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Voldemaro Valdžia Išpar
duoda Lietuvos Miškus

Ekonominis spaudimas krašte verčia* dik
tatorius naikinti paskutini Lietuvos tur
tą, jos miškus.

KAUNAS, spalių 22. — Eko
nominis spaudimas Lietuvoje 
privertė valdžią mesti savo mi
škų atauginimo sumanymus. 
Vietoj to, Lietuvos miškai ker
tami be pasigailėjimo ir nieka
dos nebuvo tiek medžių ekspor
tuojama, kiek dabar.

Per pirmus šių metų šešis 
mėnesius buvo išgabenta j už
sienį 127,300 tonų miško, tuo 
tarpu kaip pernai metais imt tą

patį laiką buvo eksportuota 82,- 
230 tonų.

Didžiausia Lietuvos miško 
pirkėja yra Vokietija, kurion 
išgabenta 90,200 tonų. Visą Lie
tuvoj gaminamą medžio tyrę 
laikraštiniam popieriui nuperka 
Vokietijos popierio fabrikai. 
Per pirmą šių metų pusmetj 
supirko jos 43,4000 tonų, tuo 
tarpu kai pernai jie buvo pirkę 
tik 10,100 tonų.

Ukrainoj valstiečiai 
kelią maištą prieš 

sovietų valdžią
Sukilėliai paėmė dviejuose mie

štuose valdžios įstaigas; su
kilimui gesyti pasiųsta ka
riuomenė

CHISINAU (Kišinevas), Ru- 
manija, spalių 22. — Per sieną 
iš Sovietų Sąjungos gauta ži
nių, kad Ukrainoje valstiečiai 
pakėlę maištą prieš sovietų 
valdžią.

Pranešimai sako, kad gink
luotų valstiečių būriai Zaterkų 
ir Orte miestuose ]»aėmę muni
cipalines įstaigas.

Prieš maištininkus buvus pa
siųsto® kariuomenės dalys, bet 
valstiečiai jas atmušę. Sako, 
kad susikirtimuose šimtai bu
vo užmuštų ir. sužeistų.

Ištruko iš mirties 
automobily 22 pėdų 

po vandeniu
TARRYT()WN, N. Y., spalių 

22. — Stebuklingu bildu ištru
ko iš mirties nagų pilietis J. 
T. McDonald ir jo žmona.

Sėdėdami savo uždarytame 
automobily jie pervažų (ferry- 
boat) kėlėsi per Hudsono upę 
Netikėtai, automobilis nukrito 
nuo pervazo ir nugrimzdo upės 
dugnan, 22 j>ėdas po vandeniu.

McDermotui betgi pavyko iš
mušti automobilio stiklai, iš
traukti savo žmoną ir su ja iš
nerti j paviršių. Pasiskubinus 
pagal)x>n valtis juos išgriebė 
iš vandens.

250,000 žmonių buvo pa
matyt Zeppelino Lake- 

hursto stoty
LAKEHURST, N.. J., spalių 

22. — Dirižablių stoties vy
riausybės apskaičiavimais, va
kar į Lakehurstą buvo suplau
kę 250,000 žmonių pasižiūrėti 
atlėkusio per Atlantą oro milži
no, dirižablio “Graf Zeppe
lin”. Visos tos minios perėjo 
per hangarą, kuriame dirižab
lis patalpintas.

Buvo suvažiavę apie 40,000 
automobilių, bet dauguma žmo
nių buvo atvykę specialiais 
traukiniai iš New Yorko, Ne- 
marko, Dunelleno, Atlantic Ci
ty, Philadelphijos ir kitur.

J. V.-Albanijos sutartis
VVASHINGTONAS, spalių 22. 

— šiandie čia buvo pasirašytos 
arbitražo ir konsiliacijos sutar
tys tarp Jungt. Valstybių ir Al
banijos.

Gen. Obregon užmu
šėjui reikalaus mir

ties bausmės
MEKSIKOS MIESTAS, spa- 

ių 22. — Nors oficialiai dar ne- 
mstatyta diena, kada prasidės 
teismas jauno galvažudžio .lošt 
ie Leono Toralo, kuris nužudė 
Meksikos- išriktąjį prezidentą 
yen. Obregoną, girdėt, betgi, 
kad ji prasidės lapkričio 5 die
ną.

Federalinio distrikto prokuro- 
as Juan Corres Niegt, pareiš

kė, kad Toralui jis reikalausiąs 
mirties bausmės. Kitiems jo 
sėbrams ir sąmokslo dalyviams 
kurių yra visas tuzinas, bps 
•eikalaujama kiek lengvesnių 
bausmių

Vienuolių viršininkei, moti
nai Concėpcijai, kuri buvus vy
kiausia sąmokslo organizuotoja 
r kurstytoja, kaip maksiinum 
bausmės busią reikalaujama 20 
lietų kalėjimo.

Morokiečiai suėmė ne
laisvėn franeuzų 

pirklius
CASABLANCA, Moroka, spa- 
ių 22. — Morokiečiai suėmė į 
nelaisvę du franeuzų javų pir
klius, Pomaresą ir Ledilage’ą, 
kurie vežėsi dideles pinigų au
nas javams supirkti. Jų vežėj
as buvo užmuštas.

Vyriausybės pasiųsta gelbėto- 
ų kuopa pasivijo tą morokiečių 
•andą, ir po aštraus susikirti- 
no vienas pirklių, Pomares, 
n»vo išgelbėtas, bet su antruo- 
u kaliniu, su Ledilage, bandi- 
anis pavyko pabėgti. Susikir- 
ime vienas gelbėtojų buvo mo

rokiečių nukautas.

Elektrikiniai traukiniai 
susikūlė; trys asmens 

z užmušti
KOKOMO,~lmCspalių 22. — 

Netoli nuo čia Union Traction 
linijoje susidūrė du iš priešin
gų pusių atbėgę elektriniai 
traukiniai. Vieno traukinio mo- 
tormanas ir du pasažieriai buvo 
užmušti; antro traukinio pavo
jingai sužeistas motormanas.

Traukiniams susimušus, va
gonai tuojau užsidegė ir vienas 
pasažierius, vardu Bekman, 
laužų prislėgtas gyvas sudegė.

Bilietas Zeppelinu j Vo
kietiją — $3000

NEW YORKAS, spalių 22.— 
Tarptautinis Cook and Sons ke
leivių biuras šiandie pradėjo 
pardavinėti bilietus kelionei 
per Atlantą į Vokietiją dirižab
liu “Graf Zeppelin”. Bilietas 
moka tik $3,000 dolerių.

Chicago, I1L, Antradienis, Spalio-October 23 d., 1928

(Atlantic and Pacific Photo]
SCdi : Charles Mueller, prokuroro padėjėjas; Cappelluno; Billy Ranieri, kurį l.uvo pa-

VOgę itidU gcilgsteriai, ir Samuel Hoffman, prokuroro padėjėjas. Užpakalyj stovi du Chicagos 
detektyvai.

Francija gal ratifi
kuos skolų sutartį 

su Amerika
Bijo, kad sutarties neratifi

kavus Jungtinės Valstybės 
gali nepadėti Vokietijos bonų 
pardavime

PARYŽIUS, spalių 22. — Iš 
artimų Francijos vyriausybei 
ratelių girdėt, kad premjeras 
Poincare, kuris praeitą savaitę 
murėjo pasikalbėjimų su Angli
jos finansų mrnrsteriu Churchil- 
liu ir generaliniu reparacijų a- 
gentu S. Parkerti Gilbertu, pra
šysiąs parlamentą ratifikuoti 
Mellono-Berengero ir Caillaux- 
Churchillio padarytas skolų su
tartis. ,

Francijos vyriausybė bijo, 
kad jeigu Mellono-Berengero 
sutartis dėl skolų mokėjimo ne
bus ratifikuota, Jungtinės Val
stybės gali atsisakyti padėt pa
leisti Vokietijos bonus, kurie 
turėtų būt išparduoti einant 
projektuojama Daweso plano 
revizija. Be to dar nurodoma, 
kad kadangi Francija ir dabai 
visai regulariai mokanti savo 
skolas Amerikai ir Anglijai, tai 
sutarčių ratifikavimas butų tik 
logiškas žingsnis.

Ir dar: ateinančių metų rug
pjūčio mėnesį Francija turės 
sumokėti 400 milionų dolerių 
už Amerikos armijos sandėlius, 
paliktus po didžiojo karo. Da
bai’ ta skola yra iš 5 nuoš., o 
jei Mellono-Berengero sutartis 
butų ratifikuota, skola butų 
konsoliduota bendroj karo sko
loj ir palūkanos sumažėtų iki 
2 nuoš.

Grafas Karolyi vėl pra
šosi leisti į Ameriką
NEW YORKAS, spalių 22.— 

Praneša, kad grafas Michael 
Karolyi, kitados buvęs Vengri
jos respublikos prezidentas, 
kreipėsi į Jungtinių Valstybių 
konsulą Paryžiuje 'dėl vizos at
vykti į Ameriką.

Prieš kurį laiką, kai grafas 
Karolyi bandė atvykti į Jungti
nes Valstybes, Washingtono 
valdžia jo neįsileido.

VAŽIAVO AUTOMOBILIU 
MIEGODAMAS; UŽSIMUŠ®

BELVIDERE, III., spalių 22. 
— Jo automobiliui nusiritus ir 
apvirtus griovy, užsimušė Char
les Kittelson, 22 metų. Manoma, 
kad važiuodamas automobiliu 
jis buvo užsnūdę®.

Du laivai sudužo per 
audrą Škotijos pa- 

kraštėse
LONDONAS, spalių 22.—Per 

smarkias audras, kurios siautė 
Britų Salose, ypačiai Škotijoje, 
buvo padaryta daug žalos. Per 
tas audras į uolas sudužo du 
laivai: nedidelis Glasgovo pre
kių garlaivis St. Brendon ir ai
rių žvejų laivas William Castle. 
Jų įgulų žmonės buvo išgelbė
ti, išskiriant vieną, kuris buvo 
vilnių nutėkštas ir žuvo.

Zeppelinas atlėks i 
Chicagą ateinantį 

penktadienį
AKBON, Ohio, spalių 22. — 

Ilugh Allen, asmeninis D-ro 
liūgo Eckenero, dirižablio 
‘Graf Zeppelin” vado, atstovas 
skelbia, kad “Graf Zeppelin” 
nradės savo maršrutą iš Lake- 
hursto, N. J., j vakarus ateinan
tį ketvirtadienį.

Dirižablis skris per Pitts- 
burghą, Columbus, Cincinnati 
:r Indianapolj į St. Louis ir 
Scott Field, III. “Pernakvojęs” 
Scott Fielde, penktadienio rytą 
Zeppelinas skris į Chicagą, pas
kui j Mihvaukee, Detroitą, Cle- 
velandą, Akroną, Buffalo, Nia
gara Falls, Syracuse, Albany, 
Ntnv Yorką ir atgal į Lake
hurstą.

Konfliktas tarp musui- 
monų ir žydų Je- 

ruzolime
------------ _/

J ER UZOLI MAS, Pales t ina, 
spalių 22. — Jeruzolime vėl 
kilo Uonfliktas tarp žydų ir 
musulmonų dėl istorines deja
vimų sienos, šabaso rytą, kai 
žydai buvo susirinkę ten mels
tis, musulmonai puolė juos. Po
licijai pavyko riaušės patremp
ti, kol dar jos nespėjo išsiplės
ti. Du musumonai buvo nubau
sti šešiais mėnesiais kalėjimo.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš dalies debesiuota; kjek šil
čiau po pietų; vidutinis mainą- 
sis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 57° ir 48° F.

šiandie saulė teka 6:11, lei
džiasi 4:58. Mėnuo leidžiasi; 
11:57 vakaro.

Kroatai prisiekia ko
voti dėl krašto auto

nomijos
Didelės Kroatijos valstiečių de

monstracijos protestui prieš 
Belgrado valdžią

ZAGREBAS, Kroatija, Jugo
slavija, spalių 22. — Sisako 
mieste, apie 30 mylių nuo Za
grebo, vakar įvyko didelės Kro
atijos valstiečių demonstracijos, 
kurios dalyvavo bent penki 
tūkstančiai žmonių. Demon
stracijų dalyviai prisiekė kovoti 
dėl kroatų žemės autonomijos, 
kol kova bus laimėta.

Valstiečiai buvo suvažiavę iš 
visų Kroatijos dalių. Tarp kal
bėtojų buvo kroatų deputatai 
Jugoslavijos parlamente Bel
grade, kurie nuo laiko, kai ten 
posėdžio metu įvyko šaudymai 
ir nušovimas trijų kroatų depu
tatų, atsisako toliau parlamento 
posėdžiuose dalyvauti.

