yards 1138.

, ± A
JOZAPAVIČIENĖ

ėvais Kasarskaitė
yrė su šiuo pasauliu 
20 dieną, 4:20 valan- 
1928 m., sulaukusi 40 
ižiaus, gimusi Pane- 
kr., šeškų kaime. Pa
čiame nuliudyme vy- 
lą, dukterį Lillian 2 

metų, sūnų Antaną 3 mėnesių 
amžiaus, 2 brolius: Juozapą ir 
Kazimierą, 2 seseris: Marthą 
ir Marijoną, o Lietuvoj moti
ną ir 2 seseris. Kūnas pašar
votas, randasi 6925 So. Rock- 
well Street.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Rugsėjo 24 dieną, 8 valandą 
ryte iš namų į Aušros Vartų 
West Sidėj parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jieva Jozapavi- 
čienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Vaikai, Broliai, Seserys 

ir Giminės
I Laidotuvėse patarnauja gra

borius Kadžius, Tel. Canal 
I 6174.

Metų Sukaktuvės
ALEKSANDROS’ 

PAULAUSKAITĖS
a. Aleksandra Paulaus- 
mirė rugsėjo 24, 1927, 

atsibuvo gedulingos pa-

A. 
kaitė 
kur _
maldos šv. Jurgio bažnyčioj. 
Palaidota ji šv. Kazimiero ka
pinėse. Dabar jau sueis me
tai, kaip mylima sesutė mu
sų ilsisi šaltoj žemelėj. Da
bar vėl atsibus rugsėjo 24, pa
nedėlyj, 7:30 (po septynių pu
sė) iš ryto, gedulingos tre
jos mišios su ekzekvijoms. I 
tas gėdulingas iškilmes kvie
čiame atsilankyti visus gimi
nes, draugus, drauges, pažį
stamus ir draugyščių narius. 
Visus prašome, -katrėm laikas 
pavelys. Mes tikimės, kad nei 
vienas nepraleis šitų gedulin
gų pamaldų katram laikas pa
velys. Mes busime visiem la
bai dėkingi.

Sesuo ir švogeris Bakhaitei 
3216 So. Emerald Avė.

Chicago. Illinois

šeštadienyje, Rugsėjo (Sept.) 22 dieną j
Visose Auditorijos Svetainėse

3133 So. Halsted Street
Pradžia 7:30 vai. vakare Įžanga $1.00

Bus puikus programas išpildytas. Dainuos musų dainininkė 
ponia Z. Krasauskienė ir dainininkas Čapas. Bus keli kavalkai mu
zikos išpildyti, bus pora kalbėtojų. Vakarienei valgiai bus skaniai 
pagaminti.

šokiai tęsis iki išryto. Muzika gera. Kviečiami Chicagos Lie
tuvių visuomenė gausiai atsilankyti ant Bendrovės vakarienės ir 
paremti savo įstaigą Auditoriją.

Kviečiame visus atsilankyti KOMITETAS
*----------------------------------------------------------- ■■■■..........................—----------------------- ---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------—»
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Padėkavonė I
A. a. Domininkas Garbinčius, kuris mirė Rugsėjo 13 dieną, ■ 

1928 ir palaidotas tapo Rugsėjo yt d., o dabar ilsis IJetuvių Tau- ■ 
tiškose kapinėse, amžinai nutH^sfir negalėdamas atsidėkavot tiems, I 
kurie suteikė jam paskutini patarnavimą ir palydėjo jį j tą neiš- I 
vengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų tar- I 
po, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmo- I 
nėms ir suteikusiems vainikus draugams. Dėkavojame graboriui p 
A. Masalskiui; dėkavojame St. Valančiui už gražios prakalbos paša- r 
kymą; dėkavojame visiems, kurie atlydėjo į kapines sudarydami 1 
didelį skaitlių automobilių, ir pagalios dėkavojame visiems da- I 
lyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau musų mylimas Dominin- I 
kai sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

, Nuliūdę liekame,

Moteris, Sunai ir visi Giminės »
' I

Kazimieras Judis
Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugsėjo 20 dieną, 11:45 valandą I 

naktį, 1928 m., sulaukęs 35 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Kauno 
rėdyboj, Tauragės apskričio, Kaltinėnų parapijos, Gerčalių kaimo. I 
Paliko dideliame nuliudime moterį Antaniną, 2 podukres: Zofiją, I 
Stanislavą, sūnų Franciškų; keturi broliai ir viena seserė Lietu- g 
voj, ir dar vieną seserį Amerikoj. Kūnas pašarvotas, randasi 4430 
So. Hermitage Avenue.

