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Rengiasi konferen 
cijai Vokietijos repą 

racijų klausimu

Gal tai buvo lakūno 
per Atlantą pagal

bos šauksmas DOUCLAS

j suma
Čiami pa-

Numatoma repara< 
$8,750,000,000? k 
si tari man J. V. finansų žmo
nės.

garlaivio pasažieriai jūrėse ties 
Airijos pakrantėmis matę lai
domas rakletas

PARYŽIUS, spalių 21. — Ne- 
trukus prasidės santarvininkų 
ir Vokietijos ekspertų konfe
rencija Vokietijos reparacijų 
klausimui diskusuoti. Konfe- 
rencijon busią pakviesti daly
vauti ir Jungtinių Valstybių 
finansininkų atstovai.

Prisiruošimas busimoms dis
kusijoms jau yra taip toli pa
žengęs, kad ekspertų komisijos 
sudėtis Iną? artimiausiu teiki, 
paskelbta.

Praeitą penktadienį {vyko pa-

LIVERPULIS, Anglija, spa- 
Atphiukusio į čia gar- 

aivio Montclare pasažieriai ir 
gulos žmonės pasakoja, kad 
cetvirtadienj, apie G valandą 
akJro, kai garlaivis buvo 150 
aylių nuo šiaurinės Airijos pa
kraščių, jie matę ant dangaus 
teistų šviesų, kurios 
ures. Jie mano, kad 
os veikiausiai buvę 
eurias, šaukdamasis 
jidęs skridusis per 
/andenyną anglų
tom. II. C. MacDonald.

Kom. 
farbpr 
iraeitą 
xasiekti
iet kelionėje prapuolė. Mano- 
na, kad jis yra žuvęs vande
nyne.

ių 21.

krito į 
tos švie- 
rakietos, 

pagalbos.
Atlanto

aviatorius, [Atlantic and Pacific Photo]

MacDonald išskrido iŠ 
Grace, Nevvfoundlande, 
trečiadienį, tikėdamasis
Angliją ketvirtadienį,

Paminėjimas Lincolno-Douglaso debatų mieste Gelesburg, UI. žmonės buvo apsirengę 
kiais drabužiais, kokie dėvėta Amerikoj 1850 m.

te

dalyvauti 
amerikiečiai 

()wen D.

jero Poincare, generalinio re 
paracijų agento S. Parkero 
Gilberto ir Anglijos finansų 
ministerio \Vinstono Churchil- 
Ho, o po to vėl jų pasikalbėji
mas su Amerikos finansininku 
J. P. Morgan.

Girdėt, kad ekspertų komisi
jos konferencijoje 
esą pakviesti 
Cliarles G. I)awes,
Young ir Henry M. Bobinson

Sako, kad Poincare-Churchil- 
lio-(|iMberto pasikalbėjimuose 
buvę tarta reparacijų sumą, 
kurią Vokietija turėtų sumo
kėti, nustatyti $8,750,000*000. 
Tos sumos Francija turėtų gau
ti $4,500,000,000, iš ko ji ‘galė
tų savo skolas Jungtinėms Val
stybėms atmokėti.

Amerikos monarchi 
štai negavo salės 

savo mitingui

Siųs Marso gyvento- D“ maži miliony pavėl
ini™ rndino-rnmn i stojai užsimušė, nu- jams radiogramą krit t

Anglų spiritualistas tikisi gauti 
atsakymą iš marsieėių per 8 
minutes

Vengrų antisemitų 
riaušės Budapešte

Tūkstančiai lenkiu ■ 
ieško savo vyrų 

Amerikoje
VARŠAVA, spalių 21.—Len-’ 

kų vyriausybė nežino, ką dary-’ 
ti su daugiau kaip 10,000 mo
terų ir 30,000 vaikų, kurių 
vyrai tėvai yra emigravę į Jun
gtines Valstybes.

Tyrinėjimai parodė, kad dau
guma emigravusių vyrų yra 
Amerikoje vedę kitas pačias, 
pakeitę savo pavardes, ir palik
tomis Lenkijoj pačiomis ir vai
kais visai nesirūpina.

Dabai’ Varšavoje susiorgani
zavo tam tikras komitetas, ku
ris siunčia į Ameriką delegatus 
tikslu bandyti surasti pamestų 
pačių vyrus ir prikalbinti juos 
duoti joms ir vaikams paramos.

DALLAS, Texas, • spalių 21. 
- X|iesto vyriausybė, kuri pir- 
niau buvo davus “Amerikos 
lojalistų Sąjungai” leidimą lai

kyti miesto rotušės auditorijoj 
noparclnstų mitingą, pilie

čiams užprotestavus tą leidimą 
^akar atšaukė. Mitingt» turėjo 
vykti šį sekmadienį (vakar).

Kai Richard Potts, “generalis 
Amerikos Rojalistų • Sąjungos 
.ekretorius,” gavo pranešimą, 
kad monarchistams nebus leista 
laikyti mitingą rotušėje, jis 
Landė per teisiną priversti mie- 
>to administraciją duoti jam 
salę, bet nieko nepešė.

LONDONAS, spalių 21.
Vyriausias Londono paštas su
tiko priimti radiogramą, kurią 
Jnomas spiritualistas, D-ras 

Mansfield Robinson, nori pasių
sti į Marsą vienai Marso gy
ventojai, moteriškei, iš kurios 
Dr. Robinson tikisi 
sakymą.

Radiograma bus 
oašto pasiųsta šį 
2:15 ryto, nes tada
arčiausiai nuo žemės. Radiogra
ma bus trumpa, tik penki žo
džiai, 
j amas 
gis.

Dr.
kad jo radiograma 
nasiekti Marsą per keturias mi
nutes, o per kitas keturias mi
nutes jis tikisi ir atsakymą 
sulaukti.

Prieš dvejus 
binson taipjau
radiogramą Marsui, ir tikrina, 
kad vėliau esąs gavęs nuo vie
nos marsietės, Gomaruru var
du, atsakymą.

gauti ir at-

Londono 
trečiadienį, 
Marsas bus

Jai pasiųsti bus varlo- 
18,50<> metrų vilnių ii-

Bobinson apskaičiuoja, 
turėsianti

Vokiečių kiaulės stim
pa nuo Amerikos 

miežių

Nugriuvusios žemės 
užbėrė daug darbi

ninkų Kanadoj
metus Dr. Be
buvo pasiuntęs

ST. CATHEB1NES, Ontario, 
Kanada, spalių 21. — VVelland 
kanale, kur statomi dokai On- 
tario popierio fabrikams, ne- 
griuvusios žemės užbėrė kelio- 
liką darbininkų.

Vienas užbertų buvo išimtas 
.nebegyvas, o devyni sunkiai su
žeisti. Kitų dar ieškoma.

Iš vargo, buvęs Austrų 
admirolas ir žmona 

nusinuodijo

Kautynės tarp .anglia
kasių ir geležies 

darbininkų
\VILKESBARRE, Pa., spalių 

21. — Plyinouthe, netoli nuo 
yVilkesbarre, vakar įvyko kau
tynės tarp angliakasių ir gele
žies darbininkų, dirbančių Le- 
high and Wilkesbarre Goal 

uoste apie 20,000 tonų darbininkai buvo taip suža-

BERLYNAS, spal. 21. — Del 
to, kad Vokietijoje ėmė stipti 
kiaulės, kurios buvo šeriamos 
iš Amerikos imjiortuotais mie
žiais, vyriausybė sulaikė Bre-į 
meno i 
dar atėjusių iš Amerikos mie- kompanijos kasyklose No. 11. 
žiu. Miežiai bus, ištirti, ir tik loti> kad teko gabenti j lig0. 
tada, jei pasirodys geri, jie bus:njnę 
leista parduoti. Tolesnis tų gru-1 Rju§es buvo 
dų importas tapo užginta iki jos jr kauntės 
lapkričio 16 dienos. ! malšintos.

VIENA, Austrija, spalių 21.— 
Mažame tamsiame kambarėly, 
kuriame jie gyveno, rado ne
gyvus buvusį Austrijos kontra- 
dmirolą, baroną Arthurą von 
Bourguingnon-Baumbergą, ir 
jo žmoną.

Kontradinirolas Baumberg 
gaudavo iš valdžios menkutę 
pensiją, kurios nepakako jam 
su žmona gyventi dr, matyt, iš 
vargo abudu nusitarė pasidary
ti galą. Juos rado nusinuodiju
sius. .

4 *4 * Ali .i »

valstijos polici-
detektivų nu-

3 asmenys traukinio 
užmušti, 1 sužeistas

Australijos doky darbi-. Auroroj sudegė teat- 
ninky streikas 

pasibaigė
ras; $1,000,000 žalos
AURORA, III., spalių 21. —

MELBURNAS, Australija, Gaisras čia sunaikino Rialto te- 
spalių 21. — Dokų darbinįpkų atro trobesį, kuriame be kru- 
streikas, kuris buvo kilęs visuo
se Australijos uostuose, vakar 
pasibaigė.

Šio streiko metu buvo nuola
tinių susikirtimų tarp streiki
ninkų ir streiklaužių, verbuo- drai siekia apie 1 milioną du
jamų daugiausai iš atevių tarpo, lerių.

tamųjų paveikslų salės buvo 
dar įvairių kitokių profesijų ir 
biznio įstaigų. Apdegė taipjau 
ir nuo jo užsidegęs šalę stovė
jęs Fox teatras. Nuostoliai ben-

FLOBENGE, Ariz., spalių 21. 
— Netoli nuo St. Joseph, Tenn., 
pasažieriniam traukiniui užga
vus geležinkelio kryžkelėj auto
mobilį, buvo užmušti trys as
menys, jų tarpe du broliai. Ket
virtas asmuo pavojingai sužeis
tas.

Kure kerosi n u krosnį
PRINCETON, III., spalių 21. 

*— Sudegė Henry Godselter, 70 
metų amžiaus, kuris kerosimi 
bandė greičiau įkurti krosnį.

NEW YOBKAS, spalių 21.— 
Nukritę Iryliką aukštų žemėn 
nuo Hotel Sussey stogo, užsi
mušė du maži vaikai, milionie- 
riaus Guggt.nheimo turtų pa
veldėtojai, Terrence ir Benja- 
min Waldmanai, vienas 4, ant
ras 1 metų amžiaus. Jų motina, 
Mrs.' Waldman, Guggenheimo 
duktė, buvo vaikus užsivedus 
ant stogo žaisti.

Vengrų studentai ^reikalauja su
varžyti žydų priėmimą j uni
versitetus Vengrijoje

Rusijoj gali vesti ir 
išsiskirti per 45 

minutes
RYGA, spalių 21. — Lenin

grado laikraštis Krasnaja (-raze
ta praneša šitokį atsitikimą.

Į vedybų registracijos rašti
nę atėjo vienas darbininkas su 
savo mergina įsiregistruoti, 
kad juodu susituokia.

Formalumas atliktas, ir jau
navedžiai išeina. Bet vos 45 
minutėms praslinkus, juodu 
grįžta atgal į registracijos raš
tinę ir reikalauja išsiskyrimo. 
Valdininkams naujavedžiai aiš
kina, kad važiuodamu naipo 
tramvajų juodu susiginčiję dėl 
to, kur jiemdviem gyventi: 
jaunavedžio, ar nuotakos na
muose, ir kadangi tuo klausi
mu nesusitaikę, tai nutarę 
skirtis.

Išsiskyrimas jiemdviem buvo 
duotas.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
spalių 21. — Vengrų studentai 
pakelė riaušes prieš žydus. Zy- 
lai buvo puolami gatvėse ir 

mušami. Daug žydų sužeista.
Vengrų studentai pasiuntė 

švietimo ministerijai protestą 
prieš leidimą priimti į Vengri
jos universitetus daugiau kaip 
penktą nuošimtį žydų studen
tų ir reikalauja, kad žydų priė
mimas butų griežtai suvaržytas.

Vyriausybe paskelbė, kad jei
gu studentai nenurimsią ir ne
paliausią savo agitacijos prieš 
žydus, Budapešto universitetas 
busiąs uždarytas iki semestro 
galo.

Lenkai tikisi atnau 
jinti derybas su 

Vokietija
Var- 
tarp 
pra
tik 
vėl

VARŠAVA, spal. 21. — 
Sava mano, kad derybos 
Lenkijos ir Vokietijos dėl 
kybos sutarties nutrukusios
laikinai ir kad netrukus jos 
busiančios atnaujintos.

Lenkai pyksta ir kaltina 
kiečius, kad jie stengias visa 
tik savo naudai pasigrobti.

vo-

Dvi mergaitės ir 
niukas aužsimušė 

nelaimėj

ber
auto

TOLEDO, Ohio, spalių 21. — 
Automobiliui, kuriuo jie važinė
jos, atsimušus j betoninę tilto 
atsparą ir nusiritus į seklų upe
lį, užsimušė dvi mergaitės, Lois 
Hinkleihan, 15, ir Tlhelma Hen
ry, 14, ir berniukas Earl Bry- 
ant, 15 metų. Automobilį val
dęs G. Hawkins buvo lengvai 
sužeistas.

£QRH

Moteriškė žuvo Alpuo- 
se iškritus iš aeroplano

BERNAS, Šveicarija, spalių 
21. — Aeroplano ekskursijoj į 
Alpų kalnus, skrendant per 
Aletšo glecarą, smarki vėjo 
srovė staiga pavertė aeroplanu 
ant šono ir skridusi kaip pasa- 
žierius moteriškė iškrito.

Pilotas tik po to, kai atitaisė 
lėktuvą, pasigedo, kad jo pasa- 
žierįus prapuolė. Vėliau mote
riškės kūną rado netoli nuo 
Thumo miestelio.