Traukinys užmušė 6 
šeimos narius

ROODHOUSE, 111., spalių 22. 
— Chicago and Alton trauki
niui užgavus jų automobilį, bu
vo užmušti šeši asmenys, visi 
vienos šeimos nariai.

Užmušti buvo: Joseph Rook, 
Mambus Roodhouse farmerys, 
•o žmona, jų ištekėjusi duktė 
Ericksonienė ir jos trys maži 
vaikai.

Patsai Erickson, vaikų tė
vas, kuris valdė automobilį, bu
vo pavojingai sužeistas.

Lenkų nuotakoms ne
bereikės prižado 

“klausyti”
VARŠAVA, spalių 22. — Ro

mos papą Pijus XI aprobavo 
pakeitimą lenkų jungtuvių a- 
peigose, kuriuo reikalaujamas 
iš nuotakos prižadėjimas “klau
syti” vyro tapo pašalintas.

Traukinių susidūrimas 
Du asmenys užmušti, kiti du 

sužeisti

CROOKSTON, Neb., spalių 
22. — šį rytą netoli nuo čia su
sidūrė du Chicago and North- 
western gyvulių gabenami trau
kiniai. Du gyvulių augintojai, 
Will Mansfield ir Tom Harris 
iš Meriman, Neb., buvo užmuš
ti, o du traukinio tarnautojai 
sužeisti. Kilus laužuose gaisrui, 
trys vagonai galvijų sudegė.

4&*437

Badas Rusijoj gena 
vaikus į Maskva C l.

Sovietų vyriausybė įsakė ma
žus pabustas gaudyti; Mask
voj 50,000 benamių

RYGA, spalių 22. — Maskvos 
laikraščio Izviestija pranešimu, 
dėl plintančio Ukrainoje ir cen- 
tralineje Rusijoje bado i Mask
vą vėl ėmė plaukti daug besi
bastančių banamių vaikų.

Izviestija sako, kad sveikatos 
lępartamentas įsakęs gaudyti 
benamius vaikus, kadangi viso
je Rusijoje paplito šiltinės. Vi
sose į Maskvą įeinančiose gele
žinkelių linijose tapo įsteigtos 
kontrolės stotys; kiekvienas 
traukinys yra krečiamas; su
rasti jauni pakąstos suimami ir 
nternuojami.

Dabar benamių vaikų Mas
kvoje, sako, yra apie 50,000. 

Jie gyvenų vagystėmis.

1,000 J. V. jūreivių 
Nikaraguoj serga 

malarija
COCO SOLO, Panamos Ka

nalo Zona, spalių 22. — Atskri
dę iš Managuos į čia Jungtinių 
Valstybių oficierai sako, kac 
iš esančių Nikaraguoje Ameri
kos laivyno jūreivių, apie 1,000 
serga malarija.

Iš 160 viso Amerikos aviato
rių skaičiaus Nikaraguoj, ta li
ga serga 100.

Oro katastrofos
Du lakūnai žuvo, audrai aero

plano sparną nulaužus

OXFORD, Mass., spalių 22'.— 
Jų aeroplanui nukukus žemėn 
iš 200 pėdų aukštumos vietos 
aviacijos lauke, užsimušė du la
kūnai, Felix Brisbois ir Joseph 
Bazinet, abudu iš Webstero.

Nelaimė atsitiko staigiai užė
jus smarkiam vėjui, kuris nu
laužė vieną aeroplano sparną.t

Prancūzai geresni, ne- 
kad anglai okupantai
WIESBADEN, Vokietija, spa

lių 22. — Del to, kad vienas 
vokietis, restorano savininkas, 
iš džiaugsmo dėl laimingo 
“Graf Zeppelin” dirižablio pa
siekimo Amerikos uždainavo 
žinomą vokiečių dainą “Deuts- 
chland ueber alks’’, okupantų 
anglų kariuomenės vyriausybė 
nubaudė jį 120 markių pinigais, 
arba 14 dienų kalėjimo.
Francuzai, pasirodo, yra švel

nesni. Maince viename bier 
gartene orkestro vadas, už su- 
g’riežimą tos pat dainos, buvo 
franeuzų nubaustas tik 1 mar
ke.

Streiklaužiai nušovė 
kasyklų piekietuotoją

SCRANTON, Pa., spalių 22.
- Netoli nuo Glen Alden Coal 

kompanijos Diamond anglies 
kasyklų West Scrantone šiandie 
buvo nušautas angliakasių uni
jos narys Steve Petchinski 
[gal lietuvis?]. Tų kasyklų 
darbininkai dabar streikuoja, 
ir Petchinskis buvo vienas pi- 
kiet notoj ų.

Manoma, kad jį nušovė 
streiklaužiai, kai Petchinskis 
bandė juos atkalbinti nuo dar
bo.

Ex-premjeras mirė
LONDONAS, spalių 22. — 

Londone mirė buvęs Australi
jos premjeras Andrew Fisher.

No. 251

Lietuvos žinios.
Paskola miestams

KAUNAS. — Lietuvos Mies
tų ir Miestelių Sąjungos Valdy
ba yra išsiuntinėjusi dides
niems miestams užklausimus, 
kiek koksai miestas būtiniems 
savo ūkio pageriuinmams rei
kalautų paskolos iš svetur, kaip 
šią paskolą galėtų apmokėti ir 
tt. žinoma, tokia paskola gali 
juti imama pirmon galvon to
lių miestų įmonių įrįengimui, 
įurios gali duoti miestui paja- 
nų ir naują pelno šaltinį.

Visus tuos paskolų reikalavi- 
ius- Sąjungos Valdyba patiek- 

.ianti betarpiai Finansų Minis- 
erijai, kuri veda tam tikrus 
>asi tarimus su finansinėmis 
grupėmis užtraukti miesto rei- 
calams ^vLįdesnes «umos. M ie«- 
ai paimsi— miestai privalės ir 

>ilnai U paskolų apmokėti.

Sudegė didelė lentpiuvė
KAUNAS. — Kalnėnų stoty 

ei nežinomų priežasčių užsi- 
logė VI. Kliamo lentpiuvė. Ne- 
ant gaisrui gesinti priemonių, 
gaisras išsiplėtė ir lentpiuvė 
udegė. Apytikriai apskaičia- 
us nustatyta, kad esą padary- 
' 44,000 litų nuostolių.

eidininkas dėl kyš’’ 
neteko vietos

KRETINGA. — šiomis dieno
mis už kyšius buvo teisiamas 
ir paliuosuotas iš tarnybos Mo
kesnių Inspektoriaus padėjėjas 
Grybauskas. Už tą pat įkliuvo 
tos pačios įstaigos valdininkas 
n. šaukštelis.

Kentukės ; galvažudis 
“Bad Joe” nukautas
WH1TESBURG, Ky., spalių 

22. — Joe Davidson, kuris ry
tinės Kentucky valstijos kal
nuose yra paskilbęs vardu “Bad 
Joe” ir buvo kaltinamas dėl 
dviejų žmogžudybių, tapo nu
kautas. Kovoje su septyniais 
deputy šerifais, kurie buvo pa
siųsti jį gaudyti, jis, po trijų 
valandų šaudymos, buvo nušau
tas. .

Aeroplanas užgavo au
tą; 1 užmuštas

HATTIESBURG, Miss., spa
lių 22. — Aeroplanas, bandyda
mas nusileisti vieškely, užga
vo automobilį ir vieną asmenį 
ižmušj, o keturis kitus sužeidė.

450 asmeny suimta pa
kelės smuklėse

CAMDEN, N. J., spalių 22.— 
Vakar septyniose South Jersey 
nakelės smuklėse (roadhouses) 
nolicija areštavo 450 asmenis, 
kaltinamus dėl prohibicijos įs- 
’ntvmo laužymo.

Dauguma suimtųjų buvo pa- 
’eisti, kai jie užsistatė po $25 
kaucijos. t 

$500,000 gaisras New Yorke.
NėW YORKAS, spalių 22. -- 

Gaisras iš dalies sunaikino 
Sturges Multiple Battery fabri
ką Richmond Hill’e. Nuosto- 
'•ai siekia $500,000.

SUDEGĖ KRAUTUVĖ

PETĖRiSBUBCi, Ind., spalių 
22. — Otwell miestely, netoli 
nuo čia, gaisras sunaikino Pearl 
Wiscaver kolonialių daiktų 
krautuvę ir gyvenamąjį butą. 
Nuostoliai siekia per $20,000.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

CHICAGOS 
ŽINIOS

Iškilmingai pasitiko 
. vokiečius lakūnus

Kompanija
Peoples Furniture kompanija 

stKto didelį namą Marųuette 
Parko apielinkėje, kur atidarys 
gražią įvairių namams reikme
nų krautuvę.

Šis namas labai papuoš nau
ją lietuvių biznio koloniją Mar- 
quette parko apielinkėje ir su
teiks didį parankurną šios ir ki
tų kolonijų lietuviams, nes ta 
krautuvė bus moderniškiausia 
ir lygi puikiausioms Chicagos 
krautuvėms. Krautuvė yra sta
toma adresu 2536-38-40 West 
63rd St., prie pat Maplewood 
Avė. Ji yra statoma ant trijų 
lotų, bus trijų aukštų ir 
vienas aukštas po žeme.

šie visi trobesio aukštai
darys 37,500 ketvirtainių pėdų 
grindų vietos išstatymui (dis- 
play) įvairių namams reikme
nų. Namo išvaizda iš lauko pu
sės bus labai daili: priekis bus 
padarytas iš granito, terra cot- 
ta ir dailios spalvos poliruotų

dar

su-

rus parankamai, k. t., elevato
riai, ventiliacija.’ apšvietimas, 
etc. Žemė ir namas kaštuos virš 
$200,000, ir tikimasi, kad apie 
vidurį kovo mėnesio ateinančių 
metų namas bus baigtas statyti 
ir tuoj aus taps atidaryta 
tuvė.

Galima tikėtis, kad 
Peoples Furniture naują

Autų nelaimės
Užmuštas Charles Vau Ber

gen, 44 nu, ir jo sudus Frank, 
5 melų, kai jie ėjo per Hoose- 
velt Road ties Winchester avė. 
Bergen gyveno adresu 2413 
R(x>sevelt Road. Alexander Ge- 
rald, autoHšoferis areštuotas. 
Kartu su * juo važiavo policinin
kas Joseph Kare h.
RoCk Island pasažierinis trau

kinys užmušė p-lę Pusko (>734 
So. Bucine avė. ir Eugene Za- 
leski, 1019 North Hoyne avė. 
Sunkiai sužeisti —Joseph ir 
Viktor Pusko, Lawrence Adas, 
6019 So. Fairfield avė., ir John 
Manley. Nelaimė atsitiko ant 
kryžkelės 99-tos gatvės ir Vin- 
cennes avenue.

Teismas išnešė nuosprendį, 
sulyg kuriuo James Lucas, 35 
mą£ų amžiaus, gyv. 2618 W. 
38th St., gaus atlyginimo $50,- 
000 iš River and Indiana gele
žinkelio. Jį sužeidė traukinys*. 
Pasėkoje jo ranka tapo ’parali- 
zuota ir kairė koja sulamdyta.

Evą Krencių, 9 m. mergaitę, 
gyv. 1825 Canalport avė., įkan
do šuva, kai ji žaidė ties na
mais 1814 Canalport avė.

šešiolika vokiečių amerikonų, 
draugijų delegacijų, mokyklų 
atstovai, Amerikos legiono na
riai, Chicagos pasaulinės paro
dos delegacija, miesto valdinin
kai ir daugelio kitokių organi
zacijų ir grupių delegacijų ren-. 
giasi pasitikti vokiečius, perlė
kusiu!} Atlantiką dirižabliu Zep- 
pelinu.

Sudegė teatras
T 1 ' 1 '

Naktį iš penkiadienio į šeš
tadienį sudegė Rialto teatras 
Auroroje. Nuostoliai siekiantys 
$1 ,<>(><>,(>00. Fox teatrui, kuris 
buvo netoli nuo Rialto, gaisras 
taipgi padarė nuostolių apie 
$50,000.

Ar Jaučiatės Silpnas, 
Nervuotas?

y ■■ i ■.■■i,. ■■ •

Mihh Amui L. Hokk. Korca. Ky., arnvo 
puikiu* puHcknieH nuo vartojimo Niųra-Tone. 
Ji sako. “Aš buvau vinai nusilpusi ir nėr- 
vuotu, negalėjau nieko veikti, ir afi pasa
kau. kad Nuga-Tone padarė man daugiau 
irero. maru visi daktarai. Niura-Tone mane 
iširyilė. Tai tikrai yra Keros Kyduolfs. Tūks
tančiai kitų žmonių turi tokius pat praniM 
kimus.”