Laidotuvės jvyks Utaminke, Rugsėjo 25 dieną, 8 valandą iš 
ryto iš namų į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

»Visi A. A. Kazimiero Judžio giihiįės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Broliai, Seserys, Podukros ir Sūnūs

Laidotuvėse patarnauja graborius L J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 15203.

■III—ĮDiB ■imhii ij—m T

A + A
Leonas Švažas

Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugsėjo 18 dieną, 8:50 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukęs 43 metų amžiaus, gimęs Mažeikių apskr., 
Veiksnių parapijoj, Padvarių kaime. Amerikoj išgyveno 28 me
tus. Paliko dideliame nuliudime 2 seseris: Oną Švažaitę, Rozaliją 
Mileškienę, švogerį Ignacą MileŠką, brolį Kazimierą, brolienę Elz
bietą ir gimines, o Lietuvoj 3 brolius: Ignacą, Jurgį ir Antaną, 
seserį Francišką Jasutienę ir švogerį 
tuvėse rūpinasi Franciškus Bagdonas. 
4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj, Rugsėjo
te iš Eudeikio koplyčios į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Leonas Švažas giminės, draugai ir pažįstami 
te nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
kutini patarnavimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Seserys, švogeriai, Brolis ir Gimines

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Telefonas Yards 
1741.

Juozapą ir gimines. Laido-
Kunas pašarvotas, randasi

22 dieną, 8:30 valandą ry

la

esa- 
pas-
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rytoj svarbios 
prakalbos

Rubsiuviu Amalgameitų Au
ditorijoj kalbės Norman Tho- 
nias, socialistų partijos kandi
datas i prezidentus. Kiti kalbė
tojai bus: George Kirkpatrick 
ir George Koop, socialistų kan
didatas į Illinois gubernatorius. 
Norman Thomas ir kiti kalbė
tojai iškels tikrąsias, opiausias 
problemas, stovinčias prieš šių 
šalį. Jie parodys, kas tikreny
bėje yra Hooveris ir Smithas, 
kaip rūpinasi šalies gerove par
tijos, kurias jie atstovauja. A- 
nialgameitų rubsiuvių auditori
ja randasi prie Van Buren str. 
ir Ashland avė. Programas pra
sidės 2:30 vai. po pietų. Bukite 
šiose prakalbose visi, kas galite.

— V. P.

lis — kokio niekuomet jo ne
matysi, ir švilpaudamas žengia 
savo kabinėtai!.

— Palauk, Daktare, pirm ne
gu nueisi pasakyk ko taip link
sminies?— paklausiau.

—Brolyti, laiškų gavau! — 
atsakė.

— įdomus turbūt laiškas?
Išlikrųjų įdomus! Laiške 

radau sūnų! Tikriau pasakius: 
mano žmona, kuri dabar gyve
na Biržuose, susilaukė sūnų— 
sveikų ir drūtų.

Vyras esi, Daktare! —• sa
kau — duokš rankų! — ir pa
sveikinau ji nuoširdžiai ir pa
linkėjau visoms trims esybėms 
sveikatos ir laimės.

—Gal dabar žmona su sūnu
mi grįš algai? — vėl paklau
siau.

—Turbūt dar ne greit. Seka- 
' ma pavasari aš pats ketinu va
liuoti Lietuvon pasižiūrėti ir 
' jei patiks apsigyvensiu.

Ir linksmutis daktaras įėjo 
'savo kabinetan, kur laukė jo 
keletas nubudusių ligonių.

— Reporteris Pupe.

Banditas nušautas, du Lietuviai Daktarai 
policininku pašautu A. L Davidonis, MLI)
.John Pecora, žinomas buvęs 4910 So MichjKan Avo< 

\vestsaidėj pabusta, nušautas 
kabarete, kuris randasi 606 N. v • 1 • 
(Ja r k st. Jo draugas pabėgo. | 
r ........................................‘
A. Carroll ir John Fooasty, pa- _. T T IT 1
šauti gal būt mirtinai. Dėto k- Dr. J. J. Kowarskas 
tyvai buvo pašaukti sulaikyti GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
peštynes tarp dviejų moterų dėl, 2403 W.^63rd^St.,^Suitc 3.

Res. 2859 S. Leavitt St., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Tel. Kenvrood 5107 
n d o s | 

nuo P iki 11 vai. ryto; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

Du policininkai, detektyvai A. *Part Ivnitadienio ir ketvirtadienio 
, ' ■ - • -TT II ■ - - •

Įvairus Gydyto j ai
Res. Telephone. Plaza 8200 

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Ix)omis Street 
Kampan )8th St.