“Lindy” skris į Meksi 
ką meškų medžioti

MEKSIKOS MIESTAS, spal. 
21. — Šią savaitę į Meksiką 
laukiama atvykstant pagarsė
jusio Amerikos lakūno, pulk. 
Charles A. Lindbergho, kuris 
labai reikalingas poilsio. Jung
tinių Valstybių ambasada Mek
sikos Mieste organizuoja parti- 

kartu su/ “‘Lindy”,

Cbicagai' ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
nranašauja: —

Gali būt lietaus; šalčiau; pu
sėtinas, daugiausiai žiemių va
karų, vęjas.

Vakar temperatūros buvo ją, kuri, kartu
vidutiniškai 58° F. vyks į Coahuila kalnus meškų
Šiandie saulė teka 6:10, lęi- medžioti. Manoma, kad lakūnas 

džiasi 5:00. 
10:57 vakaro.

Mėnuo leidžiasi j pasiliks Meksikoje apie penke
tą savaičių.

Kolumbo kapas pa
galiau esąs surastas

Ispanijoje
BADAJOZ, Ispanija, spalių 

21. — Tam tikra komisija, ku
rią istorijos akademija pasiun
tė į Oliva de Jerez miestelį, ke- 
uriasdešimt penkias mylias 
įuo Badajozo, ištirti gandus, 

kad ten esąs Amerikos atradė
jo Kristoforo Kolumbo kapas, 
oranešė, kad ten Santa Maria 
iracia bažnyčioje esą Kolumbo 
aminklų. Komisija radus kele

tą akmenų su parašu: “čia guli 
Christoforus Sanchez Enri- 
quez, didis jo atrastų okeanų 
ir žemių admirolas, gimęs 1441 
metais.”

Kai kas sako, kad tikrasis 
Kolumbo vardas buvęs Enri- 
quez.

Amerikos atradėjui mirus 
1506 metais, jo kūnas buvo pa
siųstas j Santo Domingo ir ten 
viename vienuolyne palaidotas. 
Kai 1795 metais Santo Domin
go salą Ispanija atidavė Fran
ci jai, buvo pasiųsta tam tikra 
;spanų komisija Kolumbo lie
kanas perkelti į Havaną. Sako
ma betgi, kad komisija, per 
klaida, pargabeno ne Kuhimbo. 
bet jo sūnaus, Don Diego, lie
kanas.

Japonų karo laivų 
kolizija vienas

- paskandintas
TOKIO, Japonija, spalių 21. 

— Laivyno departamentas pra
neša, kad pratimų metu jūrėse 
ties šiaurės pakraščiais susidū
rė vienas torpedinis laivas su 
naikintuvu Insonami. Torpedi- 
ninkas, skaudžiai sužalotas, 
netrukus pakendo. Keturių jo 
įgulos žmonių pasigendama ir 
manoma, kad jie yra žuvę kar
tu su laivu.

Citta di Milano laivas 
grįžta iš šiaurės

SPEZ1A, Italija, spal. 21. — 
Iš atšiaurės grįžo vakar Citta 
di Milano, kuris nelaimingai 
Nobile ekspedicijai “Italia” di
rižabliu į žiemių ašigalį tarna
vo kaip bazės laivas Kings įlan
koje, Špicbergene. Laivas buvo 
Špicbergene tol, kol pagaliau 
ieškojimai dirižablio katastro
fos aukų buvo visai ^paliautas.

Aeroplano katastrofa;
vienas užsimušė

PARCO, Wyo., spal. 21. — 
Jų aeroplanui nukritus žemei) 
vietos aviacijos lauke, užsimu
šė jo savininkas H. Rosenberg, 
vietos aliejaus kompanijos sta
tybos superintendentas. Morris 
Newell, tos pat kompanijos val
dininkas, pavojingai, tur būt 
mirtinai, susižeidė.

Smarkios audros pada
rė didelės žalos

Britų Salose
LONDONAS, spalių 21. — 

Pietinėje ir vakarinėj, Anglijos 
daly ir Adrijoj siautė smarkios 
audros. Kat kuriose vietose jos 
padarė didelės žalos. Ypačiai 
laug nukentėjo žvejai.

Tacna-Arica derybos 
atnaujinamos

LIMA, Peruvija, spalių 21.— 
Praneša, kad Čilės ir Peruvijos 
derybos Tacna-Arica klausimu 
tapo vėl atnaujintos.
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IMPERFECT IN ORIGINAL
ai i<y ——

Lietuvos žinios.
Leidžia Lietuvos 

chronologiją
KAUNAS. — Užsienių Rei- 

calų Ministerija yra paruošusi 
spaudai Lietuvos politinio, kul- 
.urinio, meno ir ekonominio 
gyvenimo bronologeiją iš 1918 
•—1928 m.

Be to, knygoje tuoj po įžan- 
’os yra dedamos chronologine 

tvarka žinios iŠ 1904—1917 m 
urinčios ryšio su Lietuvos ki 
mu, kaip antai: spaudos lais- 
ės atgavimas, Did. Vilniaus 

seimas ir kit.

Nepriklausomybės metais ži- 
ios paimtos nuo 1918 m. vasa- 

•io 16 d. iki 1928 m. vasario 16 
L: ministerių kabinetų per
mainos, žinios apie valdiškas 
r visuomenės įstaigas; ekono- 
ninio gyvenimo įvykiai; sutar- 
.ys, parodos; kultūrinio: dainų 
šventės, žymesni įvykiai teatro 

•ity ir daug kitų.

*orą nušovė ir pats 
nusišovė

KREKENAVA. — Panevėžio 
ipskrity rugsėjo 21 d. Krek<”*" 
os vaisčiaus sekretorius E^r 

°unzevičius, grįždamas iš p 
'''vėžio į namus, kelyje * 
:tvo žmoną ir pats nusišf’ 

Jis labai mėgdavęs įsigerti, 
tuomet buvęs įsigėręs. Tą die
ną jis pralaimėjęs teisme bylą. 
Nusišovimo priežastis dar neiš- 
4fŠkinta, bet manoma, kad dėl 
nesutikimo su Žmona, kurią bu
vo vedęs dėl pinigų. Savižudys 
sakydavosi pažįstamiems, kad 
iis esąs blogas žmogus Prieš 
norą metų yra tarnavęs krimi
nalinėje policijoje.

Paskola su “mažais” 
procentais

ROKIŠKIS. — Žemės ūkio 
ministerija išleido taisykles, 
kad naujai kuriančiosios ’plyti- 
nyčios gali gauti ilgamečių pa
skolų iš 5 nuoš. Kai kurie tokių 
olytnyčių savininkai pavasarį 
padavė prašymus gauti pasko- 
’ai. Vietinis statybos technikas 
dirbtuvėlės fotografavo po ke
letą sykių, važinėjo jis ir iš 
Kauno irgi pribuvo didesnis po
nas, apžiūrinėjo ir, pagaliau 
paskolą pažadėjo. Dirbtuvių sa
vininkams tokių ęfonų apsilan
kymas nemažai kainojo ir pro
centai sieks ne 5 nuoš., bet 15 
nuoš. Vienok ligi šiol paskolų 
negirdėti *kad kas butų, gavęs.

Sprogimas Prienuose
KAUNAS. — šiomis dieno

mis prie Prienų “Žiburio” gim
nazijos mokytojo Pšemeneckio. 
Cezario namo, nakties metu, 
nežinomų asmenų buvo pada
rytas sprogdinimas. Nuo spro
gimo išardyti namo gonkų laip
tai ir išbyrėjo langų stiklai.

Sprogimo apystovos rodą, 
kad Čia greičiausia norėta pa- 
gązdinti Pšęmeneckį.

Sprogdinta ne mesta bomba, 
kaip pradžioj buvo manoma, 
bet tam tyčia padaryta dėžutė 
parako.

VAIKAS PRIGfiRfi ŠULINY

Gražiškių valsč., Donelaičiu 
kaime, bežaisdamas prie šuli
nio įkrito ir prigėrė to kajmo 
Kiselienės Marijos 5 metų sū
nūs Domininkas. Žmonės matė 
ir vaiką tuoj ištraukė, tačiau 
atgaivinti nepasisekė.



NAUJIENOS, Chlcatro. H
..... ... ......................... .... «

Pirkit sau šildytuvą už 
urmo kainą.
Lengvi išmokėjimai, jei 
norima.
PEOPLES PLVMBTNG
& HEAT1NG SUPPLY 

COMPANY
490 Milwaukee Avemie 
461 N. Hnlstcd Street 

Phone Haymarket 0075 ir 0076

Phone V irgi nin 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
.V u m u S t a i y m o 
K OKI A’ AK TOR'US

455S S. Waihlennw Avė C’l iengo, III

CHICAGOS 
ŽINIOS

» i i,

Susipešė du kandidatai 
j valstijos vietas

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 

1-2 ir 3 MORGIČIAMS 
Eiffhteenth Bond & Mortgrage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 \Vest 18-ta Gatvė

ROXEE GARAGE
Didžiausias ir Moderniškiausias 

Garažas Bridgeporte

905-913 West 35th Street
Tel. Yatds 4500

Savo draugams, kostumeriams ir visiems auto
mobilistams šiuo pranešame, kad musų garaže jie 
turės geriausį patarnavimą, koks tik yra žinomas 
moderniškai technikai. Turime ilgų nhetų prakti
kos. Pritaikę ją prie moderniškų aplinkybių dabar 
galėsim dar gerinus savo kostumeriams patarnauti.

Kviečiame visus pamatyti musų garažą ir per
sitikrinti.

Savininkai:
J. ZABLKAS ir J. CIIALKIS.

Teisėjas John A. Swanson, 
kandidatus j valstijos ginėjus 
(statės aatorney) statomas re- 
publikonų partijos, ir teisėjas 
William Lindsay, demokratų 
partijos kandidatas to paties 
urėdo vietai, smarkiai susipe
šė. Swansonas kaltina Lindseyjį 
tuo, kad šis “draugavęs” su 
musų tautiečiu Šalčiu, kuris, 
sakoma, parūpinąs alaus pietinėj 
miesto dalyje gyvenantiems pi
liečiams. Antrą vertus, Lindsey 
kaltina Swansoną tuo, kad 
S\vansonas pats, o taipgi Den- 
neeno frakcija remianti John 
Obertą, esantį gerą Šalčio drau
gų.

Taip Swansonas Lindsey’j į, 
kaip Lindsey Swansoną įtaria 
draugavimu su Šalčiu ir mėgi
na nugązdinti piliečius. Labai 
gali būti, kad abu kandidatai 
sako vienas apie kitą teisybę: 
veikiausia nei vienas jų neatsi
sako išgerti stiklą, kitą alaus, 
kurį parūpina Šaltis ar kas 
nors kitas.1 Ir nieko blogo tame 
nemato.

Bet mieste yra nemažai da
vatkų, kurių balsus kandidatai 
norėtų atimti vienas nuo ant
ro. Taigi ir gązdina jas dabar: 
neduokite jam savo balsų, jis 
draugauja su šalčiumi!

Jau išrinkta afiša 
(porteris) Chicagos 
pasaulinei parodai

_________ L

Jau išrinkta afiša (posteris) 
Chicagos pasaulinei parodai 
garsinti. Pirmą prizą laimėjo 
komercinis artistas William P. 
Wels/h, kurio studija randasi 
adresu 19 Kast Pearson st. Jis 
laimėjo $1,500. Jam teko taipgi 
tretysis prizas — dovana $250.

Antrą prizą laimėjo Fred 
Good $500. Gi ketvirtasis 
prizas teko Andre Wilqūiri, 
ftaneuzui, <> penktasis — 
— Ignatz Saliniai, čechoslOva- 
kui.

di'ėius ^pdblikddd adhilhistra- 
cfjšti tviikaht šiiiės failus;

It trfftitite tciltt Atitaria, 
kid šio-; į'uzOliiiCijos Kopija 
butų pasiųsta nacfonalei tepub- 
likonų partijos bu veide!, kopi
ja miesto spauda1! ii' įfo kopiją 
kiekvienam lietuvių laikraščiui, 
spausdinamam Chicagoje, idant 
jie atspausdintų jų pirm rinki
mų.

Pasirašo rezoliucijų Roinisi- 
ja: A. J. kėdei va, S. J. Dai- 
gusii, sefcr., StdhMy Misiūnai, 
Ahtori Vilkas, Pėleč Čekanau
skas.

nOLftikifekiV PŠaRalbos

bAst:st. ibtiiš, iii,.

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

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

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

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorią 
CHICAGO, ILLINOIS

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

Sūnūs Žmogaus
Liuteronės moterys nusam

dė teatrą - The New 8-th St. 
Theatre prie 8-tos gatvės ir 
Wabash avė., ir rodys spalvuo
tus paveikslus. Kristaus gyveni
mą kaip kad jis yra žinomas 
iš biblijos. Rodymas prasidės 
spalių 22 d. ir tęsis iki spalių 
28 d. Rodvs kasdien nuo 1-mos 
valandos po pietų iki 11 vai. 
vakaro.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metu. Mustj motto: PATAR- 
NAV1MAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims aeredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus laiai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 SL 2 blokai į vakarus nuo Halsted St.
* Phone Canal 2544—2545

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooaevelt Rd.
arti St Louia Avė.

CHICAGO, ILL.

ČARŠINK1TES “NAUJIENOSE”7

LEISKIT MANE PA
SAKYT JUMS

Dovanai Patarimas
Pavelykit D-rui C. C. Singley 

patarti jums. Jis yra patyręs 
visose ligose. Jis turi 40 metų 
praktikos ir gali gydyti sifilį, 
nerviškumą, draugijines ligas, 
pagelbės jums atgauti vyrišku
mą, faktinai jis gali subudavė- 
ti iki tokio vyro koks buvote 
pirmiau. Ten yra tik vienas 
pastovus ir tikras gydymas ir 
jis vartoja jį.
Dr. C.C. Singley M.D.