Nuga-Tonc turi suteikti jums užffanėdiiii- 
mą. arba pinikai krutinami. Bandykit Tas 
d>*l padauirinimo svarumo, pataisymo ner
vingumo. nemlejrėH. jautimo nuovargio iA ry
to.. galvos skaudėjimo. svaittlio, prasto ape
tito. nevirškinimo, inkšti) arba puslčs tro
belių. užkietėjimo ir panaAtt] nesmagumų. 
Nutra-Tone suteiks jums stipresnius nervus, 
didesni raumenų stiprumų ir atnaujins jėgą 
ir energiją visų organų. Vaistininkai par
duoda Nuga-Tone. Nuaiplrklt 1 butelj Šiandie.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Nieko nevertas 
“vedusio gyve

nimas”
Kaltina ‘pačių “nervus”

“Silpni nervai,” sako vienas New 
Yorko daktaras, “mano apskaičiavi
mu, suardo daugiau laimingų apsi- 
ved’r.ių, negu kas nors kitas.”

Netik kad linksma būdų padaro su- 
rugusiu ir nepakenčiamu, nervišku
mas yra didelė sunkenybė jūsų gai
viosioms jėgoms — jis iščiulpia jūsų 
jaunystę Ir jūsų spėkas ir sunaikinu 
jūsų grožę. Kokis skirtumas pasidaro 
tarp mėlinakės, žvalios mergaitės, ku
rių jis apsivedė. Ne stebėtina, kad 
ved. i8io gyvaiumas pasidaro nebepa
kenčiamas.

Bet jus galite atsikratyti savo ner
viškumo — ir tai greitai — ir patapti 
ramia, linksmia moterimi, kokia jus 
buvote pirmiau. Paimk šaukštuką 
Tankio prieš kiekvieną valgi ir prieš 
einant gulti, ir jeigu jie nepadarys 
iš jus naujos moteries — nepašalins 
iš jus nuovargio ir pakrikimo jaus
mo — nueikit atgal ir atsiimkit savo 
pinigus.

Nueikit pas savo aptiekininka dabar 
ir gaukit bonką Tanlac. Milionai žmo
nių sugryžo ant kelio j jaunyste, 
sveikata ir laimę nuo šio visame pa
saulyje garsaus tonįjco ir nėra nrie- 
žasties kodėl ir negalėtumės dar šian
die pradėti atbudavoti nusidėvėjusias 
savo kūno audmenis ir atgaivinti visą 
savo sistemą.

krau-

apie
krau-

(A Pirkit sau šildytuvą už 
urmo kainą.

J T Lengvi išmokėjimai, jei 
.norima.
PEOPLES PLUMBING
& HEATING SU PPL Y 

nujuir COMPANY
490 Milwaukee Avenue 
461 N. Halsted Streek 

Phone Hayinarket 0075 ir 0076

DUOKIT 
PATAISYT

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantj. '

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

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1 

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Kay

Kogen - System - 
Dentists

1105 \Vest Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas 
Tel. Monroe 4484

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

po pietų

Artisto piešinys, parodas išvaizdą Peoples Furniture kompanijos namo, kuomet jis 
užbaigtas statyti; tuom tarpu tik pamatas ir požeminio aukšto sienos yra pabudavotos.

tuvę susispies ir daugiau įvai
rių lietuvių biznierių, nes kaip 
girdėti, kai\kurie lietuviai per
ka lotus ir rengiasi įvairius biz- 

; nius atidaryti. Mat, jie žino, 
i kad Peoples Krautuvės bus 
'centras biznio, kad ji sutrauks 
daug perkančios publikos.

Tuom tarpu Peoples Furni
ture kompanija užlaiko dvi di
deles krautuves — viena 18-tos 
gatvės kolonijoje, adresu 1922- 
32 S. Halsted St., antrą 
Brighton Parke, adresu 4177-83 

i Archer Avė., ir taipgi turi nuo
savų seklyčioms setų dirbtuvę 
Brighton Parke, prie Archer ir 
Richmond gatvių. Kompanija 

. yra inkorporuota pagal Illinois 
■ valstijos tiesas. Jos direktoriai 
ir valdyba yra: M. Kežas, J. A. 
Kinkas, S. Krukas, A. Lapenas, 
J. Nakrošis, V. Makavetskas, 
I). Šimaitis; tos pačios ypatos 
užiminėja įvairias biznio vedė
jų vietas, k. t. pardavėjų pirkė
jų ta voro, knygvedžių ir t. t.

Įstaigos ^valdybos gabumas ir 
žinojimas kaip pirklybą vesti 
yra priežastis išauklėjimo šio 
biznio į didžiausį, taip kad at
sirado reikalas statyti naują 
krautuvę. Kuomet Peoples Fur
niture kompanija buvo peror
ganizuojama, tai jos vedėjai pa
sistatė vyriausiu tikslu teikti 
savo rėmėjams pilną užganėdi- 
nimą, ir tas nusistatymas auk
lėja ir auklėja šią įstaigą. Ji 
pradėjo pirklybą 12 metų atgal 
su $25,000 metine apyvarta, o 
dabar apyvarta pasiekė virš 
pusės miliono dolerių. Tas pa
rodo,-kad visuomenė turi pasi
tikėjimą šia įstaiga. Visuomenė 
čia randa ko nori. Taipgi įstai
ga turi pasitikėjimą savo rėmė
jais ir nori duoti dar geresni 
patarnavimą ir patenkinimą, 
kuomet pastatys naują krauu- 
vę. Todėl Peoples Furniture 
kompanija, kuri yra grynai lie
tuvių įstaiga Chicagoje, jos pa-

bus

sekmingas gyvavimas ir spar
tus augimas teikia garbę ir pa
sididžiavimą ne tik Chicagos ir 
Amerikos lietuviams, bet lygi
nai viso pasaulio lietuviams. Nes 
Peoples Furniture kompanijos 
pasekmingas išsivystymas pirR- 
lyboje parodo pasauliui, kad lie
tuviai ne vien moka žemę arti 
Lietuvoje ir išsiblaškę po kitas 
šalis tarnauti arba vergauti ki
tataučiams, bęfykad jie yra taip
jau gabus, kaip pirkly boję, taip 
ir pramonėje. Tuo tarpu veliju 
Peoples Furniture kompanijai 
pasekmingai užbaigti statyti 
namą, ir ant atidarymo šios 
naujos krautuves tikrai aš bu
siu ir daugiau parašysiu apie 
šią įstaigą. —Reporteris.

JEI NESI TVIRTAS

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaininavinias atidengs iusų tikrų ligų ir jei aš apsiimsju jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

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

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

A......................—................................... ..........................................................

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

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

( kinanie dienoms ir va-
K/karais, šauk arba ra- 

šyk dėl madų knygos.
FASHION MILLINERY SCHOOL

190 N. State St. GOth Floor) 
Tel. Randolph 2718 L 

JOS. F. KASNICKA principalas

PASIDUOK ŠIUO NEMOKAMU 
M EDI KALIU PATARNAVIMU

Kadangi praktiškai pas kiekvieną fano- 
gi) kaila-noi'H iškila Hveikatoa problema, 
kuri norą ir nėra tiek rimta, kad reikė
ti) kroipiia prie gydytojo, visgi yra rei
kalinga įlomėli. todėl mes užlaikome 
speciali departamentą duoti sveikatos 
patarimus tiems, kurie kreipsis i mus su 
klausimu.

Sis departamentas yra x danim tu
rinčio ”5 metus patyrimo praktikuojan
čio gydytojo. Jis mielai duos jums pa
tarimus. kuriais pilnai gulima pasitikė
ti. Įlašant jam, Putinui pilti ii ir teisin
gai aprašykite visus simptomus savo 
negalia vinto.

Visus paklausimus adresuokite Medi
nai Depurlmont. W. F. Severą Company 
(išdirbėji) patikimi) Severą Namų Vais
tui. (’edar Rapids. Iowa.

tai negali būti sėkmingas. Geras vir
škinimas užtikrina sniegenų gajumų.

TRINERIO
KARTAUS VYNO

paskubina virškinimą, išvalo vidurius 
ir užlaiko švarius. Atitolina blogą 
apetitą, sukietėjimą, galvos skaudė
jimus ir ne miegą. Visose aptiekose. 
Reikalauk iš Jos. Triner Co., 1333 S. 
Ashland Avė., Chicago, III., nemoka
mo sempelio pridedamas 10c pašto 
išlaidoms.

Nemokamo sempelio kuponas
Vardas
Gatve
Miestas, Valstija

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos B
12th STREET

Tel. Kedzle 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louip Avė. 

CHICAGO, ILL.

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms 

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

Dr. B.
35 So. Dearborn Street 

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

lipkite elevatorių iki penkto auMto. Vyrą 
priėmimo kambarys 606.—Moterų 608. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto Iki 6 va
kare. Nedčliomls nuo 10 ryto Iki 1 po 
plet. l’anedfilyj. Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto Iki 8 valandai vakare.
Dvidešimti* penki metai tame name

i RINKTINE S“)

čekiškos plunksnos, musų pačių 
importuotos, baltos plunksnos, že
miausios kainos,svarui ....................... vvC ;
RINKTINĖS rūšies QQr
svarui ......   į
Rankoms plėšytos < *7 0
svarui .......................... I ■ ■ W
Geriausias čekiškas au- /ĮQp 
dimas jpilams, yardas .......“vU ji

* x Reikalaukit pavyzdžių

Becks Dept. Store
3321-25 So. Halsted SL

CHICAGO, ILL.

MASKARADŲ BALIUS ARTINASI
Jj Rengia

N A U J
Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 25 d., 1928 m,. 5 vai. po piet

WICKER P ARK SVET. 2O4O West North Avė.
' “N.juiienos” išanksto tikrina, kad šitas Maskaradų balius 
bus ypatingiausiu koks kada Chicagoje yra buvęs. Pertat, Chi- / 
eagos ir apielinkių lietuviai išanksto kviečiami rengtis i “Nau
jienų” Maskaradų Balių.

Šiame gigantiniame “Naujienų” Maskaradtj-Kaukių baliuje bus 
išdalyta virš $2,000 vertės piniginių ir {vairių daiktinių dovanų 
—grupėms kurios bus skaitlingiausios, taipgi poroms ir pavie
niams, kurie sulyg sprendėjų n onone bus įvairiausia apsiren-

NEPAMIRŠKITE LAPKRIČIO 25-tos! “NAUJIENŲ” PRAMOGŲ KOMISIJA



■M

A^ad^nįs, spalių 23, 1923
AlilAMWb

Ba,

North Side «

TUBBY

P’* 
ir

rai, kad kas, pamatęs tokį 
tina, praneštų.

scenos naujas 
kvartetas; tai 
lietuviai daiųi-

lietuviškai ir juokingą

Tarp Chicagos
Lietuvių j
. _ ------ - - _ . I-II

Kreiziu” namas

NAUJIENOS. Chicagd. JCUL
—.............................................. j

W/ien Food 
Sours

Daugelis žmonių mano, kad jie tu
ri ‘•užkietėjimą”, kuomet ištikrųjų 
yra viduriuose rūgščių, kurias gali
niu pašalinti į penkias ar dešimtį 
minučių. Veikmingas vaistas prieš 
rūgštis Phillips Milk of Magnesia 
greitai padaro virškinimą normaliu.

Phillips tuojaus panaikina visą 
rugštumą ir gasą tuoj po valgio. Jis 
pašalina visus nesmagumus, kurie 
gali kilti už poros valandų po valgio. 
Ir kaip smagus vaistas ,jj imti! Ir 
kaip geras jis yra dėl sistemos! Tai 
ne deginančioji doza sodos — kas 
yra tik laikinė pageltai geriausiame 
atsitikime — Phillips Milk of Mag
nesia daug didesniame kiekyje neu- 
trtilizuoja rūgštis.

Sekamą kartą, kada didelis valgis, 
ar perdaug riebus maistas suteiks 
nors mažiausi nesmagumą,

PHILLIPS 
! Milk
of Magnesia

paban-

BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite he Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

B AVĖ R

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

LITHUANIAN
DANO E FOLIO

PIANO SOLO 
(įontaining a choice 

collection oi the inost 
populaY Lithuanian 
pieces

karna 75c.

VITAK-ELSNIC CO
4639 So. Ashland Avė

CHICAGO, ILL.

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 
COLUMBUS 

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių 
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms 

Trie vietinių agentų 
arba

130 W. Randolph St. 
Chicago, III.

north german

LLOYD

--------- ------ —■ 
griausmingai užtraukė komp. 
A. Vanagaičio “Mes be Vilniaus 
nenurimsim”, šia daina sudai
nuota taip gerai, kaip kad ir 
visuomet “Birutei" dainuojant.

Aplamai imant, '“Birutės” 
koncertas pavyko gerai. P-as 

i “Birutės” 
vedėjo kvotimus prieš plačią 
“Birutės” rėmėjų ir simpatiza- 
torių visuomenę. Jam priklau
so kreditas už tai. Jaunam 
“Birutės” vedėjui, matyt, eYier- 
gijos netrūksta. Jam vadovau
jant “Birutei" Chicagos lietu
viai kaip ir visuomet ras “Bi
rutėj", jos parengimuose ir dai- 

koncertų tuo, no8e daug dvasinio pasitenkini- 
mo.