Vii. 2—4 po piet ir 7 — 9 vai. vakar* 
Telefonus Canal 1912

ReSidencs Tel. Pairtai 6858
—I ................................... .. .............................................................

Advokatai

CLASSIFIED APS.

vyrų.
Nedalioj pagal sutarti

Kadangi Amerikos Raudonojo
Kryžiaus f 
organizacijos viršininkai nuta
rė pradėti skubiai vajų, idant DR. P. Z. ZALATORIS 
sukėlus reikalingų fondų, ypač 
kuomet dabar būtinai yra skubi 
pagalba nukentėjusiems dėl

fondai išsisėmė, tai Res. 666d South Arteslan Avenue
PhoneProspect ,60Sr- 

, Ofiso Phone Canal 4257

audrų West Indies ir Floridoj.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaaro. IU.

A. M0NTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209

Laukė laiško, sulau
kė sūnų

Biržų mieste, Lietuvoje, jau 
nuo pereito birželio mėnesio 
apsigyveno viena pusė gerai 
chicagiečiams žinomos poros, 
kurios kita pusė pasiliko Chi- 
cagoje ant llalsted St. Per tris 
ir pusę mėnesių šios dvi esy
bės nesimatė vienas su kitu; 
rašinėjo vienas kitam laiškus, 
skundėsi, kad vienam lietus 
perdaug lyja, kad vasara per
šalta; kitas, kad darbo per
daug, kad ilgu — neramu...

Ir laukė vienas nuo kito laiš
kų, telegramų ir kitokių žinių; 
ir lėmijo kiekviena laiškų ar 
tik ne iš Lietuvos — ar tik ne 
iš Amerikos; ir skaitė — gėrė
jos ir valandėlei susiramino.

llalsted gatve važiavo autas 
ir sustojo ties numeriu 3121 So. 
llalsted St. Išlipo iš auto Dr. 
Margelis — linksmas, šypsau-

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

J. F. Eudeikis Komp 
I’AGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
1605-07 So. llcrmitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4117 So. Fairficld Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

S. D. LACHAVICZ

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 9, La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1084 — Vai. nuo 9-*

Vflk at&I s 
3241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562 
7—9 vai. vak. apart Panedilio i»

Pitnyčios

Business Service
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada Ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausį dar
bą mieste. Kedzie 5111.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Ušiai-
kom inalevą, popierą, stiklus ir t. t

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. 8. KAMANOIONIS. Sav.

Financial

Mes dirbame ir perka
me 1 ir 2 Morgičius

| 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

PRANEŠIMAI
Atyda Mildos Teatro B-vės 

šėrininkanis
Extra susirinkimas šėrininky 

Mildos Teatro Bendrovės atsibus 
rugsėjo 30 d., Mildos Bendrovės na
me, 3140 S. llalsted St., 1 vai. po 
pietų.

Propozicija yra paduota pirkti 
namą mokant po $8 už serų, šiame 
susirinkime tais jūsų užduotis bal
suoti už šia propoziciją parduoti 
namų ir likviduoti korporaciją, ar
ba prieš šią propozicijų.

Ateidamas susirinkimai) būtinai 
atsinešk savo Šerus. Yra labai rei
kalinga, kad pributumėt i šį susi
rinkimų. šis yra paskutinis susirin
kimas.—J. P. Evvald, sekr.

810 W. 33rd St.

KAST CHICAGO, INI).

“Naujienas” galima gauti pas Sta
sį Motušj, 5027 Todd Avė., East 
Chicago, Ind. S. Motušis yra žino
mas visiems East Chicago lietu
viams, nes yra senas šio mieste
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 
l namus. Reikia tik, kad norintys 
skaityti “Naujienas” ir gauti jas 
kasdie savo namuose, paduotų savo 
adresų minėtam Stasiui Motušiui.

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

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

Kun. M. X. Mockus ateinantį sek
madienį, 23 d. rugsėjo (Sept.J, nuo 
9:30 vai. iš ryto, Mildos svetainėj, 
3110 So. llalsted St., kalbės temo
je: “Ar Biblistai Klaidina Darbi
ninkus” Prakalbas rengia Chica
gos Laisvamanių kuopa. Lėšų pa
dengimui įžanga 25c.

SLA 6-to Apskričio suvažiavimas 
įvyks šialne septintadieny, rugsėjo 
23 d., Gage Park Hali, VVestcrn ir 
55-tos gal. Prasidės lygiai kaip 1:30 
vai. po pietų. Gerbiami delegatai ’ 
esate kviečiami visi laiku atvykti. 
Turėsime daug svarbių reikalų ap
tarti šiame suvažiavime.