20 W. Jackson Roulevacd 
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

Iš politikos lauko
~ 1 T

Rezoliucija

Kadangi Cook pavieto Lietu
vių Politinių Kliubų Centralinis 
komitetas, reptezentuojąs dai
giau, kaip 125,000 gyventojų 
šiame paviete lietuvių savo me
tiniame susirinkime, laikytame 
penktadienyje, spalių 12-tą, 
1928, Meldažio svetainėje, 2244 
West 23-rd Place, Chicago, 
Illinois, priėmė sekančią rezč- 
liuciją:

Kadangi yra žinomas laktas, 
jogei 98 nuoš. lietuvių yra ir 
visuomet buvo republikonai;

Ir kadangi republikonų parti
ja ir visi jos kandidatai praei
tyje visuomet gaudavo pilną 
paramą ir balsus 125,000 gy
ventojų Cook paviete lietuvių;

Ir kadangi Cook pavieto Lie
tuvių Politinių Kliubų Centra
liniam Komitetui išrodė, jogei 
jų pačių, kaip pilięčių, o taipgi 
gerinusiems visos dirbančiosios 
visuomenės interesams ir vi
sai tautai, idant Herbert Hoo- 
ver, republikonų kandidatas, 
taptų išrinktas Suvienytų Vals
tijų prezidentų, kad gerbūvis 
tęstųsi šioje šalyje ir kad visi 
kiti kandidatai Miesto, Pavieto 
ir Valstijos ofisams butų išrink
ti lapkričio D-tą, 1928, idant 
republikonų partija galėtų iš
tesėti prižadus duotus šio mie
sto, pavietė, valstijos ir visos 
šalies gyventojams’.

Todėl tebūnie nuspręsta, kad 
Cook pavieto Lietuvių Politi
nių Kliugų Ceųtralinis Komite
tas, atstovaująį daugiau, kaip 
125,000 lietuvių, gyvenančių 
šiame paviete, indorstioja Her
bertą Hooverj, republikonų 
kandidatą į Suvienytų Valstijų 
prezidentus, ir visą republikonų 
sąrašą ir kad visiems lietu- 
viarns butų pranešta apie šią 
Cook pavieto Lietuvių Politi
nių Kliubų Ceųtralinio Komite
to veikmę, o taipgi, kad jiems 
butų patarta balsuoti visų rė- 
(niblikonų sąrašą taip, kaip jis 
yra padarytas, (i-tą dieną la£- 
krikio, 1928, idant užti'kriiuis 
šios šalies gyventojams gerbū
vį per ateinančius ketverius

Marąilette Park. — Marųuet- 
tė Ėarit Liėfitvid Arrter. Politi
kos Kliubas, matydamas svar
ba susiphžiidi sti šios apielin- 
kės gyventojais dabfirtihę prieŠ- 
rin'kimus polititdėrid kovi, 
sumanė frėhįrti prakalbas špi
lių 23 d. Vak. kdįiėlanijoj, 26^4 
W. Marduede Rd.

Šiose prakalbose kalbės ke
letas į augšti's vslidviėtes kandi
datuojančių asmenų. Visi atsi
lankę nemažai išgirs svarbių 
dalykų apie dabartinę politikų.

28 diena spalių yra Saukia
mas viešas lietuvių • susirinki
mas 1 vai. vakare svetainėje 
Sam Yosius, S$7 Cotfinsville a- 
vende. Esate visi kviečiami, 
kaip vyraį taip ir moterys, nes 
dau^ rtandingtatfs yra balsę ati
duoti organizuotu budu, ne 
kad pavieniui balsuoti niekam 
nežinant apie lietuvius.

Bus kalbėtojai lietuvių ir a- 
fėrikonų. KafbČs už kandidatds 
4 valstijos urėdus ir už gubeL 
riatbTių Alfredu Ė. Smitbą j 
prezidentus.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Balto Dobilo Demokratų kliubo 
vardu—

Walter Domaševičius, 
Sam Yocius, 
John White.

st. Lotus, mo.
Pirmą kartą yrr šaukiamas 

viešas
rinkhnAs, kur bus ir ameriko
nų kalbėtojų už kandidatds 
taip valstijoj, kaip ir į už prė- 
zidėritą — Alfredų E. Smithį.

Susirinkimas įvyks sekmA- 
dienyjė, 4 dieną lapkričio 2 v. 
frb pietų, Public Library, prie

Jetuvių Politikos susi-

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Pirmadienis, spalių 22, 1928 » . ,--- 4—’--- ■■ ■
14th ir Cass avp.

Kviečia visus 
komitetas Amerikos Lietuvių 

Piliečių.

Dykai Patarimas
Telkiamas Sėdantiems Žmonėms

Ptfsttattttė 3u Rt B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimti metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenš- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiŠkas li- 
Žas, reumatizmą, skilvio triubejius, 

iroies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuotl ir Tisai suirę Tyrai
Jums gali būt grą-
Žinta sveikata ir KĮ •' 
yyriškumas specia- į 
llu gydymu kuris t F
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp- Į j 4 'Į 
niems organams. M
Atsilankykit dėl pa- z 
sftarimo dėl bile ko- 
kios ligos arba silp- ■
numo. įjkrir*

Dr. B. M. Ross '
35 So. Dearborn Street 

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto aukšto. Vyrų 
priėmimo kambarys 60(1,—Moterų 508. Ofi- 
»<> valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 va
kare. NedSliomle nuo 10 ryto iki L po 
plet. PanodfilyJ. Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto Iki 8 valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

Gana švelnūs bile kam 
... o vis dėlto jie patenkina

^■fJ^UOMET mes. pasirašome savo Var- 
ją pO skelbimu, mes kaip tik tą 

ir norime pasakyti. Mums pasirašy
mas po skelbimu visiškai niekų nesis
kiria nuo pasirašyiho po kontraktu.

Nėra jokios abejutiškos reikšmės, 
jokios pusiau-pasakytos teisybės, jokios 
neteisingos notos mūsų pareiškime, 
kad Chesterfield Cigaretai yra gana 
švelfiūs bile kam—o vis dėlto jie pa
tenkina.

v“

MASKARADŲ BALIUS
Jį Rengia

ARTINASI

N A U J I
Nedėlioį, Lapkričio-N ov. 25

WICKER PARK SVET.
Šiame gigantiniame “Naujienų” Maskaradų-Kaukių baliuje bus 
išdalyta virš $2,000 vertės piniginiu ir įvairių daiktinių dovanų 
—grupėms kurios bus skaitlingiausios, taipgi poroms ir pavie- f 
niams, kurie sulyg sprendėjų n btis įvairiausia apsiren- , 

NEPAMIRŠKITE LAPKRIČIO 25-tos! i

d., 1928
2040 West North Avė.

• „ , jiėndš” išanksto tikrina, kad šitas Maskaradų balius
bus ypatingiausiu koks kada (’hirtigojė yta buvęs. Pertat, Chi- 
cdgoš ir apielinkių lietuviai išanksto1 kviečiami rengtis j “Nau
jienų” Maskaradų Balių.

NAUJIENŲ” PRAMOGŲ KOMISIJA

IMPERFECT IN ORIGINAL
■



MUSŲ MOTERIMS
nia. Galima vartoti prie mūšos 
arl>a prie žuvies.

Veda Dora Vilkienė

MĖSOS KEPALAS.

arba1/2 svaro veršienos 
kiaulienos

3 svarai jautienos
2 svogūnu, smulkiai sukapok
112 šaukštuko druskos
1 8 šaukštuko pipirų
IV2 puoduko sausos duonos 

trupinių
2 puoduku pieno
2 riekutes sūdytų lašinių.
Sumalk mėsų kartu su svo

gūnais. Pridėk prieskonius, 
duonų ir pienų. Padaryk kepa
lų ir padėk ant ištaukuotos 
skanrados. Ant viršaus uždėk 
riekutes lašinių. Kepk labai 
karštame pečiuje 15 minutų, 
paskui numažinus ugnį kepk 
pakol mėsa bus gatava, (rali 
kepalų apdėti bulvėmis.

Paduok stalan karšta su to- »

matų dažalu ir apiberk žaliom 
Petraškom. Mėsos išteks 
žmonėms.

TOMATŲ DAŽALAS

Emb (06

25

tonui-

IV2 babkavų lapų
5 riekutės svogūnų
1 šakelė selerų
1 šaukštukas sodos 

šaukštuko druskos
V2 šaukštuko paprikos
3 puodukai baltojo dažalo, 

padaryto iš pieno, sviesto ir 
miltų

Pridėk prieskonius prie to- 
matų ir virk ant mažos ugnies 
15 minutų. Pertrink per šitų, 
pridėk sodų ir pilk baltąjį da
žalu išlengva, nuolat maišyda-

SALDŽIŲ BULVIŲ KOTLETAI

1/2 kvortos saldžių bulvių ko
šės.

18 šaukštuko baltų, 
pipirų

2 šaukštai sviesto
1/2 šaukštuko druskos
1 kiaušinio trynis.
Viskų kartu sumaišyk, išsky- 

riant kiaušinio trynį. Išplak 
trynį ir sudėk prie mišinio. 
Viskų pertrink per šitų ir pri
dėk šaukštukų sukapotų pet- 
ruškų. Padaryk kokios formos 
tinka bandutes (pailgas, apskri
tas arba ketvirtaines); apiberk 
baltos duonos trupiniais, pas
kui įmerk į išplaktų kiaušinį, 
paskui vėl j duonos trupinius. 
Kepk karštuose taukuose.

Paduok karštus su baltu da
žalu iš pieno, sviesto ir miltų.

DĄYTONO PUDINGAS

maltų

ŠVELNUS KLECKELIAI

sviesto

sausais

1 uncijos druskos
16 uncijų 1 svaras 

arba taukų
4 puodukus pieno
Persijok miltus su

pridėčkais du sykiu. Įtrink svie
stų arba taukus į miltus su pir
štais pakol miltai neišrodys 
kaip kruopos. Pripilk pienų ir 
greitai išmaišyk, kad tešla bu
tų lengva. Minkyk tik tiek, 
kad tešla butų gluotni. Iškočio- 
čiok pusę colio storumo su 
tam tikru prietaisu išpiauk, ap
skritas bandutes. Kepk ant blė- 
ties karštame pečiuje. »

MINKŠTI MOLASES PYRA
GAIČIAI

puoduko taukų arba svie-

MADOS

2537 Išs. 707 Sporto suknelė su mo
nograma. Galima siūdinti iš švie
sios arba tamsesnės materijos. Su
kirptos mieros 16 ir 18 m., taipgi 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
neduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su <iž- 
oakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, IU.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ... ...... ........
Mieros -------------------- per krutiną

A

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir viiistj

TUBB Y

1 šaukštas sausos 
kruopų (farina).

’/2 puoduko
1 puodukas

sviesto 
mitlų 
pieno

manos

3201

3201 Paprasta bet madni suknelė. 
Galima siūdinti iš šilko arba kito
kios kokios lengvos materijos. Su
kirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40, 42 
ir 44. 36 mietai reikia 3% y ardų 
40 colių materijos ir 1 yardą ^kir
tingos materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virė 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
halsted SL, Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ------- -
Mieros ............................ per krutiną

(Adresas)
___

(Miestas ir vaiat.j

_________________ - —j-nj-.— • ■ - S

visus 
lekš-

I kiaušiniai
1 šaukštukas druskos

w L

*/2 šaukštuko nutmeg.
Paimk pusę sviesto ir 

miltus, sudėk ant lėkštės;
t į padėk ant puodo su verdan
čiu vandeniu ir miltus su svie
stu gerai išmaišyk. Gerai įkai
tink pienų, po truputį dėk mil
tus su sviestu ir nuolat mai
šyk, pakol sudėsi visus miltus 
su sviesiu, maišyk taip ilgai 
pakol tešla atstos nuo puodo, 
paskui padėk, kad atšaltų. Iš- 
tiink likusį sviestų, pakol bus 
kaip smetona, dėk po vienų 
trynius prie sviesto ir trink— 
paskui sudėk tešlų, druskų ir 
nutmeg. Pridėk šaukštų “fari- 
nos” ir ant galo sudėk išplak
tus baltymus. Imk tešlų su šau
kštu, dėk puodan su verdančiu, 
sudytu vandeniu ir virk pakol 
išvirs apie 8 minules. Išimk, 
apiberk baltos duonos, sausais 
trupiniais, apipilk tarpytų svie
stų ir karštus paduok stalan. 
Labai maistingas, lengvas ir

puoduko rusvo cukraus 
puoduko molases 
šaukštuko druskos 

puoduko rūgštaus 'pieno
1 •/> šaukštuko sodos 
Miltų kiek reikės.

Išmaišyk pridėčkus, ištrink 
molases su sviestu, sumaišyk 
su pridėčkais. Ištarpyk sodų 
rugštame piene, viskų kartu 
sumaišyk ir pridek tiek miltų, 
kad butų minkšta tešla.

ĮPadaryk mažus piragaičius 
pirmiau iškočiojus tešlų, o vė
liaus su peiliu arba tam tikru 
prietaisu išpiauk tokios for
mos ir didžio pyragaičius, ko
kie patinka. Kepk įkaitintame 
pečiuje 18 minutų.

Sudėk į blokines ir laikyk 
sausoj vietoj.

V/2 sv. Graliam miltų 
ll/o uncijos baking pauderio 
1/2 uncijos druskos

svaro sviesto
1*4 sv. cukraus
3 kiaušiniai
1% kvortos pieno
4 uncijos valakiškų riešutų.
Persijok sausus "pridėčkus 

per šitų keletu sykiij — jeigu 
site liks sėmenų — supilk juos 
atgal prie persijotų miltų. Iš
trink sviestų su cukrumi. Pri
dėk lengvai išplaktus kiauši
nius ir maišyk pakol gerai su
simaišys. Dėk miltus prie iš
trinto sviesto pamainant pienu. 
Paskui dėk sausus pridėčkus 
ir gerai išmaišyk, o ant galo 
sukapotus riešutus. Kepk iš- 
taukuotoj blėtyje. Paduok su 
byle kokiu saldžiu dažalu, su 
pienu arba saldžia smetona. 
Bus gana dėl 25 ypatų.