Lauksime daugiau “Birutės” 
parongimų.—V.

“Birutės” koncertas Steponavičius išlaikė

Pereitą sekmadienį, t. y., spa
lių 21 d., Lietuvių Auditorijoj 
įvyko “Birutės” koncertų sezo
no atidarymas. Koncertas j- 
vyko vadovaujant naujam, ga
biam vedėju p. Steponavičiui, 
šis “Birutės” koncertas yra 
skirtingesnls nuo buvusių se
zono atidarymo 
kad jame dalyvavo nemažai 
jaunų, dar iki šiol “Birutėj” ne
dalyvavusių dainininkų, būtent, 
p. Chapas ir “Birutės” vyrų 
kvartetas. Be jų dar dalyvavo 
du pirmaeiliai dainininkai — A. 
Salaveičikmtė - Steponavičienė, 
pirmą kartą pasirodanti “Biru
tėj” ir visiems žinomas art. J. 
Babravičius.

Apie p. Babravičiaus dainavi
mai! man šį kartą netenka ra
šyti, bet dėl jo pasirinkimo dai
nų negalima nutylėti. Nežinia,- 

j kodėl p. Babravičius šį kartą 
rinkosi daigiausia svetimtau- 
tiškas dainas. Sudainavęs Va
nagaičio “Naktis svajonėms pa
puošta", kitas vis dainavo ang
liškas arba rusiškas, tik ne lie
tuviškas. Kodėl? Tiesa, daina
vo “Karvelėli” Birutės chorui 
pritariant. Bet čia jau nebuvo 

J pasirinkimas. Iš nelietuviškųjų 
dainų, rodos, gražiausiai išėjo ‘ 
“Kazbekas”.

Pasirodė ant 
“Birutės" vyrų 
čiagimiai jauni 
ninkai. 1 
angliškai.
bėjo: girdi, jei p. Babravičius “kreizis 
“ištautėja”,
ninkai “sulietuvėja”, 
mi lietuviškas daineles. Kai ku
rias daineles kvartetas sudaina-

Skubiai, visu smarkumu bai
giama rengtis prie pastatyme 
scenoj “Pamišėlių Namo”. Tai 
yra operetė, kurią statys Pir
myn Mišrus choras. To “Pami
šėlių Namo” architektas yra p. 
Bukšnaitis, inžinierius — S. Še
rienė, formonas — J. Kemėšis, 
o jų pagelbininkai — Jaseleniu- 
tė, Uktveris, Stanys ir Saikus. 
Gi visi choro nariai, tai kaip 
bitės medų iš visų pusių sku
biai neša.

Medžiaga ir darbas tvarkoma 
sutartinai ir skubiai, taip kad 
atidarymas to “kreizių” arba 
“pamišėlių” namo atsibus ne
dalioj, lapkričio 4 d., Danų sve
tainėj, 1651 N. Kcdzie avo.

Vertėtų visiems pamatyti šį 
Dainavo lietuviškai ir juokingą “Pamišėlių Namą”, 

. Kas tai man pašte- nes labai įdomus dalykas, kaip 
‘ ... .......... i” “kreizius” gydo. Tik

tai čiagimę daini- nepamirškite, kad tai įvyks lap- 
dainuoda- kričio 4 d.

Pabėgo katinas
North Sidėj gyveno didelis

y o gan vykusiai. 'Yra jame gi a-, margas katinas. Nors šeimftiin-
žiu balsų. Galima iš jų daug 
tikėtis “Birutėj”.

Kitas naujas “Birutėj” dai- 
nininkas-solistas, tai p. Chapas. 
Jis dainavo Toreadoro daina iš 
Carmen. Dainavo vidutiniškai.

kė jam buvo gerai išpėrus kai
lį diržo sakčiu, bet katinėlįs nie
ko nebodavo. Visados gražiai 
susilaižydavo, o jau prie kati
nų taip gražiai kniaukdavo,' tik 
paklausyk. Bet dabar nabagas,

Vienok Toreadoras išėjo nepa- ' palieję8 pieną, pabėgo, ir jau 
prastai gerai I.irutės chorui sarmatijasi pagrįžti. Butų ge- 
pritariant. Taip puikiai “Bi-1 
rutės” choras savo dalį Carmen 
atliko, kad tikrai jautiesi esąs 
ne Lietuvių Auditorijoj, bet 
Chicagos Operoj kai klausaisi 
jo dainuojant.

Pjrmą kartą teko girdėti dai
nuojant A. SalaveiČikiutę. Dai-,nuojani m. oaiaveiciKiutę. wai-x 
nuoja gražiai ir turi gerą balsą.

Madingos suknios už 
mažą kainą
Rašo Mae Martin

Tai pirmaeilė dainininkė. Publi
ka nesigailėjo jai aplodismentų.

Grįžtant prie “Birutės” cho
ro, reikia pasakyti, kad gana1 
praturtėjęs naujomis spėkomis,1 
ypač čia augusiu lietuvių jau-* 
nimu. Tas duoda “Birutei” daug neblunkančiais 
gražių vilčių.

Gražiai išėjo p. Steponavb 
čiaus “Lopšinė”, dainuojant 
chorui ir p-n i ai Biežienei—solo. 
Ji turi nepaprastai švelnų ir 
malonų balsą. Iš visų dainų, 
kurias choras dainavo, bene 
geriausiai išėjo Sansnausko 
“Karvelėlis”, dainuojant p. Ba
bravičiui solo. Išėjo gerai ir 
“Kas bus?”.

Baigiant programą choras

Beveik nieko ne
išleidžiant, perei
to sezono ar dar 
senesnės drėsės 
gali būti padary
tos vėl madingo
mis. Jas lengva 
pordirbti permai
nant keletą linijų 
spalvų atgavimuir greitu magišku 

ar nudažymu.
Kiekviena gali sėkmingai atgai- 

I vinti spalvas ar nudažyti su gerais, 
i Diamond Dažytais, 

j Skaisčios, madingos spalvos magiš- 
I kai iškila vii$ nublukusių ar išėjusių 
' iš mados spalvų. Diamond Dažylai 
niekad nesuvylia, nesusilieja, nepa
daro 'dėmių ar ruožų. Drabužis nie
kad neišrado perdažytas. Jie buvo 
tobulinami per virš 50 metų dažylų 
darymo. Spalvų gaivinimas yra 
tiek pat lengvas, kaip ir lazurkavi- 
mas, o ir dažymas paima tik biskį 
daugiau taiko “jsisėsti” spalvai. Iš 
jų galite gauti visokius madingus 
šešėlius. Reikalaukite Diamond Da
žytų ir išvengkite susivylimo.

“Collor Craft,” mano nauja ęlidelė 
knyga, pilna dolerius taurinančių 
pamokinimu, bus pasiųsta jums DY
KAI. Rašykit Mae Martin, Diamond 
Dyes, Burlington, Vermont.

mo, kaip štai susitiko su kitais 
piliečiais, kurie, pamatę, kad 
tie tiek daug pririnko grybų, 
nusistebėjo ir pradėjo tuos gry
bus “moksliškai studijuoti”. Be
studijuodami neva surado, kad 
tie grybai visi netikę, išskyrus

Ir grybai prigavo
Andai labai susipratę du 

liečiai išvažiavo grybauti 
nuvažiavę į girią tokie laimingi 
buvo, kad trumpu laiku prisi- keletą, ir patarė visus išmesti,
rinko po didelį maišą grybų, kuriuos suraifda negerais.
Jau buvo jie beeiną linksmi na- girdi, galite užnuodyti savo šei-

mynas. Piliečiai ištiktųjų pa
manė, kad tie grybai netikę ir 
išmetė. Visi nuėjo toliau gry
bauti. Bet netoli kartu ėjo. 
“Ekspertai” povai pradėjo 
slinkti į šalį, kol visai išnyko 
nuo draugų. Tuoj jie gryžo prie 
išmestų grybų, greitai susidėjo 
į maišus ir smuko namo. Pir
mieji piliečiai, pavaikščioję po

mišką ir matydami, kad nega
li rasti nei gerų, nei blogų gry- 
bų, sumanė grįžti ir pasiimti 
išmestus grybus. Bet sugrįžę 
pamatė, kad jų išmesti grybai 
net su žemėm sušluoti ir paimti. 
Tada piliečiai suprato, kad jie 
buvo prigauti.Tai, mat, ne tik 
doleris apgauna, ale ir grybai.

Būt They Forgot to Guard the Detective ■



* NAUJIENOS, CHORO, m * Antradienis, spalių 23, 1928

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neva 

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

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8550

. Editor P. GRIGAITIS

18.00 
4.00 
2.60 
1.50 

.75

Be 
18c 
75c

Subscription Rate* t 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00* per year outaMe of Chicago* 
$8.05 per year in Chicago.
8c. per copy.__________________
Entered aa Second Clasa Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd. 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
»ekrnadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1789 So. Halsted St. Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Uiaisakymo kainai
Chicago je — paltu:

Metams-------------------------
Pusei metų ............ ..............
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam ,—___
Vienam mėnesiui _

Chicagoje per ilneliotojui:
1 Viena kopija ____________

Savaitei______—________
Mineliui........—.......... _

Suvienytose Valstijose, ne Ghlcago- 
je, paltui 

Metams_________
Pusei metų________
Trims minesiams 
Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui

UatavM Utar

Metams ......,7
Pusei metų_________
Trims minesiams 
Pinigus reikia siųsti palto Iffoney 

Orderiu kartu su uieakymu.

Matyt, kad jisai nebuvo nė su
imtas.

Taigi su savo “prezidentu” 
jie padarė tokį pat humbugą, 
kaip ir su “vice-prezidentu” 
Gitlovvu. Bet tuo tarpu “vor- 
kerių” partija jau paskelbė nau
ją aukų rinkimo vajų “kovai su 
terorizmu”: “Anti-Terror Emer- 
gency Fund”.

^8 50 komunistų fondai turėtų 
1.75 būt pavadinti “humbugo fon- 

dais”.

ninkai nesipriešins, todėl val
džiai nereikės prieš juos varto
ti jėgą. Bet “apšvietiečiai” sa
ko, kad tai nebusiąs socializmas. 
Kodėl nebus?

.75
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IŠPIRKIMAS?
AR

RINKIMAI KAUNE

(“ap- 
kuriuo

Spalių m. 7 d. Lietuvos miestuose įvyko rinkimai į 
ligonių kasų tarybas. Tai buvo pirmi rinkimai “naujo
joje eroje”, beveik už dvejų metų po ginkluoto naktinio 
perversmo. /

Rinkimų rezultatai iš Kauno miesto jau yra žino
mi. Jie yra toki: darbdaviai pravedė į kasos tarybą 10 
atstovų, iš jų vieną — namų savininkai, 3 — suvienytas 
lietuvių sąrašas, ir 6 — prekybininkai ir pramonininkai. 
Darbininkai pravedė 20 atstovų, iš kurių 10 teko darbi
ninkų ir tarnautojų profesinės sąjungos (t. y. socialde
mokratų) sąrašui, 2 — darbo federacijai, 3 — darbinin
kų ir tarnautojų sąrašui, 2 — Kauno tarnautojams, 1 — 
lenkams, 1 — elektros stoties tarnaut, ir darb., 1 — ge
ležinkeliečiams.

Taigi darbdavių pusėje rinkimus laimėjo prekybi
ninkai ir pramonininkai, o darbininkų pusėje — social
demokratai. Ypatingai įdomu yra pažymėt socialdemo
kratų laimėjimas. Pasirodo, kad nežmoniškas tautinin
kų valdžios despotizmas ir komunistų bei* klerikalinių į 
federantų šmeižtai nesunaikino socialdemokratų įtakos' 
Lietuvos darbininkų judėjime.

Laisvose sąlygose socialdemokratų pasisekimas bu
tų, be abejonės, buvęs dar didesnis. Dabar gi valdžia ne- duot tokiam valdžios nuospren- 
leido jiems vesti jokią agitaciją už savo kandidatus. Ne- 

f buvo leista net laikyti viešas paskaitas apie ligonių ka
sos reikšmę ir rinkimų tvarką. Kaip “L. Žinios” prane
ša, prieš rinkimus įvyko viso tik vienos kokios ten “kai
resnės” grupės susirinkimas ir darbo federacijos pa
skaita. Del' stokos agitacijos rinkimuose dalyvavo iš 
13,018 suregistruotų Kauno darbininkų tik 4,145. (Taip 
pat ir iš 7,072 Įregistruotų darbdavių balsavo tik 1,720).

kad 
esąs 
dar-

“Tikrieji komunistai” 
švietiečiai”) nori žinot, 
keliu turės būt pervesti, priva
tiniai kapitalai į visuomenės 
rankas, konfiskuojant juos be 
atlyginimo savininkams — ar 
atperkant privatinių kapitalistų 
nuosavybes.