K. J. Semaška, Aps. Sekr.

Liet. Teatr. Draugystės ŠV. Mar-' 
tino mėnesinis susirinkimas įvyks ( 
šeštadieny, rugsėjo 22 d., 7:30 vai. 
vak., šv. Jurgio parap. svet., 32 PI. 
ir Auburn Avė. Nariai būtinai ma- ! 
lonėkit laiku pribūti, nes turime i 
svarbių reikalų aptarti kaslink ren
gimo vakarienės lupki*. 18 d. š. m. j

P. K., rašt.

Lietuvis Graborius Ir 
Bakamuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago. fll.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti. r mano darbu
Koosevelt 2515-2516

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patan av imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet ssti 
^anžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Aubun^ Avė.
CHICAGO.* ILaj.

Lietuvės Akušerės
Phono Victory 4952
A. JARUSH-KAUSHILIjVS 
AKUS E R K A

3252 South Halsted Street
MR3.

Viriui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi 
no« kreipkite* su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

1 -.................... "I.............................■

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South llalsted Streei 
Kampas 31-nios gatvės 

Phone Victciy 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilga: praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa ta r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika 
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai' vakaro.

Akių Gydytojai 

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių 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 pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak-1 
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau' 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 1 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kemvood 1752

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 9597 

Ultravioletini Šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7C42
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 Suuth Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto 
ni’u 6 iki 9 vai. vak.

John Kuchinskas ir K
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 

Nedėhoj nuo 11 rvfn iki 1 v. p. p

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pir
Gyvenimo vieta

8323 South Halsted St 
Tel. Boilevard 1310 

Vai. t Nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
168 W. Washington 

Main 4020

Morgičiai pirmi ir antri 
• nuošimčiais padaromi i M 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitis pas 
M. J. KIRAS, 
MM So. Habtod SL

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskolinama jums |100, 6206 
arba $800, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite Į 12 valandų. 
Industrial Loan Service 

1?W> W. CMeago Am., 
Kampas Hermicage Ava.

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ir furnisai, grotos — 
vandenio įtaisos. . American Stove 
Repair Works. 8110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

KONTRAKTORIUS
BUDAVO.IU NAMUS 

GARADŽIUS, PORČIUS 
ir pataisau senus, taipgkatlieku 

cemntinį darbą )

S. A. ZOLP, 
834 W. 33rd St. 

Tel. Boulevard 0527

MORGJOIA1
Skolinu pinigui ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius. I

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. leavitt St

Phone Canal 1678

25 Metų Patyrimo 
Pritaikymo akinių dėl visokią akių 

‘John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas. 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
Phone Canal 0523

Tel. 6279

DR. G. SERNER

Liotavfa Akiu Specialistas
3265 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedalioj nuo 10 Iki 1

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi 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. SpecialS atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos uuo 10 iki 8 vai. Nedalioj 
10 iki 12 vai. pc pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phono » vr<l 7f»8f

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
ouu 6 iki 9 valandai vakavo

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. 

Nekėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. HemlocK 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS

4817 Montana Street
Arti N. Cicero Ąve. ir Fullerton St. 

'I’elephone Belmont 7062 "W
Specialybė — moterų ir vaikų ligos
Vai.: 9 v. r. iki 12 v., 6 iki 9 v. v. 
Nedėliomis tiktai iki 12 vai. dienos

Įvairus Gydytojai
Ufiao ’A'ol. Victory 
lies. Tel. Drexel 91Dx 

dr. a. a. Sotu
Rasas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St„ Chicagt 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakar*
Nedaliomis ir šventa.]. 10—12 dien» 
--------------------------------------------£—

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveaue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po pieti<
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien

Res. Telephone Plaza 3200

JOHNB BORDEN
(John Hagdžianas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-> 
Telephone Roosevelt 9090 

Nnmų Telefonas Republic 8660

A.A.SJ.AK1S
advokatas 

Ofivas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 We«t Washington Street 

Cor. Waslu.?gton and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hjde Park 3396

CH. SYRT0WT AND
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI
HOT WATEK & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

j, r wArr<nEs
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
'Ie-1. Pullmnn BASO 

Nhhiu Tel. l’Hllman (>377

Educational
Mokyklos______

AGLYS
DRESSMAK1NG SCHOOL 

Mes išmokinsime jus DESIGNING, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

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

7752 Racine Avė.
Tel. Triangle 5032 

... , t___

24 MENESIAI IŠMO- 
KEJIMUI

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APROKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroe 0455
Musų inžinierius ateis pas jus. Mes 

parduodam tik materijolą arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

Kampas Lake ir Halsted Stfi

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

Musų expertai patarnaus ir su
taisys jūsų setą jūsų namuose. Mes 
einame visur, visas darbas garan
tuotas. Taipgi mes turime keletą 
elektrikinių setų dėl pardavimo la
bai pigiai.