Jauties Pavargęs?
Kada jus pabundate su skau- 

. .danČta galva, ORANGEINE Mil
teliai pašalins skausmą ir tuo- 
jaus jus atgaivins. Neturi nar
kotikų ar opiatų. Formula ant 
kiekvieno * pakelio. Sėkmingai 
vartojami per 30 metų.

Visose aptiekoee 10c ir 26c

34 metų patyrimas 
Padarom Geras Fleitas 
Be

Ekspertai 
Karūnų ir Tiltelių 

S'peciaįįŠkumas
Darbo

Boston Dentists 
3023 East 92nd Street 

2nd Floor, Hanberg Bldg. 
Main Office Morrison Totel, Cor. 

Madison and Clark Sta.

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar $u 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vajstų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, Salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jh 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant ji taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

CREOMULSION
SKALBIMAS YRA SUNKUS DARBAS!

Mes vartojame puikiausias mašinas skalbimui,, kokios yra padarytos, bet mes samdome stiprius vy
rus jas operuoti, — tai nėra moterų darbas. Lai paprasčiausias būdas išris jūsų problemą: — Vis

ką suriškit j krūvą — patelefonuokit musų atstovui — ir jūsų skalbimas atliktas!

f a. '
WET WASH

Išplauti mink Štame 
muiliname vandenyje 
ir išimti beveik sausi.

HYDfcO

Visi “flat” skalbiniai 
gražiai išprosyti ir su-l 
dėti. Nešiojamieji dai- \ 
ktai sugrąžinami 
gni.

drė-

skanus valgis.

GREITAS RYŽIŲ PUDINGAS

1/3 puoduko ryžių
2 puodukai verdančio van

dens
l/j šaukštuko druskos
2 puoduku milko arba sald

žios snjetonos
1/3 puoduko cukraus
Nutarkuok luoHi nuo vienos 

citrinos.
Nuplauk ryžius ir virk drus- 

k įlotame vandeny pakol beveik 
bus minkšti, pridėk visus liku
sius pridėčkus, išmaišyk ir 
kepk pečiuje pakol gerai pa rus

PAPRASTOS BANDUTĖS
(Biscuits)

3 svarų gerųjų miltų
3 uncijos baking pauderio

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti J tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Nau*ienose.

Seredomis, Ketvergais 
ir Pėtnyčiomis

20 svarų $1.00
--------------- ----------------------J

“KUR

Seredomis, Ketvertais 
ir PStnyčiomiH.

20 svarų $1.50

KAINA YRA TA PATI,

ROUGH DRY

(Ore išdžiovinti)
Visi “flat” skalbiniai 
išprosyti ir sudėti. 
Nešiojamieji daiktai 
sugrąžinami sausi.

15 svarų $1.60
Kiekvienas priedinis 

svaras 9č

______  3 ;!' iH**i*«yilgini i.i »n --------------

Skelbimai Nauilenose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

J
pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, io^ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
datikas gali neleisti jums riti 
pirmln.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che- 
raikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —• tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekorių. 
Lambert Pharmacal Co, S ai n t 
Lovis, U. S. A.

Ddidous 
. ^J-ood

all-prest
Pilnas skalbyklos pa1* 
tarnavimas. Viskas 
gražiai išplauta ir iš- 
prosyta, prirengta var
tojimui. Iškrakmolyta 
kur reikalinga. '; PD? 
niausiąs ir geriausias 
patarnavimas.

5 sv. nešiojamų daiktų
5 sv. “flat” daiktų

$1.67
__ ________ _____ J

KODĖL NEIMTI GERIAUSI?”

Archer Wet Wash Laundry
3857-3867 Archer Avenue V Visi telefonai Lafayette 9211

Mes Paimam Visa Sunku Darba
Tiktai biskj reiks jums paprašyti

Visas skalbimo darbas yra sunkus, ypatingai dideli sunkus kavalkai. Kodėl neišban 
dyt musų

HYDRO PATARNAVIMO
Visos paklodes išprašytos ir dėvėjimo drapanos gražinamas drėgnos. 

Mes ŽINOME, kad mes galime UŽGANĖDINTI Jumis

Telefonuokit Šiandie ir daleiskit pertikrini tai

“r LAKE CITY LAUNDRY C0MPANY™E“

Putting It Over on Brown.

LE.TS (50 DOUOM TO 
BROVOAJ'S ORU G STOR-E, 

GOT A SUJELt 
SCALES (M FfcOkH OF 
TRE STORE, I \AJAMTA

WE CHABGBS 
PBOPtE 

FOR VtfElGHItf 
tlHEMSELVES

I GOEfcS HE AJEVEO. 
THOUGHT WE’D KMOUi 
H0U)*TO AU U)E.I£H 

ouq seiles roo.
. OME CEMT j

weic
Y<?UQ 

[CDRREa

ICfNT

OA>e 1
CEK)T

A food for pro- 
tein; a food fof 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele-

'; ■ e « 1ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese. t

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

MOKYKLOS NORS!, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TŲ ŽINOTI AITA

KALBĖDAMA aukštesnis mo
kyklos merginoms apie asme
nine higieną, patyrusi distrik- 
to nurU naaaki t

-Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveik atoe, rei
kia uilaikyti sistemų norma
liame stovyje. Normali* mank* 
(tinimas ir dieta turi bat var* 
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol. nes Jis 
nekenkia sveikatai. Ypatinga! 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk kaukltą kiek
vieną vakarą. Jos nepadarys

Wojol galit vartoti neilu- 
rlnt kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
buteli namie.

Bables Love It
Del skilvio ir vidurių neeina- 
rimų i| priežasties dantų 
augino, nieko nira geresnio 
kaip iii saigų Kidikių 
Laaative.

MrS. WlN8LOW«t 
Syrup
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III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsisakymo kainai
Chicago Je —* paftu:

Metanu------- ....... ........... ....
Pusei meta--------------------
Trims mėnesiams  
Dviem minėsiant - 
Vienam minėsiu! 

Chicagoje per itneiiotojus:
Viena kopija--------*____
Savaitei______„_________
Minedul _ ____ _ . Tr„,

Suvienytose Valstijose, ne

Metama -..... —_____  ~ -
Pusei metų ______
Trims mėnesiams -------
Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui 

Lietuvon ir kitur uiMen 
[Atpiginto]:

Metame----------- ----- $8.90
Pusei metų ________ . 4.00
Trinu mėnesiams___ rT____ , 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

98.00
4.00
2.50
1.50
.75

97.00 
8.50 
1.75 
1.25
.75

RENGIASI LIKVIDUOTI KARO SKOLAS

Paryžiun šiomis dienomis atvyko reparacijų komi- 
sionierius Gilbert iš Berlyno ir Anglijos iždo kancleris 
Churchill ir laikė su Francijos premjeru Poincarė kon
ferenciją dėl karo skolą likvidavimo. Amerikos laikraš
čių korespondentai sakosi patyrę, kad t toji konferenci
ja nustačiusi galutiną reparacijų (karo nuostolių atlygi
nimo) sumą, kurią turėsianti užmokėti Vokietija, ir kai 
laimėjusios karą šalys gaus tą sumą, tai jos ištrauks 
savo armijas iš vokiečių žemės ir paliks juos ramybėje. 
Tuo budu bus užbaigtos visos didžiojo karo sąskaitos.

Suma, kurią Francijos ir Anglijos atstovai nori gau
ti iš Vokietijos, yra nemaža — $8,750,000,000 (aštuoni 
bilionai septyni šimtai penkiasdešimt milionų dolerių). 
Vokiečiai tiek pinigų, žinoma, neturi. Tad ketinama 
jiems pasiūlyti padėt sukelt paskolą Jungtinėse Valsti
jose pardavinėjant Amerikos žmonėms bonus, kuriuos 
vokiečiai paskui turės laipsniškai atmokėti kartu su 
nuošimčiais. Aišku, kad, jeigu Vokietija šitą planą pri
ims, norėdama nusikratyti okupantų -armijų, tai Ame
rikos bankininkams bus progos padaryti puikų biznį: 
jie paims riebų komisą (commission) už bonų pardavi
nėjimą.

Gautais iš Vokietijos pinigais franeuzai, anglai ir 
belgai užmokės tą, ką jiems buvo paskolinusios Jungti
nės Valstijos; ir tai joms bus užmokėta toli-gražu ne 
viskas. Tai kas galų-gale pasinaudos? Bankininkai. Jie 
yra tikri karo laimėtojai. Tautos, kurios dalyvavo kare, 
visos pralaimėjo.

SOVIETŲ TEISĖJAI

Žinia iš Maskvos, datuota spalių 4 d., sako, kad 
Tūlos gubernijos teisme tapo padaryta revizija. Suras
ta, kad valstybės gynėjas Postnikos, teismo pirmininkas 
Žiriakov ir pirmininko padėjėjas Saveljev dėl girtuoklia
vimo neatlieka savo pareigų ir puldę žmonių akyse 
vietų valdžios autoritetą. Visi trys valdininkai tapo 
šalinti iš savo vietų.

Visi teisėjai ir valstybės gynėjai (prokurorai) 
vietų Rusijoje yra valdančiosios komunistų partijos
riai. Kiti žmonės negali tų vietų užimti, kadangi jie nė
ra ištikimi “proletariato diktatūrai”.

so- 
pa-

S0-

na-

PRABANGOS “EPIDEMIJA” LIETUVOJE

Kauno “L. Aidas” rašo:
“Tikrai prabangos vėžys mus ėda, suėda visą 

musų kapitalą, įvaro skolosna, stumia prie defrau- 
dacijų (suktybių. “N.” Red.) ir kitų neteisėtų pasi
pelnymo būdų. Vienas kitą stengiamės pralenkti 
gausingais priėmimais, kur turi būti užsienių val
giai ir gėrimai. Vien tik už audinius, už bostonus ir 
šilkus sumokam užsieniams apie 60 milionų, t. y. 
daugiau kaip 20% viso musų mokėjimo užsieniams. 
Tuo tarpu juk turim savo dirbtuvių, kurios gamina 
gal ne bostonus, bet-labai padorius vilnonius. Teko 
girdėti iš manufaktūrų pirklių, kad prabanga už
sikrėtė ne tik miesteliai, bet ir sodžiai. Ūkininkai 
perka bostonus, ševiotus, moka po 50, 60 litų ir dau
giau. Ir tiesa, nuvažiavus kur nors į Suvalkijos 
miestelį per didesnę šventę, rodosi, kad esi ne Ma- 
riampolėje arba Vilkavišky, bet kur' nors Berlyne 
ar Paryžiuje: visur matai puikius, sulig paskutine 
mada iš brangių užsienio medžiagų pasiutus kostiu
mus, baltus prosuotus marškinius, šilkinius moterų 
parėdus.”
Oficiozo rašytojas gal kiek ir perdeda, bet vargiai 

galima abejoti, kad Lietuvos žmonės šiandie jau daug 
gražiau rengiasi, negu rengdavosi prieš karą. Pakuli
niai ir miliniai rūbai jau jų nebepatenkina. Vietoje na
mie austų medžiagų jie perkasi fabrikuose pagamintus 
audinius ir duoda rubus siūti ne kaimo kriaueiui, bet 
mieste gyvenančiam meisteriui.

Bet dejavimais to nepašalinsi. Ir, pagaliau, kas ta
me blogo, kad žmonės nori gražiai gyventi? Kauno po
nai jau seniai vaiko Berlyno ir Paryžiaus madas, bet jų 
niekas iki šiol nepeikdavo; jie dagi būdavo statomi pa
vyzdžiu visam kraštui. z

Reikia ne drausti žmones nuo prabangos, bet kelti 
krašto ukj, kad butų kuo patenkinti padidėjusius gyven
tojų reikalus. Kitaip Lietuva, iš tiesų, paskęs skolose ir 
turtingesnieji kaimynai jų visai nustelbs.

8c 
18c 
75c

BULOTAI SVEIKINA 
AMERIKIEČIUS

IR ŽADEIKIS AVANSUOJA

Prisiekusia advokatas And
rius Bulota ir ponia Bulotienė 
rašo iš Mariampoles “Naujie
nų” redaktoriui ir prašo per
duoti labų dienų “naujienie- 
čiams” ir kitiems savo pažįsta
miems Amerikoje.

, I
Bulotai kartu su nabašninke 

žemaite lankėsi Amerikoje di
džiojo karo metu ir rinko au
kas, veikdami bendrai su Lietu
vos šelpimo Komitetu, nukentė- 
jusiems dėl karo Lietuvos žmo
nėms. Ilgiausia jie buvo Chica- 
goje ir čia įsigijo daug draugų.

Generalis konsulas žadeikis, 
kuris šių vasarą praleido atos
togas Lietuvoje, grįžo Ameri
kon jau nebe majoru, bet pulki
ninku.

Tai turbut garbės titulas, nes 
i karininkų “činai” paprastai yra 
keliami, tiktai kuomet jie tar-

I nauja kariuomenėje.

LIGONIŲ KASOS TARYBA 
MARIAMPOLĖJE

Mariampoles mieste darbi
ninkų ligonių kasos taryba jau 

i išrinkta — be balsavimų. Ki- 
i tuose miestuose rinkimai turė
jo įvykti spalių m. 7 d., bet ži
nios apie juos dar neatėjo.

Mariampoles apsieita be bal
savimo dėl to, kad nuo darbi
ninkų ir darbdavių tebuvo iš
statyta tik po vienų kandidatų 
sąrašą, Priešingų kandidatų 
nesant, išstatytieji tuose dvie
juose sąrašuose kandidatai lai
komi išrinktais.