“Apšvietiečiams” rodosi, 
atėmimas be atlyginimo 
vienintėlis tikras kelias, ir
bininkų klasė kitokiam keliui 
nepritarsianti. Bet kapitalistai 
tam priešinsis, ir kas tuomet 
bus Tuomet, girdi, visa demo
kratija nueis niekais.

Mums įdomu butų žinoti, 
kodėl demokratija turi pražūti, 
jeigu kapitalistai pasipriešintų 
valdžios nutarimui konfiskuoti 
jų nuosavybes? Demokratinėje 
tvarkoje žmonių išrinkta val
džia nutartų konfiskuot 'kapita
listų fabrikus, geležinkelius, 
kasyklas, žemes ir bankus tiktai 
tame atsitikime, jei už konfis
kavimą stotų žymi dauguma 
žmonių. Sakysime, kad mažu
ma—t .y. kapitalistai ir jų rė
mėjai—nenorėtų geruoju pasi-

Čia vėl matome pas juos da
lykų painiojimą. Socializmas 
reiškiasi ne tame, kokiu budu 
įvyksta persikeitimas iš kapita
lizmo tvarkos. Persikeitimas ga
li būt spartus arba lėtas, ra
mus arba triukšmingas, bet 
svarbu yra, kad jo rezultate su
sidarytų tam tikrai nauja eko
nominė tvarka. Jeigu po persk 
keitimo fabrikai, kasyklos, ge
ležinkeliai ir t.t. bus atsidūrę 
visuomenės (t. y. viso krašto 
valdžios arba šteito, arba mies
to arba kitų kokių visuomeni
nių įstaigų) rankose, tai ši nau
joji tvarka bus socializmas; ne
žiūrint, ar privatinė nuosavybė 
(žinoma, tiktai gamybos ir 
transportacijos bei apyvartos 
priemonių) buvo panaikinta iš
pirkimo keliu, ar konfiskavimo 
keliu.

Atimti nuosavybes be atlygi
nimo, vadinasi, nėra reikalinga 
socializmo įvykinimui. Tas pats 
tikslas gali būt pasiektas ra
mesniu, taikesniu ir patogesniu

budu. Socialistai jau nuo se
niai laikosi .tos nuomonės, kad 
atpirkimas yra praktiškesnis 
ir labiau pageidaujamas kelias, 
negu atėmimas, šitą klausimą 
K. Kautskis jau prieš 26 metus 
išdėsto savo garsiam veikale 
apie “Socialų Revoliuciją” (vie
na to veikalo dalis yra išversta 
ir lietuvių kalbon, būtent: “Ant 
Rytojaus Po Socialės Revoliu
cijos”), ir su jo mintimis suti
ko visi socialistai, be srovių 
skirtumo. Taigi nėra nieko 
naujo tame, kad ir mes laiko
mės to nusistatymo.

Šiandie aiškiau, negu kada 
nors, matyt, kad socializmą j- 
vesti “vienu šuviu” negalima. 
Jis turės būt įvestas laipsniš
kai, perimant visuomenei iš pri
vatinių kapitalistų rankų vieną 
ptamonės šaką po kitos —ir už
mokant jiems už jų nuosavybes. 
Atėmus iš kapitalistų jų turtus 
be atlyginimo, jie su savo šei
mynomis pasiliktų be duonos 
kąsnio, tai ką visuomenė turė
tų su jais daryti—išpiadti ir iš
šaudyti juos? Susipratę dar
bininkai tečiaus trokšta ne 
kraujo, bet tokio visuomenės 
susitvarkymo, kuriame bus ge
riau gyventi visiems žmonėms!

mo, kuris galėtų kontroliuoti, 
vyriausybės darbus ir duoti nu
rodymus visos tautos vardu. 
Juk yra tikrų tikriausias fak
tas, kad piliečiams yra atimtos 
jų teisės, jų konstitucinės tei
sės. Pilietis negali dabar lais
vai pareikšti savo nuomones,' 
taipgi negali pasirinkti sau to
kių valstybės reikalų vedėjų, 
kurie jam patinka. Demokra
tinė tvarka sunaikinta, o įves
ta—kokia? Visi be atsakymo 
žino...

Pats oficiozas šiai dienai iš
ėjo labai skystas. Straipsniuo
se kartojamos senos mintys, • 
kartojamos kažkaip nedrąsiai, su 
baime. Ir čia galime pajusti 
antrą priežaštj, kuri turėjo at
siliepti į sukaktuvių minėjimą. 
Juk gi su lenkais vedamos de-1 
,rybos! Derybos dar nepabaig-1

mas reikalauja, kad naujas bal
suotojas galėtų perskaityti Kon
stituciją.

South Carolinoj žmogus turi 
skaityti ir rašyti, arba turi mo
kėti taksus už turtą nemaži aus 
$300 vertės pirm negu gali bal
suoti.

Virginia aprūpina, kad nau
jas balsuotojas turi skaityti ar
ba suprasti Konstituciją.

Daugumoj vaišijų, kurios 
turi rastumo reikalavimus, ap
rūpinimai skaito, kad naujas 
balsuotojas turi mokėti skaityti 
ir galėtų rašyti.

Maryland valsijoj reikalauja
ma tik paskaityti.

New Ilampshire reikalauja 
paskaityti Konstituciją ir para-

,rybos! Derybos dar nepabaig- VVyoming valstijos įstatymas 
tos, jos dar bus tęsiamos toliau, reikalauja, kad balsuotojas 
Tautų sąjunga verčia derybas ' skaitytų Konstituciją, tik jei- 
baigti susitarimu. T. Sąjunga gU fiziškai negali .

Spalių 9 diena Kaune
(Musų korespondento) j

džiui ir griebtųsi ginklo. Kas iš 
to išeitų? Iš to išeitų tiktai 
tas, kad ir valdžiai tektų grieb
tis jėgos. Bet tai dar anaiptol 
nereikštų demokratijos žuvimą, 
kaip įsivaizduoja “apšvietiečių” 
rašytojas. ’ *

Demokratija yra visai kas ki
ta. Demokratija yra daugumos 
žmonių sudaryta, daugumos in
teresams tarnaujanti ir daugu- 

, mog kontroliuojama valdžia. 
Nuo to, kuriomis priemonėmis 

Rinkimuose į Latvijos seimą, kaip matyt iš “Eltos” j va^ž1^ vykina^ daugumos žmo- 
paduotų (dar negalutinų) davinių, socialdemokratai 
pravedė 26 ar 27 atstovus, profesinės sąjungos 5, ne
priklausomieji socialistai 2, ūkininkų sąjunga 16 ar 17, 
vokiečiai 6, krikščionių sąjunga 4 ir dar desėtkas įvai
rių kitų grupių po 5 atstovus arba mažiau. Bendrai 
imant, tuo budu jėgų pasiskirstymas naujame latvių 
seime bus daug-maž toks pat, kaip ir senamjam.

Šiokių-tokių skirtumų tečiaus įvyko atskirų grupių 
viduje. Taip, profesinės sąjungos šį kartą statė kai kur 
savo kandidatu sąrašus, varžydamosi su socialdetnokra- 
tais, ir atitraukė pastariemsiems penketą atstovų. Be 
to, šį kartą išnyko dešiniųjų socialdemokratų atstovybė, 
bet jos vietoje atsirado du nepriklausomieji atstovai. 
Dešiniojoje pusėje taip pat vienos grupės truputį padi
dėjo, kitos truputį sumažėjo, bet bendras atstovų skai
čius nepasikeitė. Lietuviai, beje, irgi mėgino šiuose rin
kimuose pravesti savo atstovą, bet neturėjo pasisekimo.

Latvijoje demokratinė tvarka, kaip atrodo, jau yra 
tvirtai įsigyvenusi. Bet tenai yra viena stambi yda, tai 
— begalinis politinio judėjimo susiskaldymas j smulkias 
grupeles. Tai daro tokį įspūdį, kad tarytum tenai žmo
nėms trūksta didelių idėjų, kurios galėtų patraukti prie 
«ixvęsj visuomenes sluoksnius. I keletu Ajvui>ių
susiskaldę net ir darbininkai.

LATVIJOJE JĖGŲ SANTYKIAI NEPASIKEITĖ

VALDŽIA ŽINO APIE TERO
RISTINES ORGANIZACIJAS

Nesenai rašėme, kad Lietuvo
je atsirado slaptos (ar pusiau- 
slaptos) organizacijos, “Geleži
nis Vilkas” ir “Baltas žirgas”, 
kurios vartoja terorą kovai su 
politiniais priešais. Pasirodo, 
kad apie tas organizacijas žino 
ir valdžia, nes pasikalbėjime su 
spaudos atstovais, rugsėjo 29 
d., ministeris pirmininkas pa
sakė :

“Kai dėl ‘Geležinio Vilko’ ir 
‘Balto Žirgo’ organizacijų p. 
Voldemaras atsakė, esą ‘Gele-

nių valią, jos demokratingumas 
nepriklauso. Demokratinė val
džia gali taip pat, kaip ir kiek
viena kita valdžia, būti švelni 
arba šiurkšti, nuolaidi arba 
griežta, galį vykinti įstatymus 
taikiu budu arba su ginklo pa- 
gelba. Demokratinė valdžia ga
li būt priversta laikinai eiti net 
ir diktatūros keliu, jeigu kito
kiu budu ji neįstengia pašalinti 
grasinantį kraštui pavojų arba 
sulaužyti akyplėšiškos mažu
mos pasipriešinimą. Bet ji ne
paliaus buvusi demokratinė, kol 
ją kontroliuos dauguma.

“Apšvietiečiai” (ir daugelis 
kitų žmonių) painioja du visai 
skirtingu dalyku: valdžos Siste
mą ir valdžios veikimo bodą. Jie 
žino, kad demokratinėje tvar
koje viešpatauja dauginus lais
vės ir vartojama mažiau prie
vartos, negu prie despotizmo, ir 
iš to jie sprendžia, kad visokia 
prievarta tai—priešingas demo- 
kratijai dalykas. O kadangi be 
prievartos valdžia, kad ir ji l>u- 
tij geriausia, dažnai negali ap- 
sieiti, tai jie daro “išvadą”: 
vadinasi, demokratija yra tuš
čia, neįvykinama svajonė; tik 
žmonių “mulkintojai” galį apie 
ją kalbėti. Taigi, kad nebūti 
“mulkintojais”, “apšvietiečiai” 
demokratiją visai atmeta ir jos 
vieton siūlo “diktatorišką” 
tvarką. Diktatūrą jie tuo bv.du 
nori 
ma. 
tais 
mu, 
lu! 
monė ?

Bet grįžkime prie kapitalistų 
ekspropriavimo. “Apšvietiečiai” 
numano, kad tą žingsnį valdžia 
gali atlikti taikiu keliu, duoda
ma kapitaiistaifis už jų nuosa
vybės atlyginimą. Dirbtuvių ir 

Fosteris tarpe jų nėra minimas, kitokių įmonių pardavimui savi-

ši diena Lietuvoj būdavo pa-, 
prastai labai iškilmingai pralei
džiama. Spalių mėn. 9 diena yra 
ta diena, kada lenkai sulaužė 
Suvalkų sutartį ir užgrobė Vil
niaus kraštą su musų teisėtąja 
sostine. *

šiemet spalių 9 d. sukako ly
giai aštuoneri metai, kai len
kų generolai? Želigovskis, pa
skatintas savo vyriausybės, už
puolė nepasirengusius lietuvius 
ir užėmė Vilnių. Tarpusavinis 
aktas—Suvalkų sutartis — bu
vo sulaužyta, o Lietuva nustojo 
savo sostinės su trečdaliu savo 
teritorijos.

štai dėl ko spalių mėn. 9 d. 
Lietuvoje buvo iki šiol minima 
iškilmingai. Bet iškilmingumas 
būdavo ne tautos džiūgavime, 
o atvirkščiai. Tauta budėj). 
Tauta užsidėdavo gedulo ženk
lus. Tauta ugdė susikaupimą, 
pasiryžimų, ištvermę, be ko ne
įmanomas Vilniaus atgavimas.

Visa tauta spalių mėn. 9 die
ną tartum susibroliuodavo, kaž
kaip nejučiomis pranykdavo vi
sokį antagonizmai, 
gerai suprantama, 
niaus atvadavimo
tauta, nežiūrint tikybinių, eko
nominių ir klasinių skirtingu
mų. Reikia pastebėti, kad ir 
stambieji kapitalistai, net ne
lietuviai, susirūpinę Vilniaus at
gavimų, kadangi tai butų nau
dinga jų bizniui.