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Stewart 29i>2

po 6 vai. vakare Englewooi 2544

5^2% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu 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- 

wrights. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs su 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas ir 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 \V. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chkago, 111.

DR. itf. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avense 
Telefonas Boulevard 7820 

Kes^ €341 South Aibany Avenue 
Tel. Prospęct 1930 

Valandos 2-4, £-8. NedilioJ 10-12 d.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas Ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—8 ir 7—8; Nod. 10—12 ryto 
Rezidcr.c’ja 6610 3. Maplevood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHIUAG9, ILL.

Ofioo ir Re*. Tel. Boulevam 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos uuo 1 iki 3 po pietų 

Ir nuo 6 iki 8 vai. vakart 
Kea 8201 Huutb VVallace Street

GYDO
Kraujo, odos, chroniškai 

slaptas ligas vyrų ir motery 
senas žaizdas, ligas recta1 

Dr. J. W. Beaudettf
VTRftlH ASHLAND STATE BANKC

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1b 
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietį

TELEFGN.'.S CANAL 0464

DR. HERZMAir
- IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 21 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur 
gas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas liga: 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 
sius metodus X-Ray ir kitokius elek 
tros priętaisus.

Ofisas ir Laboratorija;
1025 W. 18th SL ūttęli Morgan Si 
Valandos: Nuo 10—12 pietą l» 

m.o 6 Iki 7:30 vai. vakare
Tel. Canal 8110

Jeigu neatsišauks, tai Šauk 
South Shore2238 arba Rendolph 680C

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis h 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHUOL
2040-42 Washington Blvd.

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per “gamish- 
nient” teismą. Įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

DELEI mirties Jurgio Šakio at
sirado svarbių reikalų. Reikalinga 
Nusirašinėti su velionio giminėmis. 
Svarbiausia yra Jonas Šakis; jis 
pats ar kas kitos duokit man žinoti. 
Taipgi velionio pusbrolis G. Jurk- 
šaitis, pirmiau gyveno 3 South Main 
St., Nangatuck, Conn.

Simon Juodsnukis, 
Freenian-Spur, 111.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėtoj pagal sutarti

______________________ i

DR. CHARLES SEGAI 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 Sosth Ashland Avė., I Inbo; 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą i devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jumf 
padėsimo įsigyti abelną mokslų. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi-’ 
te abelnai ir visose mokslo Šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
8106 So. Halsted St., Chicago, I1L

Miscellaneous
Įvairus

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.

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando ai’ba krutinės, aš juos nu
imsiu, nežiūrint kaip blogi jie bu
tų. Del informacijų pašaukit tarp 
9 ir 5 Radcliff 7573 office 7451 
Vernon Avė.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABĖOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MiR. PARIS

Financial
________ Finansai-Paskolos________

Paskolos suteikiama 
j vienų 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 6738-6716

PAIEšKAU savo draugo Domini- 
ko Kaulavičio. Pirinlaus gyveno 
Chicagoj, dabar nežinau kur yra. 
Meldžiu kas žinote pranešti. Busiu 
labai dėkingas.

3247 S. Morgan St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vaikas prie išne
šiojimo “Naujienų” Kensington, III. 
Tėvai iš Kensington apielinkės, ku
rie norite, kad jūsų vaikas nešiotų 
“Naujienas” — malonėkite tuoj duoti 
žinią telefonu “Naujienoms”. Tel. 
Roosevelt 8500.

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėiot au

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

Jei Jus norite biskį pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
Čardavinėti Chevrolet automobilius, 

utie viršija kitus kares išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohlo St., ChicagO, IU.

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eightecnth Bond & Mortgage Co. 

1618 W. 18th St.
I. F. Dankovvski, pres.
C. T. Danko\vski, ižd.

LIETUVIAI turinti pardavime ga
bumų ir patyrimų dėl specialio dar
bo. Turi turėt išpildomą gabumą, 
galinti tvarkyti salesmenus. Ateiki
te tik su gera rekomendacija. Tei
singoms kvalifikacijoms. Stebėtina 
proga. 64 E. Lako St., Room 1100, 
Tel. Franklin 5077.