Darbininkų sąrašas Mariam- 
polėje sudarytas iš susipratu
sių jų darbininkų, socialdemok
ratų ir jiems prijaučiančių. Ki
tos srovės yra taip nusilpnėju- 
sios, kad net neįstengė išstaty
ti savo kandidatų. Taigi fede- 
rantai ir komunistai tenai, ma
tyt, jau visai nusigyvenę.

Bus įdomu pažiūrėt, kaip pa
vyks rinkimai Kaune, Šiauliuo
se, Panevėžyje ir kituose mies
tuose. Šiauliuose federantai ir 
tautininkai yra sudarę bloką. 
Kaune ne tik klerikalai stato 
savo kandidatus, bet ir komu
nistei (žinoma, pasislėpę po 
įvairiais vardais).

PRALOTO ALšAUSKO
TARDYMAS

Lietuvos laikraščiai praneša, 
kad

Grandines krautuvės

“Rugsėjo 28 d., sekmadie
nį, buvo sulaikytas ir ypatin
gai svarbioms byloms tardy
tojo išklausinėtas pralotas 
Alšauskas. Jis ištardytas są
ryšy su S. Ustjanauskienės 
Birštone nužudymu.”
Be pagrindo “dukaunas asa- 

bas” Lietuvoje neareštuoja. Ma
tyt, “otiec Konstantin” pusėti
nai susitepė, jeigu pateko j 
dytojo rankas kriminalėje 
loję.

Masinės gamybos amžius. — 
Trustai. — Grandinių korpo
racijos. — Aikvojimo trage
dija. — Distribucijos išlaidos. 
—Tabako krautuvių grandi
nės. — A. and P. krautuvės. 
—Grandinių krautuvių augi
mas. — Įdomi lentelė. — 
Smulkaus biznio ateitis*.

Mes gyvename masinės ga
mybos amžiuj. Dar visai nese
niai buvo daugybė įvairių fab
rikų, kurie var£ tarp savęs 
kompeticiją. Šiandien jie yra 
susilieję į trustus. Mes turime 
plieno, automobilių, aliejaus, 
mėsos, vario ir kitų reikmenų 
trustus, kurie kontroliuoja mi- 
lionus dolerių. Tie trustai juo 
tolyn, tuo labiau pradeda įsi
galėti ne tik gamyboj, bet ir 
distribucijos srityj. Apie vienas 
trečdalis valgomųjų daiktų 
krautuvių yra įvairių korpora
cijų rankose. Paskutiniais ke- 

arba dviem savaitėm kalėji-me^ais atsirado daug 
mo#»> , | taip vadinamų grandinių

I (chain) krautuvių. Mes turi- 
O neseniai buvo nubausti kiti me šimtus grandinių aptiekų, 

du “Ryto” redaktoriai. Turaus- restoranų, rakandų krautuvių ir 
kas, kuris buvo vyriausias re- t-t Iš kiekvieno dolerio, kurį 
daktorius prieš paskirsiant ton žmonC.s išleidžia smulkmenų 
vieton Bistrą, atsėdėjo porą sa
vaičių Varniuose vien tik už tai, 
kad įdėjo apie Smetonos atvy
kimą Palangon žinutę, kurioje 
buvo pasakyta: “Jei čėselis leis, 
tai prezidentas ir ilgiau pabus 
atostogo&e.” Už tą žodį “Čese- 
lis” redaktorius Turauskas tapo 
deportuotas į koncentracijos 
stovyklą, ir jį pavaduot krikš
čionys demokratai paskyrė bu
vusį ministerį Bistrą.

Dabar ir Bistras gauna pa- 
kutavoti.

Puikių laikų susilaukė Lietu
vos žmonės — po keturių de
šimčių metų kovos už spaudos 
laisvę ir už dešimties metų po 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo !

Bet tą “madą“, kad karo ko
mendantai baudžia (be teismo 
nuosprendžio!) laikraščių re-1 
daktorius piniginėmis pabaudo
mis, kalėjimu ir koncentracijos 
stovykla, įvedė Lietuvoje krik-! 
ščionys demokratai, kuomet jie 
valdė kraštą. Taigi jie šiandie 
ragauja savo “vaistų”.

VĖL “BROLIŠKAI
PAGLOSTĖ” s

tar- 
by-

Oficiozas “L. Aidas” rašo:
“Krikščionių demokratų 

dienraščio ‘Ryto’ atsakoma
sis redaktorius dr. Bistras už 
nesilaikymą privalomų spau
dai taisyklių Kauno miesto 
ir apskrities karo komendan
to nubaustas 200 litų pinigais

DAR VIENAS PORTFELIS

Kauno tautininkų dienraštis 
praneša, kad generolui Daukan
tui (neseniai buvo dar tik pul
kininkas) išvąžiavus su speciale 
misija į užsienį Krašto apsau
gos ministerijų perėmė p. A. 
Voldemaras.

1 , >|J
Pirma Voldemaras jau buvo 

ministeris pirmininkas, užsienių 
reikalų ministeris ir susisieki
mo ministeris. Greitai gal rei
kės samdyti troką, kad jo port
felius paskui jį važiotų.

yra sunki, rodo jau tas faktas, 
kad bankrutų skaičius nuolat 
didėja. Ir tame nieko nėra 
stebėtino. Dauguma krautuv- 
ninkų apie biznio reikalus labai 
mažai tenusimano. Antra, jie 
neturi galimybės tinkamai savo 
biznį išvystyti. Prekes jie pri
versti yra pirkti iš antrų ar net 
trečių rankų. Ačiū tam, distri
bucijoj pasireiškia didelis aik7 
vojimas.

Kaip to išvengti? Ekspertai 
duoda tokį atsakymą. Reikia 
sumažinti pardavimo išlaidas. 
O tai galės padaryti masine 
distribucija. Didelė korporaci
ja, kuri turi keletą šimtų krau
tuvių, gali daug pigiau nupirkti 
prekes, negu pavienis biznie
rius. Operavimas biznio ant 
didelės skalės taip pat sumaži
na išlaidas.

Dalykus |

[Pacific and Atlantic Photo]

Abraham Lincolno statula, 
kuri tapo pastatyta mieste 
Portland, Ore. Statula yra 10 
pėdų aukščio.

P. kompanija, vis labiau ir la
biau siaurindama dirvą nepri
klausomiems biznieriams. Be to, 
'yra dar ir kitų grandinių kom
panijų. Pavyzdžiui, Kroger 
Grocery and Baking Company 
su 3,7^5 krautuvėmis ir $161,- 
000,000 metine apyvarta, Ame
rican Stores Co. su 2,000 krau
tuvių ir $120,000,000 apyvarta 
ir Safevvay Stores Co. su 912 
krautuvių ir $76,000,000 apy
varta. Pastaruoju laiku ryti
nėse valstijose atsirado kelios 
naujos grosernių kompanijos, 
kurios irgi savarankiai auga.

Skaitytojų Balsai

Svetimi pinigai 
yra pigus

re- 
už 
jei 
ko-

Kas 
gal- 
kai

Nesenai vienas “Vilnies” re
daktorių su pasityčiojimu pa
reiškė, kad “Naujienų” repor
teris įgauna tik $40 į savaitę ir 
dar pats turi apsimokėti važi
nėjimo iškaščius. Reiškia, 
“Vilnies” reporteris gauna daug 
daugiau algos ir dar ir iškaš- 
Čiai jam apmokama. Taip bent 
galima suprasti iš “Vilnies” pa
šaipos.

Nežinau, ar tikrai tiek “Nau
jienų” reporteris gauna algos, 
bet neabejoju, kad “Vilnies” 
porteris gauna didesnę algą 
“Naujienų” reporterį, jei 
jau patys tuo giriasi. Ir
dėl ne. “Naujienos” pasilaiko 
iš biznio, iš skaitytojų ir ap
garsinimų, ir aukų nerenka. To
dėl jos ir negali perdaug 
šiai doleriais švaistytis, 
kita yra su “Vilnim”. Ji 
būt ir Maskvos sandvičių
kada sumaumoja, o ir nuolatos 
renka aukas — jei ne pačiai 
“Vilniai”, tai visokiems mainie- 
riams, streikieriams ir visiems 
kitiems begaliniams reikalams. 
O juk visos tos aukos sueina į 
vieną krepšį. O kiekvienam 
yra žinoma, kad svetimi pinigai 
yra pigus, tad kodėl ir “Vil
nies” redaktoriai ir reporteriai 
negali juos pasidalinti ir pasi
imti sau dideles algas? Bet ar 
tokias pat dideles algas gauna 
ir spaustuvės darbininkai? 
Abejoju. Veikiausia jie didelę 
dalį savo algų turi atgal ati
duoti komisarams, kad jie ga
lėtų dasipildyti savo algas, jei 
jau aukų nebeužtenka.

Bet visgi “Vilnies” redakto
riai’ nedera girtis savo augšto- 
mis algomis, jei jiems nuolatos 
tenka kaulyti iš žmonių aukų ir 
tik tomis aukomis gyventi.

— Buvęs Bolševikas.

Dabar pažiūrėkime, kaip vei
kia trustai. Geriausias pavyz
dys yra Schulte — United Ci
garą trustas. Prieš dvidešimtį 
metų George J. Whelam turė
jo tik vieną krautuvę, šiandien 
jis operuoja visą grandinę 
krautuvių, kurių skaičius sie
kia 1,208. D. A. Schulte, bu- 
vusis Whelano klerkas, prieš 
kelioliką metų sumanė eįti į 
biznį. Pasisekimas buvo toks

Grandinių grosernių Ameri
koj priskaitoma iki 64,000. Di
desniuose miestuose apie pusė 
valgomų daiktų yra perkama 
iš tų krautuvių.

The United Drug Company 
yra didžiaušia aptiekų grandinė. 
Amerikoj ji turi 465 aptiekas, 
Kanadoj 37 ir Anglijoj 800. Jos 
metinė apyvarta siekia $58,000,- 
000.smulkmenų 

(retail) krautuvėse, 
tenka grandinių korporacijoms.

Kuo ta biznio amalgamacija 
pasibaigs,—galima tik spėti. E.
E. Filene pranašauja, jog trum
poj ateityj išsivystys milžiniš
kas distribucijos trustas, kuris 
sujungs į daiktą daugumą krau
tuvių.

Tačiau grandinių krautuvių 
judėjimas yra tik prajovas eko
nomines revoliucijos, kuri kei
čia visą industrinę struktūrą. 
Smulkmenų krautuvė yra'tik 
vienas krutnplys distribucijos 
mašinerijoj, šiandien visa dis
tribucijos mašina yra iš pat 
pagrindų taisoma.

Stuart Chase savo knygoj 
“The Tragedy of Waste” daug 
įdomių faktų paduoda apie aik- 
vojimą. Pasirodo, jog dėl ne- 

I tikusio distribucijos sutvarky
mo Amerika kas metą be rei-

i kalo išmeta $8,000,000,000. Tas 
■ aikvojimas vyriausia susidaro 
I dėl to, kad pardavimo išlaidos 
yra neįmanomai didelės. Bet 
masinė gamyba privertė pagal
voti ir apie masinę distribuci
ją. Produkcijos išlaidos dar nė
ra viskas; svarbu taip pat, kad 
visokie gaminiai Jnitų galima ne 
tik pigiai pagaminti, ale pigiai 
ir parduoti. O to bus galima 
atsiekti tik distribucijos išlai
das sumažinus.

Pardavimo biznis šiandien 
maždaug yra tokioj pat padėtyj, 
kokioj prieš keletą desėtkų me
tų buvo pramonė, kuomet dar 
negyvavo stambiosios korpora
cijos. šimtai krautuvių įvai
riuose miestuose veda atkaklią 
kovą dėl būvio. Kiek ta kova prastu smarkumu auga A. and laikyti konkurenciją.—K. A.

17 centus;:?1:/^didelis, kokio jis ir pats nesiti-
kėjo. Schulte dabar £uri 300 
tabako krautuvių ir kartu su 
Whelanu kontroliuoja Union 
United Tobacco kompaniją, ku
riai priklauso 10 tabako gami
nimo fabrikų. Jiemdviem taip 
pat priklauso visa eile krautu
vių, kur pardavinėjama nuo 
penkių centų iki 
prekės.

Be to, Whelan 
troliuoja United 
mists korporaciją su 64 aptie- 
komis ir Happiness Candy krau
tuves bei restoranus. Ir tai dar 
ne viskas. Whelan turi inves
tavęs daug pinigų į visokius 
fabrikus ir nejudinamą turtą.

The United Schulte metinė 
apyvarta siekia $38,000,000. 
Tai atrodo milžiniška suma. Bet 
kitos grandinės koporacijos, 
ypač aptiekų ir valgomų daiktų, 
daro nepalyginamai didesnį biz
nį. Pirmą vietą tarp tų korpo
racijų, be abejonės, užima The 
Great Atlantic & Pacific Tea 
kompanija, kuri turi įvairiuose 
Amerikos miestuose ir mieste
liuose 17,500 kratuvių. Spėja
ma, kad šiais metais tos kom
panijos apyvarta sieks $750,- 
000,000! Iš kiekvieno šimto 
valgomųjų daiktų krautuvių 
penkios priklauso kompanijai.

A. and P. (Atlantic and Pa
cific Tea Co.) įsteigė George 
II. Hartford 1859 m. Kuomet 
1917 m. jis mirė, tai kompani
ja turėjo 3,200 krautuvių. O 
dabar kaip jau minėta, tų krau
tuvių skaičius pašoko 17,500. 
Tai aiškiai rodo, kokiu nepa-

dolerio vertės

interesai kon-
Retail Che-

Grandinių krautuvių juo to
lyn, tuo daugiau atsiranda ir 
kitose biznio srityse. William 
J. Baxter 
telę:

paduoda sekamą len-

Biznio 
sritis

Skaičius Skaičius 
grandinių 

kompanijų 

860 
786 
596 
415 

30 
189 
215 
166 
400 
33 
52 
46 
29 
12 
52

17
17
18

kautu- 
vių

64,000 
8,100 
6,402 
3,475 
2,850

• 2,489 
2,036 
2,009 
1,50(1 

731 
598 
596 
531 
523 
511 
465 
435 
356 
179

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

V Įsas darbas užakytas tegužio mSne- 
bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
perstatoma VIENODŲ KAINŲ Blste- 
musų apielinktų Dental Ofisų.