Tačiau Vilnius reikalingas vi
sai Lietuvai, 
niaus negali 
negali gyventi 
tuvos. Dabar
darytas hinterlandas, 
ekonomiškai, kartu ir kultūriš
kai, neš būdamas atskirtas nuo 
Lietuvos, su kuria organiškai 
pirmiau buvo surištas, --- Vii-
nius negalėjo suaugti su Yar- 
šuva, kadangi visi Vilniaus ke
liai, kaip sakoma, veda j Ky
bartus, į Klaipėdą, į Liepoją. 
Vilnius dabar tapo tolima Len- 

t

kijos provincija, apleista, su
varginta. Gyventojai, daugu
moj gudai, lietuviai, naikinami, 
terorizuojami. Kraštas apgy
vendinamas kolonistais iš pietų 
Lenkijos, kurie visai nepažįsta 
Vilniaus krašto gyvenimo sąly
gų. Lenkai žūt būt pasiryžę 
Vilnių sulenkinti.

O spalių 9 d., kada
sostinės pagrobimo sukaktuvės, 
lietuviai, Didžiosios Lietuvos 
lietuviai, stengiasi pademons
truoti savo troškimus į Vilnių, 
parodyti pasauliui, kad visa 
tauta'iki vienam, geidžia Vili 
niaus ir pasiryžusi už jį guldyti 
galvą.

Tas labai
Nes Vil- 

laukia visa

Lietuva 
gyventi. 
Vilnius 
Vilnius

be Vil- 
Taipgi 

be Lie-
- - už- 
skursta

žinio Vilko’ sporto sąjunga 
(! “N.” Red.) pas apskrities 
viršininką įregistruota, o ar 
‘Baltas Žirgas’ įregistruotas, 
to nežinąs.”
“Baltą Žirgą”, 

numanyti, 
kalai, o “ 
ninkai.

kiek galima 
suorganizavo 

Geležini Vilką”
kleri- 
tauti-

NAUJAS HUMBUGAS PINI
GAMS KAULYTI

Prieš keletą dienų komunistu 
laikraščiai mušė “treyogą”, kad 
jų “prezidentas” Fosteris kartu 
su kitais partijos lyderiais esą 
suareštuoti Wilmingtone, Del. 
Dabar jie praneša, kad suareš
tuotuosius policija paleido, bet

padaryti valdžioj siste- 
Tą, kas demokratijoje kar- 
buna neišvengiamu blogu- 
jie nori paversti savo idea- 
Ar gali būt didesnė nesą- ateina

Taip pirmiau būdavo...
O dabar?.. Tai yra šių metų 

spalių mėn. 9 dieną?
Dabar irgi buvo panašiai. Bet 

buvo tik panašiai, o ne lygiai 
taip, kaip būdavo ankščiau. Šių 
sukaktuvių minėjimas šiemet 
praėjo daug skysčiau, silpniau. 
Susidarė vaizdas, kad rodos jau 
Lietuvos pretenzijos į Vilnių 
silpnėja, atrodo, kad lietuviams 
nubodo laukti atvadavimo, nes 
jau praėjo aštuoneri metai, o 
Vilniaus vis dar neturime.

Kodėl taip? Argi jau iš tikrų
jų lietuviai Vilniaus pradėtų iš- 
sižfidėti ? •

Sunku pasakyti, ar lietuvių 
širdyą prie Vilniaus atšalo ir 
nustojo taip stipriai plakti, 
kaip ankščiau. Tur būt ne. Lie
tuvis paliko toks pat. Uet yra 
greičiausia kitos prižastys, dėl 
kurių spalių 9 diena nebuvo taip 
iškilminghi švenčiama, nebuvo 
justi tos pakilusios nuotaikos, 
to susikaupimo, to visos tautos 
vieningumo, kaip kad seniau.

Į ką tik pastatytą klausimą 
štai labai tikslus atsakymas, 
kurį davė vyriausybės ofociozas 
“Lieuvos Aidas” N. 204 iš šių 
metų spalių mėn. 9 d. šiame 
laikraštyje Vilniaus užgrobimo 
paminėjimo ^dienai buvo įdėtas 
vedamasis straipnis, tarp kurio 
pasakyta: “Kelio Vilniun sura
dimą palikim tautos vadovybei. 
Tauta tiktai privalo būti pasi
ryžusi sekti savo vadovybę ir ei
ti paskui ją ten, kur ją ves”, 
(mano pabrėžta).

Štai atsakymas, labai aiškus 
ir tikras. Tauta apie Vilniaus 
atvadavimo budus gali visiškai 
nesirūpinti, jįpkių savo sumany
mų nei per spaudą teikti negali 
(yra griežta cenzūra), nei per 
su»ix-ixiRiixiu>s pareikšti (nC-ra 
susirinkimų laisvės). Tauta tu

ri tylėti ir klausyti. Jos šven
čiausia pareiga sekti savo vado
vybę ir eiti užpakalyj jos, ne
žiūrint kur ją ves, ar į dangų 
ar į pragarą.

štai kokia prasmė gludi da
bartinės Lietuvos vyriausybės 
nusistatyme, kurios kalba šne
ka ofociozas Iš čia visai su
prantama, kad šiosnletinės Vil
niaus pagrobimo liūdesio su
kaktuvės buvo ne tokios, kaip 
seniau.

Juk ne vienas pilietis dabar 
gali sau pasakyti: “Kam man 
besirūpinti, kad “vadovybė” vi
sur pasirūpins”... Tauta dabar 
pamatė, kad jos balsas yra labai 
silpnas, kad jai reikia tik sekti, 
kad jai įteikia atsistoti tik prieš 
įvykusius faktus. Nes nėra 
Tautos Atstovybės, nėra Sei-

savo vertimui turi neabejotiną 
pagrindą, apie kurį aš čia nekal
bėsiu. Šai dabar ta vyriausy
bė, kuri monopolizavo visos 
tautos galvojimo galią, kuri pa
siskelbė, kad pati viena viską 
išspręs be tautos pagalbos, — 
ta vyriausybė pati atsidūrė neturi imti 
kryžkelyje. Kas daryti? Juk nūs. 
derybos norom nenorom reiks  
vesti toliau, reiks pagaliau su- n i i i • •
sitaikinti... štai dilema, iš |ku- l<U(Ukyk KCpCIllS 11* 
rios išeitį labai sunku rasti. 1 • *11*

Tautininkų vyriausybės poli- vidurius veiklius su 
tika Vilniaus klausimu neigia- up a n
mai ir demoralizuojančiai veikia1 LdSCdrClS 
Lietuvos visuomenę. Nėra pas-' -----------
tovios taktikos, kuri buvo ankš- Nebus daugiau galvos skau- 
čiau, nėra aiškios linijos, visuo- dėjimo, didelio šalčio, suru- 
menė nežino, kas yra dirbama, 
o turi skaitytis su įvykusiais 
faktais. Nepasitikėjimas vyriau-1 
rybės politika neišvengiamai tu-' 
ri augti. - .

Haštumo egzaminai nėra sun
kus. Jeigu pilietis gali skaityti 
ir rašyti anglų kalba, tai ne
turės jokios bėdos išlaikyti eg
zaminų ir išgauti “rastumo liu
dijimą’’ ir jis galės balsuoti.

Jei nors sykį jau balsavai, tai 
rastumo egzami- 

(FLIS).

“Cascarets

gūsių vidurių ir kon- 
stipacijos

Ii

—Radix.
Kaunas, 1928 m. spalių 10 d.
P. S. Apie Vilniaus klausimą 

ir vyriausybės politiką, o taip 
pat apie socialdemokratų parti
jos nusistatymą parašysiu vė
liau.—R.

Rastumo liudijimai 
balsuotojams

Gauk 10 centų dėžutę dabar.
Nežiūrint kaip prastos yra 

jūsų kepenys, skilvis ar vidu
riai; nežiūrint kaip jūsų gal
va skauda, kaip suvarginus jus 
yra konstipacija, nevirškini
mas, aitrumas ir paįrę viduriai 
— jus visuomet 
geistinų pasekmių 
rets. . m

Kelių valstijų legislaturos 
autorizavo rastumo liudijimus 
balsuotojams. Raštumo liudiji
mai rodo ar balsuotojas moka 
skaityti ir gali rašyti anglų 
kalba. Sekančios valstijos le- 
gališkai aprūpina “raštumo eg
zaminus”— Alabama, Arizona, 
California, Colorado, Connecti- 
eut, Delaware, Georgia, North 
Dakota, Oklahoma, Oregon, 
South Carolina, Virginia, Wash- 
ington ir Wyoming.

Valstijų įstatymai tsako, kad 
“rastumas” reiškia gabumą per
skaityti dalį Konstitucijos ir 
pasirašymą savo vardo. New 
Yorke mokyklų viršininkai ve
da “raštumo egzaminus” nau-. j 
jiems balsuotojams paskirtose f* 
vietose ir prieš rinkimus. Leng
va sužinoti kokioj vietoj tie eg
zaminai bus laikomi, nes pa
prastai laikraščiuose garsinama. 
Egzaminai vedama kas dien per 
sąvaitę ir viešoj mokykloj. Bal
suotojai, kurie pasekmingai iš
laiko tuos egzaminus gauna 
“raštumo liudijimą”, kuriame 
pažy illetii, kiid balsuotojas mo
ka skaityti ir gali rašyti anglų 

kalba; jeigu fiziškai balsuotojas 
negali, tai liudijimas tą faktą 
pažymi.

Einant balsuoti, balsuotojas 
su savim nusineša šitą liudiji-' 
mą. Bet balsavimo vietoj, pi-' 
liečiui pirmą syk balsuojant, 
nuo jo gali reikalauti pasirašyti ( 
savo vardą registracijos knygoj, j 
Jeigu negali pasirašyti, tai ofi
cialiai tikės, kad balsuotojas 
negali rašyti, kad nors ir turi 
“rastumo liudijimų”, šitas roi-Į 
kalavimas neinima tuos asme-' 
uis, kurie fiziškai negali rašyti 
ir nemoka skaityti.

Massachusetts valstijos jsta
tymas reikalauja, kad naujas 
balsuotojas turi mokėti perskai
tyti Konstiuciją ir, kad gali 
pasirašyti savo vardą.

Connecticut valstijos įstatu-

susilauksite
su Casca-

viduriams,Neleiskite savo 
kepenims ar skilviui jus var- 

' ginti. Paimk Cascarets šį va
karą; pašalinkit galvos skau
dėjimą, aitrumą svaigulius, 
nerviškumą, skaudantį, pilną 
gasų, rukštų skilvį, strėnų 
skaudėjimą ir visus kitus ne
smagumus; išvalykit savo vi
durius nuo visų gasų, tulžies ir 
sukietėjusių medžiagų, kurios 
ir gimdo visus nesmagumus.

10 centų dėžutė reiškia svei
katą, laimę ir skaisčią galvą 
per mėnesius laiko. Nebus dau
giau nesmagių, vargingų dienų, 
jei jus retkarčiais imsite Cas
carets. Visi aptiekininkai par
duoda Cascarets. Neužmirškit 
vaikų — jų mažiukai viduriai 
taipjau reikalingi yra švelnaus 
valytojo.

s

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ĖST ATE: Turiu gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

17S9 StO_ Halsted 
Koosvvelt 8500

GYVENIMAS
Mineainia žurnalai

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei meti -------- $1
Kopija —............  10c

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

!g
k



Antradienis, spalių 23, 1928

Tarp Chicagos
Lietuvių

18-tos gat. apielinkė
Antanas Kausenis, gyv. 625 

W. 18 st., ėjo dvylikta gatve, 
pagriuvo, persiskėlė galvą. Ran
dasi pavieto ligoninėje. —Kr p.

Iš politikos lauko
Lietuviu delegacija pas A. L 

Smithą.
Spalių 19 d. kandidatas i pre

zidentus Alfred E. Smithas pas 
save, ('.ongress hotelio kamba
riuose, priėmė lietuvių kartu su 
kitų tautų delegacijomis, ku
rias perstatė jam kongresmanas 
A. Sabath.

Al. Smithas paieiškė, kad jis 
giliai jvertina lietuvių kaip ir 
kitų tautų jam teikiamą šir
dingą paramą. Būdamas prezi
dentu, jis neužmiršiąs nei vie
nos tautos žmonių. Lietuvių de
legacijoj dalyvavo p. St. Rodis, 
adv. Ch. Chesnulis ir adv. Kl. 
Jurgelionis.

NORMAN DAVIS — LIETU
VOS DIDŽIAUSIAS DRAUGAS

Chicagos lietuvių jam iškeltas 
bankietas dar labiau jį suar
tino su lietuviais.

Kas žino — gal tai buvo įvy
kis didžiausios svarbos Lietuvai 
ir lietuviams tas bankietas, ku
rį Chicagos lietuviai iškėlė di
džiam amerikiečiui Normai) 
H. Davisui Sherman Motelyje.