SKYRIAUS OFISAS
1800 S'. Halsted St.

Dantų Ketas at H
____ >12.50 
_____ S7.SO 
____ <6

VEIDAS 
PRIPIL

DOMAS—
JIE TURI 

TIKTI
Geriausis auksinis darbas oi % 
Geriausios Auksinas Crowns __ 52.50
Geriausi Auksiniai Fillings __ $2.60
Geriausi Auksiniai Tilteliai __ $2.60
Alioy Fillings$1 
Sidabrinai Flllngs 60c

Šių kainų negausite musų dldiiamjam 
ofise. DIDYSIS OFISAS Įsteigtas 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. WOOLLENS, Prea. 

326 South State St.
Phone Harrison 0761

■yj 
yra 
ma

$20
$16
$10

•etM
Ketau
■eta*

$6
$5
$6

'$2
$1 _____
Uvaiyma* dantų

Tčmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.

2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Te!. Roosevelt 8500

krautuvės, 
abejonės, 

krautuvės 
Kitais žo-

'Amerika eina

Groscrnės
Variety grandines 
Apavų 
Aptiekų 
Cigarų ir tabako 
Departmen Unių kraut. 
Moteriškų drabužių 
Restoranų 
Viešbučių - _ 
Saldainių 
Mėsos 
Skrybėlių 
Drabužių 
Kepyklų 
Plieno dirbinių 
Vyriškų skrybėlių 
RadioM 
Knygų 
Rakandų

• Iš paduoto sąrašo matyti, kaip 
įvairiose biznio srityse pradeda 
įsigalėti grandinės 
Ir nėra mažiausios 
kad ateity tos rųšies 
dar labiau įsigalės, 
džiais sakant,'
prie masinės distribucijos. O 
juo grandinių korporacijų skai
čius labiau augs, tuo sunkiau 
bus smulkiems biznieriams at
silaikyti. pavyzdžiui, A. and P. 
kompaniją turi savo' kepyklas 
ir dėžių fabrikus; United Drug 
turi chemikalų dirbtuves, o 
Kruger stores — gyvulių sker
dyklas. Taip dalykams esant 
grandinės krautuvės gali pigiau 
parduoti sava prekes, negu pa
vieniai biznieriai., Na, o tai 
reiškia, kad smulkių biznierių 
ateitis nėra labai skaisti. Juo 
tolyn, tuo sunkiau jiems bus at-

GYVENIMAS
Mineainia žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų--------------$1
Kopija ______________ 10c

Užrašyk “Gyveninių” 
savo giminėms į Lie
tuvą, nes Lietuvos 
žmonėms Gyvenimas

G



Pirmadienis, spalių 22, 1928

v

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Poryt S. Krasanskie 
nes koncertas

Poryt, taigi ateinantį trečia
dienį, spalio 24 d., Lietuvių 
Auditorijoj įvyks dainininkės

atsilankymo ji užsitar- 
Viena, ji yra viena ge- 
Chicagos lietuvių daini- 
Antra, ji per daugelį

bus pirmas jos pasirodymas šį 
sezoną.

.Jūsų 
nauja, 
riaušių 
ninkių.
metų veikliai dalyvauja lietu
vių darbuotėje, dar veikliau — 
musų koncertuose ir choruose, 
lai yra musų, chicagiečių, dai
nininkė ir todėl patys chicagie- 
čiai pirmiausia turėtų suteikti I 
gausią paramą, kad ir toliau 
galėtų lavintis dainos.

Be S. Krasauskienės, jos kon-1 
eerte dalyvauja dar pianistės I 
V. Bigeliutė ir H. Sadauskaite 
ir smuikininkas M. Petruškevi
čius. —V. ■

.. I- ... •' i 2 '' * i

ją ir pakamantinėti Jį.
Laišką pasirašo p. Elias, Ufti- 

vėršal Stote Banko prezidentas.
Kiek čia sotini sukčiai atėm'6 

pusketvirto tūkstančio dolerių 
iš p. Rrisiuno. Kiek kartų buvo 
tose pačiose “Naujienose” pra
nešta apie tą ar kitą jvykį, dėl 
kurio prarasta sunkiai uždirbti 
doleriai. Dabar nelaimė ištiko 
Gerdauskienę.

O musų Žmoneliai vis dar te
belaiko pinigus tokiose vietose, 
kaip pančiakose, ant durų rė
mų, ix> matrasu arba paduško- 
je. Ir dėl to tai vienas, tai ki
tas paskui vėrRia. Nejaugi jie 
nesupranta, kad yra daug sau
gesnė vieta ją pinigams padėti.

•— Reporteris.

Velionės gimfnės ir draugai 
apgailestavo, kad ji be laiko at
siskyrė nuo Savo tėvų, giminių 
ir draugą.

Po tų visų ceremonijų ir gai
lingų ašarų išlydėjo į Tautiš
kas kapines. Palydovų į kapi
nes buvo apie trisdešimt auto
mobilių. —Žmogus.

Lietuviai Daktarai Įvairus Gydytojai

Atskaita
Šiuomi prisiunčia Vilniaus 

Vadavimo Fondo atskaitą tų 
pinigų, kurie buvo surinkti lai
kytame susirinkime Lietuvių 
Auditorijoj rugp. 28 d. š. m. 
Viso aukų surinkta.... $220.00

Išlaidos:
Už svetainę užmokėta $25.00
G kablegramos pasiųstos pir

mininkams sekančių tautų:
Anglijos. Francijos, Italijos, 

Japonijos, Lietuvos ir Gencra- 
liam Sekretoriui Tautų Lygos, 
už kurias užmokėta.. $153.13

Viso išlaidų .......... $187.13
Bankoj pinigų dar liko $41.87

Su pagarba, 
—Joseph Elias, 
Laikinas iždininkas.

Atlankė “Naujienas”
šeštadienyje atlankė “Naujie

nas” p. M. K. Mockevičius, ku- 
Ohio, 

Chicagon biznio reikalais penk-
ir mano grįžti atgal

atvyko iš Dayton,

Kensington
A. Šakienės laidotuvės

Dainininkė S. KRASAUSKIENĖ, kurios koncertas įvyks 
ateinančią seredą, spalio 24 d., Lietuvių Auditorijoj.

Bridgeportas
Dar viena lietuvė pateko bėdon 

su pinigais
keletas Be
tarpe Susi- 
Amerikoje

mogos, tai programo dalyviai 
kviečiami iš Chicagos.

Yra puiki proga lietuviui dak
tarui, dentistui arba advokatui 
atsidaryti čia ofisą.

Daydone randasi 
tuvių draugijų, jų 
vienijimo Lietuvių
kuopa, Saųdąros kuopa, Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos kuopa 
ir dar viena kita.

Draugijų veikimas susidaro 
iš to, kad viena, kita kubpa pa
rengia šokius, balių, o vasaros 
metu piknikus.

Apie Naujus Metus rengia
masi koncertui. Dar galutinai 
nenptarta ką kviesti koncerto 
išpildymui, tik galima sakyti, 
kad bus kviesti iš Chicagos.

Rep.

DU. A. 1 KARALIUS I
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. llalsted Street

Tel. Caluniet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ii 
nuo 6 iki 9 valandai vakare.

Lietuves AkušetCs
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street
Viršuj Univcrsal 

State Bank

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res.. 6641 South Albpny Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 
Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 16 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po piet 

TELEFONAS CANAL 1464

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

12
Ki
šu-

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos, (

nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
niio 6 iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

tądien y j e 
šiandien.

P-as Mockevičius Daytone 
yra biznyje, turi Real Estate 
ofisą adresu 119 Valley st., 
Dayton.

Pasak svečio paaiškinimų, 
Daytone yra graži lietuvių ko- 
lionija, kurią sudaro kokios 300 
šeimynų. Kuone visi vietos lie
tuviai gan gerai gyvena. Turi 
savo namus, turi automobilius.

Dauguma vietos lietuvių dir- 
biv dirbtuvėse, kurių čia yra ne 
mažai. Viena stambiausių dirb
tuvių tai Wright Bros. Ją už
dėjo broliai Wright, bet vėliau 
Suv. Valstijų valdžia atpirko 
tas dirbtuves ir dabar jos yra 
valstybės. Dirba čia aeroplanus. 
Lietuvių betgi kalbamose dirb
tuvėse dirba vos keletas.

Visuomeninis lietuvių gyve
nimas Daytone nepasižymi ypa
tingu veiklumu. Trūksta jėgų, 
kurios galėtų vadovauti veiki
mui. Jei rengiama kokios pra-

Pamokos anglų kai 
bos Gage Park 

mokykloj
Chicagos Apšvietos Taryba 

atidaro anglų kalbos klesas gi
musioms svetimose šalyse mo
terims antradienyje, spalių mė
nesio 23-čią dieną Gage Park 
trobesiuose, prie 55-tos gatvės 
ir Western avenue. Pamokos 
bus duodamos dienos laiku nuo 
1:30 iki 3 vai. po pietą. Pamo
kos bus duodamos veltui.

Atsišaukite
Antanas Orlakis mirė spalių 

mėnesio 19 dieną. Giminės, 
kreipkitės į Cook pavieto ligo
ninę.

Naujo Stailo Pearl 
Queen Koncertina

Kaip ji pateko ton bėdon? Į 
tą klausimą atsakys žemiau 
paduotas laiškas:

“P-nui Michael Dela-ney,
Kapitonui, Deering Gatvės 

Stoties,
Loomis and Archer avė., 
Chicago, 111.

Gerbiamas Tamsta:
Šis laiškas supažindins Ta

ni istą su p-nia Uršule Gerdaus- 
kiene, našle, gyvenančia adre
su 710 West 31-st st., pirmame 
aukšte iš gatves - pasės, kuri 
sako, kad ji sulaupinusi pini
gų ir kad tie pinigai buvę už
siūti senoje panČiakoje. Visa 
pinigų suma buvusi $500 bilo- 
mis po 20 dolerių. Ji taipgi sa
ko, kad ji apvyniojusi pančia- 
ką skarmalais.

duktė, Kožė Gerdauskis, valė 
namus, ji surinko senus skar
malus ir pardavė juos pirkline- 
tojui pabučiais (pedlioriui), ku
ris buvo žemo ilgio, su barzda, 
su vežimu ir arkliu. Tarpe šių 
senų skarmalų buvusi pančiaka 
su pinigais. Duktė vėliau dabo
jo skarmalų pirklinėtoją, bet 
jau nebematė jo daugiau. Ji 
sakosi, kad ji pažintų pirklinė
toją, jei pamatytų jį.

Vargšė našlė neįmano ką da
bar daryti, kadangi ji yra
turtinga ir visų apleista, ir aš 
nežinau, ar kartais kuris nors 
Jūsų vyrų negalėtų sulaikyti 
panašios išvaizdos plftrklinėtor-

ne-

Spalių 11 d. mirė A. Šakienė, 
sulaukusi 57 metų amžiaus. Pa
liko nuliudime vyrą, dukteris ir 
draugus. Laidotuvės įvyko spa
lių 15 d. f velionės namus su
ėjo daug žmonių atsisveikinti 
su ja ant visados. Suėję gimi
nės ir draugai apgailestavo jos 
netekę. Iš namų velionę palydė
jo į Visų Šventų bažnyčią. Baž
nyčioje buvo atliktos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
iš bažnyčios palydėjo į šv. Ka- 
zimiėro kapines. Ailtų, lydėju
sių kūną i kapines, buvo apie 
porą desėtkų. Velionė buvo ka
talikė, todėl su katalikiškoms 
apeigoms ir palaidojo ją.

E. Mazkriutės laidotuves
Spalių 13 d. mirė .Elena Ma- 

zariutė, sulaukusi 18 metų am
žiaus. Paliko nuliudime tėvą, 
motiną, brolį ir seserį. Velionės 
laidotuvės įvyko spalių 16 d. 
Mazariutė, būdama pavyzdinga 
mergina, duktė neturtingų tė
vų, turėjo dirbti sunkius dar
bus, kur tik gavo dirbti, kad 
pragyvenimą pasidaryti ir šelp
ti savo ligotuš tėvus. Kadangi 
žmonės žinojo jos darbus, tai 
mirus jai suėjo daug žmonių 
šermenims. Kai kurių net aša
ros riedėjo per veidus. Gasiu- 
nas sake spyčių prie velionės 
grabo. Tas jo spyčius visai ne
tinkamas buvo prie mirusios. 
Žinoma, buvo aišku visiems, 
kad jis norėjo išreklamuoti sa
vo biznį.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš • gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
nias dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos, nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

3664 South Halsted Street 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 yaį vakare 
Res. 3201 South nallace Street

DR. HERZMAN
, — Iš RUSIJOS —
Gerai lietuviams Žinomas per 25 

m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigas ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai gauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas* ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

104 Kaktai, Oktavos, Triple 
ir Quadruple, su Fret-Work ant 
abiejų pusių, išduodančiu labai 
garsų toną.

Tik išspaudinta!
Folio No'. 2 dėl
solo, su Orkestrus

Katalogas

VITAK-ELSNIC CO.
4639 So. Ashland Avė

CHICAGO, ILL.

Lietuviška 
Koiicerti'n'ds 
Kaktų. 
Dykai

PRANCIŠKUS JASAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Pėtnyčioj, Spalio 19 d., 8:40 
vai. ryte, 1928 m., sulaukęs 
44 metų amžiaus, gimęs Pa
nevėžio apskr., švedasių par., 
Šilagaliu kaime. Amerikoj iš
gyveno 15 melų. Paliko dide
liame nuliudime 2 broliu Pet
rą ir Juozapą, 2 brolįėnes 
Pauliną ir Ona ir gifnines, o 
Lietuvoj 2 brolius ir 2 sese
ris. Buvo narys Ukėsų Pašel
pimo Kliubo, Ė. Chicago, Tnd. 
Kūnas pašarvotas, randasi 710 
E. 93rd St., Burnside, 111.

Laidotuvės jvyks - Panedėlyj, 
Spalio 22 dieną, 2 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi xa. u. Prancikpūs, Jasai
čio giminės, draugui ir pažjs- 
Upii esat nuoširdžiaiAkvienčia- 
tpi .dalyvauti laluotuvfte ir su
teikti jam pėskutinj patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, brolienės ir gimine*
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

DOMINIKAI VEDECKIS
Persiskyrė su šiuo pasaųlju 

Spalio 19 dieną, 5 vaj. ryte, 
1928 m., sulaukęs 36 metų am
žiaus, gimęs Bulaičiu kaime, 
Eržvilkio vals. Paliko didelia
me nuliudime moterį Zofiją ir 
sūnų Kazimierą, o 
motinų, 3 seserys 
Moniką ir Petrunelę, 3 brolius 
Juozapų, Ciprų ir Izidorių. 
Kūnas pašarvotas, randasi 716 
W. 18th St.

I ’ ‘ V 1
Laidotuvės ivyl^s Antradie

ny, Spalio 28 dienų, 8:30 vai. 
iš ryto iš namų į Apčėizdos 
Dievo parapijos bažnyčią, ku
rioje atąibus gėdulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero’ Kapines.

Visi a. a. Dontfniko Ved'čpkjo 
giąunės, draugai ir flažištš’mi

Jam piisRutini pštafnavin'ią ir 
afsisveikinh'rtą.

Nulindo.Jotame, .
Moteris ir sūnūs.

Ijąidd'tuvės'i patarnauja grą- 
! bortu* Butkus Co. Tel. Cu- 

nau 3161. .

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
Rfie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 40*88

Lietuvoj 
Marijoną,

i .

Aidų gydytojai

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimasT^log 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga- 
ęlipta pigiais k prąątai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, puse 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš pamų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. K. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenwood 1752
St.

Tol. Victory 6279
DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas 
3265 So. Halsted St.

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

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

S. D. LACMAVICZ

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Sūite 3.
Brospect 1028

Res, 2359 S. Leavitt St., CahaI 2330 
Oriso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Mi!waukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0^57
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Haksted Street 

Chicago, I1L

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6352

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

VaL: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa, ir diathermia

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rcz. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas moteriškų, vyriškų 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31flt Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Office Boulcvard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zalėskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos:

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

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 rtuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Advokatai

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St 

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East lllth Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856 

Gasas, X-Spinduliai ir 1.1. 
Valandos: nuo 1 ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dieno*.

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas
2201 West 22nd Street

(Čor. Leavitt SU)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, 111.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. I.a Šalie SI., Room 2001n
Tol. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-G 

k a r<i i s
3241 South Halsted St.

Tel. Victory 0562 
vai. vak. apart Panedėlio ii} 

Pėtnyčios
7—9

. -.... .. . —<

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

127

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

332.3 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarą, išskyrus ketvergų 

Nekėliomis nuo 9 iki 12 ryto

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic -9600

Lietuvis Graborius ir 
Baimini uoto jas

2314 W. 23rd PI. 
CKicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti. ,
Roosevelt 2515-2516

j. Lulevich
Lietuviai irraboriusĮ 
ir balpamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems rėiką’laMs.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

25 Metą PatyrimoI Pritaikymo akinių dėl visokių aklų

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milvvaukee Avenue

Valandos: 9—12, 1——5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Ekspertą* tyrimo akių Ir pritaildmo 
akinių

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

Pastebekit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedeliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
Canal 0523 ;

. ---------- ..■■■ —'-u

Įvaįrys Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Res. Telephone PJaza 3200

J. P. WAITCHES 
Advokatas 

10756 So. Michigan A ve
Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377 •

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

Albin A. Peters
(Albin Ą. Petrpshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Otre Bldg. 

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8322 

Gyvenimo \iąta 6456 S. VVhippleSt,
Herfilock 4080



Tarp Chicagos 
Lietuvių

■ ..........

| ši p. M. .1. Kiro tranzakefla 
turi nepaprastai svarbios reikš
mės visam Bridgeportui, ypa-

| tingai gi Lietuviams, kuriems 
Bridgeportas yra kaip kokia 
sostinė.

ffjKBJIBNBB, ęmųggo, UI

For KentEducational
Mokyklos___

Heljj Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Svarbi Bridgeporto 
lietuviams M. J. Ki

ro tranzakcija

Norintieji gauti platesnių in
formacijų apie kalbamą žemę, 
gaji gauti jų p. Kiro ofise, 3335 
So. Halsted st. Daugiau prane
šimų apie tai tilps ir “Naujie
nose." —Reporteris,

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMU] 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsltės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis u 
vakarais. Atsilankykit arba reika 
laukit aplikacijos. 
FEDEPA? AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd

Business Service 
Biznio Patarnavimas

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė. Victory 4126

Atpirkdamas VVabash geležin
kelio savastį p. Kiras pašali
no geležinkelio bėgių pavojų 
iš Bridgeporto kolonijos; 
daugiau kaip 70 lotų atpirk
tos savasties padarys vietos 
bizniams ir rezidencijoms.

Bridgeportas
NAUJAS GRABORIUS

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesni mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių jgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago,

Financial
Finansai-Paskoloa

Morgičiai pirmi ar antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas 
išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
2335 So. Halsted St.

Muslj

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

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

Jei jus norite blski pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
Kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišauklt asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Sa Iešme n Training 
School, 801 Gossard Bld£. 108 East 
Ohio S t., Chicago, III

RENDON 4 kambarių fintas, švie
sus, didelis, sausas. Elektra, maudy
nė. 3239 S. Lowe avė.

Automobiles
KAS NORITE 

daug apvažiuot, mažai gasolino su- 
vartot ir mekanikų nežinot, tai nu- 
sipirkit naują Chandler automobili

i pas
STANKO CHANDLER SALES 

2001-05 S. Cicero Avė.
Tel. Cicero 2070.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

MES turime pardavimui keletą 
plotų žemės farmoms, kurie turi 
būti parduoti tuojaus. 40 iki 200 ak
rų po $150 — iki $175, $250 ir 1.1. 
Triobos gyvenimui. Taipjau North 
Šhore lotai, namai, akrai. Salesma- 
nas jus aplankys, arba patys atei
kite j ofisą.
J. H. Šchaffer & Co., 

803 Ridge Avė.
Wilmette

Tel. Wilmette 364t

IH.

DIDELI PINIGAI

J. Lulevich

Bridgeportc, tarpe 34-tos ir 
35-tos gatvių, eina ruožtas tu
ščių lotų. Tas ruožtas eina nuo 
VVabash geležinkelio iki Racine 
avė. Eina jisai skersai visą 
Rridgeportą. Visi tie tušti lotai 
priklausė iki šiol VVabash gele
žinkelio kompanijai.

VVabash geležinkelis planavo 
jau nuo senai pravesti per juos 
geležinkelio bėgius, kaip mes 
Chicagoje kalbame — padary-| 
ti svičių. Tiesa, vienoje, kitoje 
vietoje ruožtas buvo užstatytas 
namais, bet juk namai nesun
ku nupirkti, ypatingai stambiai
kompanijai ir kai tokių namų. TarĮx, |ietuvių profesionahj> 
x ™ I atsirado dar vienasBridgeportm grūmojo pavoU Tas naujas jr jaunag gra. 
jus, kad per jo “širdĮ bus per- L ()rh|s yra _ f LulevicI1_ 
verta vylyčia, pravesto* gelžke- 1)al.ar jįg graiįi ir
lio relės, (numojo b.ldėsis, du- |wdernijka koplyčią ir ta kop. 
mai, pavojus va.kams tr suau- L fia bug teikiamu've)llli prie 
gusiems, pavojus taipgi visa. kiekvienų laidotuvių. Automo- 
Bridgeporto nekilnojamai sa- bi|į pntariiavimas tai gi bus 
vasetai, vtsat Br.djęeįiorto kolo- teikianlas. visokiuosc reikaluo- 
mjai. Šj pavojų pnsimindavol e N(>rs jau yra daug |ietuvių 
kuone kiekv.enas, kuns ™ma- Cbicago- bet dar
nvdavo arba narna statyti, ari . .‘ • I viena grabonska įstaiga nepa-
° ‘ Pir h I kenks kitiems jau esantiems

Pavojus dabar pašalintas | .oje biznio šakoje.
Lietuviai, nuliudimo valando

je, galės rasti sau tinkamą ir 
mandagų patarnavimų patogio
je ir sumaniai įrengtoje naujo- nion I. , ....ie pagrabų įstaigoje.

Kaip jau minėta, kalbamas
ožtas eina nuo \Vabasli gele-

Lowe ir
Halsted, Auburn,
Masprath sts. ir

žinkelio, rytų 
nell, \Vallaee, 
avenues, per 
Morgan, Fisk,
iki Kacine avenue. šiai visą šį 
ruožtą dabar nupirko iš \Vu-

ras*, lietuvis Real Estate broke
ris, turis ofisą 3335 So. Halsted 
Street.

Tranzakcija pilnai užbaigta. 
Gvlžkelio bėgių 
Bridgeportą 
priklausiusi 
geležinkeliui 
ro žinion. O
kaip 70 lotų.
manoma panaudoti Bridgeportc 
kolonijos pagražinimui ir 
didinimui.

luotai bus parduoti, jei 
norės pirkti. P-nas Kiras

pavojus per 
j>ašalintas. Visa 
pirmiau VVabash 
žemė perėjo p. Ki- 
žemės yra daugiau 

'Tie lotai dabar

pa-

kas 
su

tiks perkantiems lotus pasta
tyti namus, jei kits pirkdamas 
manytų pasistatyti sau namus 
ant nupirkto loto; jis parūpins 
ir pinigų norintiems tokius na
mus statyti. Jeigu liks lotų ne- 
išparduotų, tai p. Kiras statys 
ant jų apartmentinius namus.

Pašalinimas geležinkelio bė
gių pašalina abejones dėl 
kilnojamos savasties vertės, 
viena. Pašalinimas taipjau
da pakelti vertę tos savasties. 
Kokių budu? Gi ve kokiu: lotai 
kalbamoje apielinkėje laikyti 
yra ytin brangus. Laikyti juos 
tuščius
Ant jų bus pastatyti nauji na
mai. Tatai pagražins apielinkę. 
Bet tai bus ne viskas: tatai pa
didins gyventojų skaičių, o su 
gyventojų •skaičiumi — biznį, 
ir tt. ,

ne-
Tai
ža

nėra išrokavimo.

Kaip padaryta tranzakcija
šią tranzakciją p. Kiras paju

dino pirm 10 metų. Del įvairių 
kliūčių, dėl susidėjusių aplin
kybių reikalų užbaigti veikiai 
negalima. Tik šiomis dienomis 
viskas tapo išlyginta, tranzakci
ja pilnai padaryta.

Ir dabar, jei kas nori, jei 
kas įdomauja, gali tą savastį 
apžiūrėti ir, palikus, pirkti. 
Perkantysis gaus pilnas savas
ties teises (clear title). Tas tei
ses jam užtikrins Chicago Tit- 
le and Trust Company.

grabo-

Lietuvių bylos 
teismuose

Central Lime and Cement Co. 
prieš Jacob ir Anna Maskoliū
nas ir Chicago City Bank A 
Trust Co. ir kitus, bylos No. 
B169896, Circuit crt., byla dėl 
$1920.

Anna Mezlaiskis prieš John 
G. Mezlaiskis, bylos No. 485732, 
Superior crt., reikalauja 
•o užlaikymo.

atski-

Raimon D. Tenchus
Vnna Zavada ir Ontonia 
>ylos No. 485743, Superior crt., 
byla dėl notos $1835.

Mary Emelita prieš John 
Lesczynski, bylos No. B169977, 
Circuit crt., byla dėl $5,000.

Janette I. Lewandowski prieš 
Joseph Lewandowski, bylos No. 
185902, Superior crt., divorsas.

Felicija Shalkau.skis prieš 
Kazimieras Shalkauskis, bylos 
No. 486003, Superior crt., di
vorsas.

prieš 
Gieris,

K. Saunoris ir kiti prieš Zig- 
mont ir Annie I)obrowolski, by
los No. 486050, Superior crt., 
byla dėl notos $2496.

Wm. Peters prieš Mary Gerd- 
vainis, Chicago T. & T. (Jo., 
Heitman Tr. Co. ir kitus, by
los No. B170135, Circuit crt., 
byla uždaryti trust dydą sumoj 
$6,000.

Educational
Mokyklom

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

Mes išmokinsime Jus DESIGNING, 
kirpimo ir siuvimo j trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3982

Mokinkis Barberystės Amato
Dienomis ar vakarais. Del informa
cijų šauk arba rašyk INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 

672 W. Madison St.

Mlscellaneous
{vairus

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

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojain. Užlai- 
kom malevų, popierą, stiklus ir 

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANCIONIS, Sav.

tt.

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

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas 

203^ W. 18 S c. Tel. Capal 1269

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI 

Pl.UMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APBOKAV1MAS DOVANAI 

Pašauk Monroe 0455
Musų inžinieriai ateis pas jus. Mes 

parduodam tik materijolų arba 
įtaisysimu viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
184 No. Halsted St.

S. W. cor. Lake ir Halsted Sts.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geri aus j 
darbų mieste. Kedzie 5111.