Tik ačiū Norman Davisui 
Lietuva galėjo pasilaikyti Klai
pėdą. Apie tai nėra mažiausios 
abejonės, šiuo bankietu lietu
viai dar labiau susiartino ir su
sidraugavo su savo intekmingu 
užtarėju.

Norman Davis yra vienas 
artimiausių draugų gubernato
riaus Al. Smitho. Jis su juo vi
sur keliauja šioj rinkimų kam
panijoj, kaipo jo patarėjas. Al. 
Smithui patapus Amerikos pre
zidentu, Norman H. Davis, be 
abejo, užims vieną augšėiausių 
vietų jo kabinete. Lietuvai ta
da nebesunku Lūs susilaukji už
tarimo iš Amerikos valdžios. 
Gali būti, kad su Amerikos pa
galba tada ir Vilniaus klausi
mas galės būti teisingai išriš
tas. Ištikro, Lietuvai negali bū
ti nieko svarbesnio.

Norman H. I)avis šiame ban- 
kiete, išklausęs daugelio kalbų, 
širdingai prabilo į susirinkusius 
jj pagerbti lietuvius, tarp ku
rių taipgi buvo keletas baltgu- 
džių ir ukrainiečių. Jam labai 
miela Lietuvos atmintis, jis sa
kė, ir miela prisiminti kitas 
toks bankietas su lietuviais 
Kaune. Jis' gyrė Lietuvą ir jos 
tautinę dailę. Kada jis sprendęs 
Klaipėdos krašto likimą, jo du
ktė buvus kartu su juo. Kauno 
lietuviai jai padovanoję lietu
vių tautinį mergaičių kostiumą, 
kurį ji iki šiol tebeturi, jį bran
gina ir kaikada užsivelka pa
dėvėti.

Kaip svarbus, kaip didelis bu
vo Norman Daviso pasitarnavi- 
mas Klaipėdos krašto priskyri
me Lietuvai, visiems- (o dauge
liui gal pirmu syk) paaiškėjo 
iš trumpo ir paprasto Norman 
Daviso papasakojimo apie jo 
atliktą darbą. Atvažiavęs Eu
ropon Klaipėdos krašto likimą 
rišli, jis radęs, kad nauja ir 
mažutė Lietuvos respublika ne
turi nei vieno draugo tarp vi
sų Europos valstybių, kad iš 
visų pusių ji yra apsupta ne
prietelių. Tas laktas dar labiau 
jį paskatinęs užtarti ir stoti 
už visų skriaudžiamą Lietuvą. 
Jam, jis sakė, šiandien yra ne
apsakomai malonu, kad jo dar
bas pasisekė, kad jo užtarimas 
už Lietuvą suteikė Lietuvai 
Klaipėdos kraštą.

Labai ženklyvi yra kito ame
rikiečio žodžiui šiame bankiete 
—tai B. O’Haros, buvusio llli-

P-lė V. Bigeliutė; ji akompanuos p. Z. Krasauskienės kon
certe trečiadieny, spalių 24 d., Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted st. P-lė V. Bigeliutė nuo mažų dienų dalyvauja lietuvių 
parengimuose ir yra vadovavusi vaikų chorams per keletą metų.

Apart p-ios Krasauskienės koncerte dalyvaus p-lė Sadaus-
kaitė — pianistė. Smuikuos šaunus smuikininkas Aldo Del Mi- 
ssier.

nois valstijos vice-gubernato- 
riaus. Jis sakė, kad kitą sykį 
senai Lietuva atsiuntus Ameri
kon savo didelį sūnų (Kostiuš- 
ką), kurs pagelbėjęs amerikie
čiams kariauti už savo laisvę. 
Jam dabar yra pastatyti pamin
klai Amerikoje. Šiais* laikais 
Amerika pasiuntus savo tikrą 
sūnų Norman Davisą pagelbon

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Subatoj Spalio 20 dieną, 8:20 
valandą vakare, 1928 m., su
laukęs 40 metų amžiaus, gi
męs Mazaičiii kaime, Mažeikių 
valsč. ir apskr., Lietuvoj. Pali
ko dideliame nuliūdime moterį 
Jadvygą, sūnų Joną, 15 metų, 
o Lietuvoj tėvus. Kunąs pa
šarvotas, randasi 4056 Keysto- 
nc Avė.

v

Laidotuvės įvyks Ketvirta
dieny, Spalio 25 dieną, 8 vai. 
ryte iš namų į Apveizdos Die
vo parapijos bažnyčių, kurio
je atsibus gedulingos pamal- 
<(p8 už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Antano Mikalaus
ko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini' patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris ir sūnūs.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus Co., Tel. Canal 
3161.

skriaudžiamai Lietuvai. Jam 
gal irgi lietuviai pastatys pa
minklą Klaipėdoje.

Ar tai ne puiki sugestija am
žinam draugavimui tarp Lietu
vos ir Amerikos užtvirtinti?

Lietuvių vardu šiame bankie
te kalbėjo adv. K. Jurgelionis, 
adv. J. J. Grisi), St. Kodis ir 
vakaro vedėjas adv. Ch. Ches-

BRONISLAVA PUŠKO
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 21 dieną, 2:30 vai. ryte, 
1928 m., sulaukus 18 motų am
žiaus, gimus gegužio 9 d., 1910 
m., Chicagojc. Paliko dideliame 
nuliudime motiną Ona, po tė
vais Gruzdaite, tėvą Juozapą, 
tris brolius Viktorą, Edvardą ir 
Stanislovą, seserį Heleną ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 6734 So. Racine Avė.

Laidotuves įvyks Seredoj, Spa
lio 24 d., 8:30 vai. ryto iš namų 
i St. Bernarda, 67th ir S. Raci
ne Avė., parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Bronisląvos Etiško 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, broliai, sesuo 

ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, Tel. Yards 1741 
III m . ... .. IIMITMr—llllTli nni

i

nulis*. Jie visi išreiškė didelį 
lietuvių dėkingumą Norman 
Davisui už jo gerą širdį ir dide
li pasitarnavimą Lietuvai.

šis- bankietas, įvykęs spalių 
18 d., kurį apart kalbėtojų ma
loniai pagražino dainomis musų 
gerbiami dainininkai ponia O. 
Pocienė ir p. J. Babravičius, 
paliko neišdildomą jspudį visuo
se jo dalyviuose. Daugelis lie
tuvių lik ant rytojaus realiza
vo, ką jie praleido, ir gailėjosi 
nebuvę šiame bankiete.

Už šio bankieto greitą ir 
puikų surengimą reikia dide
lį ačiū ištarti jo maloniom šei
mininkėms, poniai Jozelinai 
Norkienei ir jos sesutei Grace 
Tolei ki u t ei.

— Dalyvis.

TOWN OF LAKE.

Pirm keleto dienų 13 vvardos 
republikonų kliubo susirinkime 
kalbėjo J. Jarano\vski. Jisai pa
reiškė, kad yra davęs keletui 
lietuvių darbą savo ofise. Po 
susirinkimo V. P. Pieržinskis, 
organizacijos sekretorius, pa
prašė Jaranosvskį suminėti var
dus lietuvių, kurie dirba jo o- 
fise. Šie vardai buvo suminėti: 
('.ašimi r Wiczas, F ra n k Šneku
tis ir J. Azukas.

Juozas Azukas yra gerai ži
nomas Bridgeporto politikie- 
ribą. Bet buvo įdomu išgirsti, 
kad adv. Kązimieras Wiczes 
dirba prie Becorder of Deeds, 
kaip Examiner, ir užima vieną 
svarbių vietų, kokios dar nei 
vienas lietuvis nėra turėjęs. 
Frank Šnekutis yra jaunas vy
nas iš Brighton Park kolonijos 
ir dirba kaip Chief Clerk. Jei 
Jaranovvski. taps išrinktas, tai 
lietuviai tikisi, kad jis neužmirš 
jtf.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
M u s vi 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.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

S. D.LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balromuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir baisainuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiamą vi
sokiems reikalams. 
Modernišką koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Simpatiškas — 
JHnk a 11 d a 11 s — 
HE®. II Geresnis ir Pi- 

gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABV VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tol. Yards 1741 ir 1712 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafnyėtte 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS 

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Ateinanti sekmadienį yra 
rengiama automdbi paroda 
13-tos \vardos republikonų kliu- 
I) >. Parodoje kviečiami daly
vauti visi. Paroda prasidės apie 
1 valandą po pietų. Susirinks 
v si autai prie 46-tos ir Pauli
na gatvių.

♦ * ♦

13-tos \vardos kliubo susirin
kimai yra laikomi kiekvieną 
antradienį organizacijos buvei
nėje, 1917 West 47 St. Tokia 
susirinkimas' įvyks ir šiandien. 
Jame tarpe kita ko bus rodomi-' 
krutamieji paveikslai iš atsibu-j 
vusio Justice Parke pikniko šią; 
vasarą. Paveiksluose daly viai i 
galės pamatyti ir patys save.

—Politikos Rep.

PRANEŠIMAI "

“Pamišėliu Namo” generalė repe
ticija atsibus Seredoj, Spalio 24 d., 
7:30 vai. vakare, Liuosybės avėtai*, 
nė j, 1822 \Vabansia Avė. Visi ar
tistai ir dainininkai būtinai malonė
kit susirinkt laiku. Valdyba.

Lietuves Akušerės
Pilone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS
A K U š e r k a

3252 South Halsted Street
Viršuj Universal 

Stato Bank

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

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone 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, 
dyką p a t a r i- 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės,
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vuk.

Akių Gydytojai

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenvvood 1752

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karši į, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią 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 BoUlovdrd 7589

Lietuviai Daktarai

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

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res.. 6641 South Albany Avenue
. Tel. Prospeet 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

DR. J* J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2/iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue
Phone Prospeet 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsteci Street 

Chicago, III. .

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

Vai.: 1 iki 3 po pietų, G iki 8 vak.
Tel. Brunsvvick 4983

Namu telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekus 
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.

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 ) ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienoą.

DR. S. BIEŽIS
Phone ('anai 6222

.Gydytojas ir Chirurgas 
2201 Wcst 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplevvood avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, 111.

Tel. Brunsvvick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwaukee Avenue

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

Jyaįr^s ^y^ytojaV
Telophone 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. Nedčl. nuo 10 iki 12 

Rėš. Telephone PJaza 3200

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

Įvairus Gydytojai 
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 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po piet

TELEFONAS CANAL 1464

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 šauk 

South Shore 2238 ar Randoljjh 6800

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milvvaukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
• Sercdos vakare uždaryta

Nedėlioj pagal sutartį

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

Ofiso Tol. Victory 6893 
Rez. Te). I)rexel 9191

DR. A. A.R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyriškų 

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 luboą 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vrfikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St. 

Tel. Victory 0562 
7—9 vai. vak. apart Panedčlip it 

Pėtnyčios

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piety
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedūliomis 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

A. A. SLAK1S
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

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avc.
Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters
(Albin A. Petroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St.
Hemlock 4080
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Traukinys užmušė 
brolį ir seserį

Naktį iš šeštadienio į sekma
dienį Rock Island geležinkelio 
traukinys užmušė lietuvį Juo
zapą Puško. jo seserį Bronisę 
Puško, gyv. 6734 So. Ručine 
avė., ir važiavusį su jais Zalevv- 
skj. Kiti važiavusieji kartu — 
Viktoras Puško, George Ada ir 
John Manley — sužeisti.

Puškos. brolis ir sesuo, bus 
palaidoti trečiadienyje. Laido
tuvės iš tėvų namų j Šv. Ber
nardo bažnyčią, o iš ten j šv. 
Kazimiero kapines. I^ūdotuvė- 
mis rūpinasi pp. Eudeikių lai
dotuvių įstaiga, 4605 S. Hermi- 
tage avė.

Koronerio tyrinėjimas buvo 
vakar.

Nelaimė atsitiko ties 99-ta 
gatve ir Vincennes avė. Ištiko 
ji važiavusius ve kaip. Priva
žiavo jie geležinkelį. Sustojo, 
kadangi bėgo tavorinis trauki
nis.

Kai traukinys pravažiavo, jie 
pasileido autu per gelžkelio bė
gius. Tuo tarpu iš kitos pusės, 
jiems nematant, bėgo kitas 
traukinys, kuris ir trenkė į jų 
automobilį.

Užmuštieji Puškos buvo jau
nuoliai, brolis 21 metų, o sesuo 
18 metų. Važiavo jie palydėda-' 
mi namo merginą iš bankieto.

Reporteris.

tai gaus pora vyriškų čeverykų, 
jei moteris, tai gaus porą mo
teriškų. Toliaus, p. YuneviČius, 
kuris laiko auksu ir deimantu 
krautuvę Bridgeporte, dovano
jo 80 dolerių vertės laikrodėlį 
tam, kas daugiausia prirašys 
prie draugijos narių. P-as W. 
Gaudišius yra dovanojęs kotu- 

■ rias poras vyriškų Čeverykų, p. 
J. Savickas yra dovanojęs $5 
vertės vyriškus marškinius, p. 
Budri kas, kuris laiko krautuvę 
Morgan gatvėje, dovanojo 
marškinius $3 vertės.