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 2992

po d vah vakare Englewood 2544

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant plum- 
bingą ir apšildymu. Tiktai bisk) 
įmokėti, kitus i du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO., 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

MES darome pirmos klesos kar- 
Senterio, plumberfo ir apšildymo dar
us: 24 mėnesiai Išmokėjimui. Mes 

ateisime bile kur Chicagoj. Visas 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 6037

STATYKIT DABAR IR 
SUTAUPYKIT PINIGU

Mes pastatysim ir finansaosim pas
tatymą bungalow arba flatų namo 
ant jūsų loto.

QUALITY CONSTR. CO., 
4538-40 Adison Avė. Avenue 4718

....................... ■ ■■■-'>

MES vL’oni visokios rųšies kar- 
petus, darbas garantuotas. Mes ei
name visur po visą Chicagą. Že
miausios kainos

ACORN RUG CLEANERS, 
8037 W. Madison St. Nevada 4227

Lincoln Sport Phaeton.... 
Buick sedan 5 pas..............

Oakland sedan naujas .... 
Pontiac sedan naujas .......
Chandler luke naujas .......
Essex sedan, kaip naujas 
Pontiac Roadster ..........

$950
$775
$895
$750
$700 | 
$700 
$495

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2 ’/i nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 Wcst Division St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius.
Eighteen Bond & Morgage 

1618 West 18th Street 
L F. I)ankowski, prez. 
C. T. Dankowski, ižd.

Paskolos suteikiama 
j viena dienų

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Co.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafavette 6738-6716

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

5y2% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% koiniso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St

T

MORGICIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEVVICZ
2342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

Mes dirbame ir perka
me 1 ir 2 Morgičius 

į 2 dienas 
PETRZILEK BROS.

1647 W. 47th St. '

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė.
Kampas Hėrmitage Avė.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo morgi
čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko
los pataisymui, apmokėjimui taksų, 
assesmentų ar kitokių skolų. Greita 
pagelba. Prieinamos sąlygos. Cent
ral Finance Co., Rm. 514 City State 
Bank Bldg., 128-80 No. Wėlls St.

Personai 
Ąė m ciijį Į0ko
VELTUI

Patentai, Vaizboženkliai, 
wrights. • Rašyk šiandie. Pati 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
greitas patarnavimas.

. B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2800 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.
• r r

Copy- 
Patentų 

i su 
ir

žmo-Mums reikalinga tuojaus 500 
nių padaryti didelius pinigus pri
imant užsakymus ant medžių, krū
mu ir žaliuomenų; patyrimas nerei
kalingas; telefonuokit, rašykit, ar-1 
ba atsilankykit tarp G iki 8 v. vak. 
J. V. Mitchael & Co., 8545 Hous- 
ton Avė., So. Chicago, Regent 2375

1926
1927
1928
1928
1927
1928
1927

Essex, Fords, 60 kitokių dėl pasi
rinkt ■no.

Mei'ERMQTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St.

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

_________ ker Co. išleido naujus modelius t 
_______________-------------------- i 1929 metų, yra daug Jaugiau {rengti * 

j nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
GERO selesmano didelei real es- tūkstančių mylių. Dictator Sedan 

tate kompanijai Wilmette, pardavi- ’ pilnai {rengtas su bumperiais. su 
nėjančiai farmas, namus ir lotus spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
North Shore pakraštyje. Ką jus už- Comander Sedan taipgi su viskuo

____ ________________ ___ ______ _ • r 9 44n A r ♦ 1 111 • *1dirbsite, priklausys vien nuo jus pa
ties. Pamatykit Mr. SCHAFFER.

803 Ridge Avė., Wilmette

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

President “Stright Eight” 5 pas. pil
nai {rengtas kaštuoja .... $1855.00 

į Manantys pirkti arba mainyti ant 
seno meldžiu pamatyti mus, nes 

įau 5 metai kai parduotamDU patyrę kirpėjai dirbt geležies mes 
sandėly. Ateikit pasirengę dirbti. Studebakers karus, ir jums užtikri- 
Cohn Iron & Steel Co., 2034 South name teisingą patarnavimą. 
Port Avė,

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris darbui i 
restoranų, vakarais išduoti orderius 
4180 Archer avė.

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

Miscellaneous for Sale
{vairus Pardavimai

REIKALINGAS pusininkas j au
tomobilių bizni, Mera proga gotam 
žmogui turėti darbų ir daryti gy
venimą be rūpesčio. Turi {nešti kiš
ki pinigų. Patyręs amatų mažiau, 
nepatyręs daugiau.

3407 S. Morgan st.
Blvd. 9421.

PIETINĖS Illinojaus mainos tu- 
: ri dideliais šmotais anglis, $6.50 už 
vežimą su pristatymu. Del kainų 
ant kitų anglių šauk Boulevard 
1036.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

ATSIŠAUKIU i lietuviškus biz
nierius norėdamas darbą gauti; 2 
savaitės kaip iš Lietuvos atvdžia- 
vau; 18 metų.

ANTANAS BANAITIS
. 4029 So. Talman Avė.

Chicago, III.
2 m! flat

Miscellaneous for Sale
 Įv ai rus Pa^rd? v i m^ai 

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyru ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiakų pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 81c., 84c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

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

Chicago, III.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Ttaisai

PERKAME ir parduodame varto
tus rakandus. Mokame augščiausią 
kainą. Parduodame kaldras, karpe- 
tus, kėdes, pečius ir t. t. 3018 So. 
State St., Calumet 1149.

PARDUOK ar mainyk savo se
nus rakandus. Mes nerkam už pini
gus jūsų senus rakandus arba iš- 
mainvsiine ant naujų ’šdirbėjų sam- 
palinių, pigiai. 2433 Irving Park 
Blvd. Tel. Irving 1289.

Pagražinkit savo namą
Ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2375 
ir paprašykit Landscape Dept. 30 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui. 
Mes mielai suteiksime dykai visas 
žinias, Pašaukit mus bile laiku, 
įleiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojame visą musų darbą, ap
mainome dykai. Patyrę medžių gy
dytojai.

J. V. St. MICHAEL & Co. 
Not Ine.

Sewing Machines 
Siuvamos  

$1.00 įmokėti $1.00 i savaitę 
Visokių išdirbinių vartotos siuvamos 
mašinos $7.00 ir daugiau garantuo
tos. Elektros jėga ir kojomis suka
mos. $1.00 įmokėti, $1.00 i savaitę. 
Pataisome, žemiausiomis kainomis. 
Atsineškit ši skelbimą jisai jums 
vertas $1.00 Heard Sevving Machine 
Exchange, 6212 Broadway. Atdara 
vakarais. R. P. 7800.

SINGERTO ir WHITE’O siuvamos 
mašinos $9 ir aukščiau, sudedamos 
elektrinės mašinos 

4251 Cottage Avė.

Musical Instrumente
Mijriiroa Inztmmentąl

TURIU PARDUOT tuojaus savo 
gražiausi grojiklj Pianą. Verčįps 
$750. Vėliausi voleliai, kabinetas 
ir suolas už $100, paimsi viską, $25 
imokėt, likusius po $2.00 i savaitę.

Kreipkitės
1418 N. W00d St. 

lmos lubos 1

UKULELE ar banjo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas populiaręs dainas i vieną lek- 
cja. BASFORD. Diversey 9502 ar 
Wabash 7519.

UŽDYKA ELEKTROS RADIO 
Naujas Crosley A. C. radio duodam 
dovanai su kainu nauju grojikliu pia
nu perkantiems per šitą išpardavimą. 
Kainos nuo $185 ir aukščiau, duodam 
išmokėjimais.

TRAYSER PIANO CO.
1588 W. Chicago Avė. Monroe 6851

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. VVestern 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

8545 Houston Avė.
Tel. Regent 2375 

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

Business Chances
Pardaviinui Bizniai_______

MES turime cash pirkėju jūsų biz
niui. Bile vietoj ir už bile kainą. Ne- 
kelbiama. Vertos įstaigos finansuoja

mos; parūpiname partnerius.
UNITED BROKERAGE CO., 

145 N. Clark St.
Dearborn 3840

PARSIDUODA barbernė arba bar- 
bernės fikčeriai; viskas yra balti. 
Pigiai, bargenas. Priežastis — ap
leidžiu Chicago. 2515 W. 69 St.

PARDAVIMUI soft drink parlor; 
gera vieta, geras biznis, visi geri 
įtaisymai. Priežastis pardavimo — 
turiu 2 bizniu. 2101 W. 13th St.

GARANTUOJAMA 
Mažiausia 10% Pelno

Aš turiu 1,000 akrų produktyvin
giausios syrupo nendrių žemės cent- 
raliniuose vakaruose. Yra statomos 
nendrių syrupo dirbtuvės, kad ap
dirbti derlių. Žemę galima pirkti 
pirmykštėmis kainomis. Tik $1,000 
įmokėjus aš parduosiu 40 akrų že
mės ir (jei jus norite) pats operuo
siu ją dėl jus, garantuodamas jums 
mažiausia 10% pelno.

Jūsų žemė uždirbs jums pinigų, 
tuo pačiu laiku kildama vertėje. Tai 
yra pilnai teisinga biznio įmone ir 
pasiduos griežčiausiai investigacijai. 
Bankieriai ir Chambers of Commerce 
davė savo rekomendacijas. Turi bū
ti veikiama greitai. Apielinkčs nuo
savybės kjla vertėje. Pinigai bus 
sugrąžinti, jei nebusite pilnai paten
kintas.

W. L. HARTNELL, 
105 W. Monroe St.

State 9783

Kcal Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy S^., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabudavoti ant jūsų loto bile 
bungalow arba Matą budlnką, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builaer, Kildvare 1195. t

TURĖK NUOSAVUS NAMUS 
30 pėdų lotas ant Califomia 
Avė., arti Marąuette Parko, 
mokyklos, bažnyčios ir karų li
nijos. Mažas {mokėjimas.

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

Central 8654

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

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

RILEY & KRAUSHAAR 
2121 N. Cicero Avė.

Palade 9600

NAUJAS 6 kambarių mūrinis na
mas $6450 — $200 jmokėti ir krau
stykis gyventi tuojaus. Likusius mo
kėk kaip rendą — 3 dideli miegrui- 
miai, ibudavotos maudynės, akmenu
kų asla. Gera transportacija ir ge
ra apielinkė. MEHAN and MALONE, 
6407 Irving Park Rlvd., Telefonas 
Pensacola 8042.

DVIEJU FLATŲ — 5—5 kamba
rių, garo šiluma, geram stovy, ang
liškas beismentas; 2319 W. Mar- 
quette Road; mainys ant loto; ge
roj vietoj. Triangle 7475.

PABDAVIMUI 4 flatų namas po 
4 kambarius, tile sienos maudynėj, 
arba mainysiu j lotų.

Phone Republic 1145 
ProspeCt 8502 

2451 W. Marųuette Rd.

lo kambariu namas, elektra, fur- 
nasas. $6,000. $1,100 {mokėt, 2442 
Monroe St.

Tuščias lotas 50x125 pėdas, buda- 
votojam gera proga, Jackson Blvd. 
i Westus nuo Crawford Avė. $19 500. 
šauk Tel. West 5080.

$1,000.00 PINIGAIS
Numažinta. Vienatinė pardavimui 
bungalow ant stryto. Pardavimui ši 
modemiška bungalow tuojaus ant iš- 
mokesnio ar už pinigus. Randasi 
7144 S. Rockwell St. 5 kambarių 
octogono priekis, išdekoruotas vidus 
ir iš lauko, plumbingas jbildytas. 
Atvažiuok ir apžiūrėk, turim par
duoti — nei vienas teisingas pasiū
lymas nebus atmestas. Mr. Sorenson, 
3211 W. 63rd St. Tel. Hemlock.4900

GERIAUSIAS Bargenas South- 
West Sidėj, biznio kampas didelis 
Storas, 6 kambariai, viršuj, karštu 
vandeniu šildomas, 2 karų garadžas, 
8 metų senas, parduosiu arba mai
nysiu. WALTER J. PAUL, 3236 W. 
55th St. Phone Republic 4170.

PARSIDUODA gražus bungalov/ 
Marquette Parke už labai pigių kai
nų. Garu apšildomas. 6954 South 
Rock\vell st.

BEISMENTAI IR PAMATAI
I septynias dienas pakelsime jū

sų namą ir padėsime jums naują 
cementin; ar murini pamatą su pil
nu beismėntu, taipjau musų nauja 
medžiaga, vadinama Norill-Lite, ku
ri nepraleidžia vandens.

NEREIKIA {MOKĖTI
Imkite net dvejus metus išmokė

jimui. Taipjau statome bungalovvs, 
2 ar 3 flatų namus ir įrengiame Ra
tus beismentuose. Didžiausi gene- 
raliai kontraktoriai Chicagoje. Pa
šaukite ir musų inžinierius jums 
apruokuos (tykai.

x NORTHERN ILLINOIS 
CONSTR. CO.

1553 W. Madison Street 
Tel. Monroe 0426

Vardas ..................................................
Adresas ..............................................
Telefonas ......................... . ..................

Apsimokantis investmentas.— 
2 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė., arti 42 gt.; kaina $11,500; $300 
cash; išmokėjimai.

8 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė., arti 44 gt.; kaina $17,500; 
mainys ant gero 6 flatų nmo.

JOHN IBACH 
1046 E. 43r*l St. Oakland 4681

GERIAUSIOJ VIETOJ
6 kambarių mūrinė bungalow, fur- 

nasų apšildoma 50 pėdų lotas, gara
žas, 7027 S. Green St., sulygink ši
tų su kitais namais.

šauk Stewart 1771—4005 
Stewart 1771—4005

PARDAVIMUI 2 namai, vienas 4 
flatų, antras bizniavas ir 3 
reikia įnešti nemažiau kaip 
Savininkas duoda mortgičius. 
šaukit 3434 S. Union Avė. 1

flatai, 
$500. 
A t si - 

lubos.