Tai matote, gerbiamieji, prie 
ko rengiasi Simano Daukanto 
Draugijos komitetas. Todėl mel
džiami nepamirškit Simano 
Daukanto Draugijos rengiamų

dieną Lietuvių Auditorijoje.
Koncertui pasibaigus bus šo

kiai, užkandžiai ir visoki sma
gumai.—Draugijos Komitetas.

Prašo gimines 
atsisaukt

Antanas (triakis, gyvenęs ad
resu 1928 Canalport avė., mirė 
('.nok pavieto ligoninėje naktį 
iš 19 j 20 d/spalių mėnesio.

Kūnas dar tebėra ligoninėje. 
Giminės meldžiami atsišaukti. 
Kaip galėdami greičiau.

Antanas (triakis paėjo iš Lie
tuvos iš Klaustų kaimo, Lūkės 
parapijos, Kauno redyboa.

Del platesniu informacijų 
kreipkitės į p. Skiieinską, 1928 
Canalport avenue, Chicago, III.

— Reporteris.

Marųuette Park

Briflgeportas
Simano Daukanto Draugija 

laikė susirinkimą spalių 7 die
ną. Kadangi šauktas jjs buvo 
atvirutėmis, tai ir narių atsi
lankė skaitlingas būrys.

So. VVestern Lithuaiiian A- 
merican Club turės susirinkimą 
trečiadienyje, spalių 24 d., Hor- 
no ir Paulio name, kampas Ar- 
tesian ir 69-tos gatvių.

Svarbiausias klausimas šia
me susirinkime bus svarstomas 

t tai apie suvienijimą abiejų lie
tuvių kliubų, kurie čia vekia. R.

Aji^dičiūs. spalių £3,

Automobiles Fanus For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlal- 
koin malevų, popierą, stiklus ir

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

tt.

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ir furnisai, grotos — 
vandenio {taisos. American Stove 
Repair VVorks, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
STEAM HEATING 
garantuotas, 
patarnavimas

Tel. Canal 1269

HOT WATER & 
Darbas 

Geriausias 
203?' W. 18 St.

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI 

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APHOKAVIMAS DOVANAI 

Pašauk Monroe 0455
Musų inžinieriai ateis pas jus. Mes 

parduodam tik materijolą arba 
įtaisysimu viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
184 No. Halsted St.

j 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- 
liaviinas. Mes atliekame gerinusį 
darbą mieste. Kedzie 5111.

EXPEHTAS RADIO
TAISYMO

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

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Stewart 2992

po 6 vah vakare Englewood 2544

Financial 
Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2*6 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam J 24 vai. 
Bo Jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

REIKALINGAS barberis dirbti va
karais, turi būt patyręs.

1951 Canalport Avę.

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

REIKIA Salesiftonų pardavinėti 
$1.00 į mėnesį $1000 apdraudos po- 
licy. Geriausias kontraktas ir ko- 
inišenas. Iš kitų miestų salesmonai 
gali rašyti M. JOHNSON, 820-33 
Insurance Exchange Bldg., 175 W. 
Jackson Blvd., Chicago, III.

REIKIA Shermono į geležies y ar
dą. WARSHAWSKY & CO/ 

1916 So. State St.

Help VVanted—Femaie
Darbininkių Keikia

Lincoln Sport Phaeton.... 
Buick gcdan 5 pas......... .....
Oaklahd sedan naujas .... 

Pontiac sedan naujas .......
Chandler luke nauias .......
Essex sedan, kaip naujas 

Pontiad Roadster ..........

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

1926
1927
1928
1928
1927
1928
1927

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiai! įrengti, 
nereikia tepti "gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiais, su

MES turime pardavimui keletą 
Klotų žemės faimoms, kurie turi 
uti parduoti tuojaus. 40 iki 200 ak

rų po $150 — iki $175, $250 ir 1.1. 
Triobos gyvenimui. Taipjau North 
Shore lotai, namai, akrai. Salesma- 
nas jus aplankys, arba patys atei
kite į ofisą.
J. H. Schaffer & Co., 

803 Ridge Avė.
Wilmette

Tel. Wilmette 364

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

REIKALINGA veiterka į restau- 
rantą, moteris arba mergina.

1403 So. .lefferson St.
M. U— ■ ■■II-III ..........................—...................

ucip VVanted—iVlaie-f einate
Darbininkų Keikia

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St.

MORGICIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEVVICZ
2342 So. Leavitt St.

I h4ne Canal 1678

spare tire ir su parvežimu $138.3.00.. NAUjas MŪRINIS 2 FLATŲ 
Comander Sėdau laimi su viskuo I APARTMENTAS

ir Laurain ‘Spot Light’ kaMuo- Tlll van,i.ni„ an,
ja ........................................ $1663.00

President “Stright Eight” 5 pas. pil-

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

nas vienas vyras arba moteris drau
gaudami su mumis. Kaip tik dasi- 
žinote kur kokį bargeną ir patys ne
galite nupirkti, kreipkitės pas mus. 
Mes turime pinigų pirkimui ir nu
pirkę užmokėsim jums už parody
mą bargeną. Taipgi kokiam atsi
tikime esate priversti skubai ką par- 

*, nedaleiskite kad atimtų už 
o pasimatykite su mumis.

vis-

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 87x127 pėdos, arti mokyk 

‘J ( ir t. t, 6340-42 
apkainuotas dėl greito par

davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabudavoti ant jūsų loto bile 
bungalovv arba flatą budinką, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builderj Kildvare 1195.

rresmeni ocrigni mgnv o pas. pu- . transnortaciios 
nai {rengtas kaštuoja ... $1855.00 ĮVį. St‘ apkairJlu;, 
Manantys pirkti arba mainyti ant (,<ly ^”_aPKa,nuo 

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

MILDA AUTO SALES
806-8 W. 31 St.

Victory 1696
D. KURAITIS Ir A. KASULIS 

Navininkai

duoti,
skolą, 
Kas reikalaus, mes užlaikysime 
ką absoliutiškoj paslaptyj.

STANKO & CO
' REAL, ESTATE 

5076 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6036 I

Fumiture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

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

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

PIETINĖS Illinojaus mainos tu- Į 
rl dideliais šmotais anglis, $6.50 už 
vežimą su pristatymu. Del kainų į 
ant kitų anglių šauk IJoulevard ! 
1036. I

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

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

Central 3654

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA
Paskui mus pamatyk

Nereikia pinigų, kad pagražinti ju- 
lotą su tinkamu jums namu ar-PRANEŠIMAS !«U

Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl a*’„r!.,n«v,»1UvSl?Tc 
vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. ?**■*■—1— —-----
85c. ir 95 centai, 
nėriniams 
29c., 31c., 
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių

Moterims pančioki) pora po 
Vilnonios gijos 

— kaina 4 uncijos matkos 
34c. ir 35c. Vilnonios ma-

RILEY & KRAUSHAAR 
•121 N. Cicero Avė. 

P«”~,ade 9600

Pereito susirinkimo protoko
las priimtas kaip skaitytas. Iš
duota ligonių lankytojų rapor
tai ir padaryta visa eilė išmo
kėjimų. Gautas laiškas iš šv. 
Kryžiaus parapijos ligoninės su 
užkvietimu dalyvauti jos pa
šventinime. Susirinkimas nuta
rė nedalyvauti kaip draugija, 
ale pareiškė, kad nariai, 
nori, gali dalyvauti be 
prievartos.

Dilbis, gyv. 7213 So. Morgan 
st., susirgo nuomaru. Išgaben
tas pavieto ligoninėn.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT' CONSTRUCT1ON CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bcrsbire 1321 
MR. PARIS

Mes dirbame ir perka
me 1 ir 2 Morgičius 

į 2 dienas 
PETRZILEK BROS. 

1647 W.; 47th St.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mos paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legalį nuošimtį.* 
Pinigus gausite į 12 valandų. 
Industrial Loan Service 

172G W. Chicago Avė.
Kampas Herinitagc Avė. <

kurie 
jokios

[CLASSIFIEŪ AŪS j

Educatioual
Mokyklom •

ME9 darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo dar
bus: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 
ateisime bile kur Chicagoj. Visas 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5087

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

■ gijų dėl mezginių.
! FRANK SALEMONAVIČIUS,
i 504 W. 33 St. ir Normai Avė. 1 lubos

. Į Chicago, III.

NAUJAS 6 kambarių mūrinis na
mas $6450 — $200 įmokėti ir krau
stykis gyventi tuojaus. Likusius mo
kėk kaip rendą — 8 dideli miegrui- 
miai, ibudavotos maudynės, akmenu
kų asla. Gera transportacija ir ge
ra apielinkė. MEHAN and MALONE,

AGLYS
darbi- DRESSMAKING SCHOOL

Q. Mes išmokinsime jus DESIGNING, 
bimano kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką 

’ ’ Mokiname dienomis ir

Paskui buvo renkami 
ninkai apvaikščiojimui 
Daukanto Draugijos 35 metu ir P’K»ai. Mokiname dienomis 
gyvavimo. Apvaiksčiojimas ren- 7911 so. Halsted St. 
giamas šio mėnesio 28 dieną, t. Phone vincennes 8932 
y. ateinančio sekmadienio vaka
re, Chicagos Lietuvių Auditori
joje.

Tai bus didelis visos Chica
gos lietuvių sujudimas. Tą die
ną Simano Daukanto Draugija 
turi parengimą kas metai. O 
šiemet bus nepaprastas paren
gimas, būtent, apvaikščiojimas 
35 metų Draugijos gyvavimo 
sukaktuvių. Rengiamas yra pui
kus koncertas, kurį išpildys ge
rai mums žinoma Birutė. Galė
sime pasiklausyti geriausių 
dainininkų taip choro, kaip so
listų, kurie visuomet publiką 
žavėja. z f

Bet-tai dar ne viskas. Tenka 
.pasakyti, kokios dovanos bus 
duotos laimėjimui, kokias mu
sų biznieriai dovanojo Simano 
Daukanto Draugijai. Pirma do
vana, pianas — jį dovanojo p. i 
Budrikas, kuris laiko didžiulę' 
muzikalių instrumentų krautu
vę Bridgeporte; 2. Vyriškų dra
bužių pora — ją dovanojo p. KNYGYNE “LIETUVA 
Petrauskas, turįs puikią drabu
žių krautuvę taipjau Bridgepor
te; jis yra didelis lietuvių orga
nizacijų rėmėjas; 3. šešių dole
rių vertės kvepalų bonka — ją 
dovanojo aptiekorius Justinas.

ją dovanojo Bridge-j

STATYKIT DABAR IR 
SUTAUPYKIT PINIGŲ 

Mes pastatysim ir finansaosim 
tatymą bur.galow arba flatų namo 
ant jūsų loto.

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

pas-

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

672 W. Madison St.

MES vlIuii visokios rųšies kar- 
petus, (laibas garantuotas. Mes ei
name visur po visą Chicagą. Že
miausios kainos

ACORN RUG CLEANERS, 
3037 W. Madison St. Nevada 4227

Personai
_ _ _______ Asmenų Ieško

' VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

28C0 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chuago, III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Mlscellancous
įvairus

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.

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

PAIEŠKAU Petro Rudoko iš Nuo- 
mių kaimo, gyveno Chicagoj, dirbo 
pas kriaučius. Moldžiu Utsišaukt 
greitai.

J. KAZLAUSKAS, 
3618 So. Lowe Avė. 
Tel. Boulevard 8546

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126/

Financial
Finansai-Paskolos

PARDUOK ar mainyk savo se-! 
nūs rakandus. Mes nerkam už pini- i 
gus jūsų senus rakandus arba iš- ■ 
mainvsime ant naujų šdirbėjų sam- •
palinr,, pigiai. 2433 irving Park «■»£? 
Blvd. Tel. Irving 1289.

6407 Irving Park Blvd., Telefonas
Pagražinkit savo namą Pcnsacola 8042- ___

11*1 11 ———————————— ■■ ■ I ■ — ■ ■ —ši kompanija atlieka darbą ant 
i — Pašaukit Regent 2375
ir paprašykit Landscape Dept. 30 
metų patyrimas apie medžius, kru- 

ardavimui. 
visas

mus, gėles; juodžemis pardi
JAUNA PORA parduos savo gra-1 Mes mielai suteiksime dykai 

žius, 2 mėn. vartotus rakandus —' žinias. Pašaukit mus bile laiku. 
3 šmotų frieze parlor setą, du kar-1 Leiskite mums padaryti jūsų namą 
petus, valgomojo kambario setą, 41 gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga- 
šmotų miegruįmio setą, 2 lempas, rantuojame visą musų darbą, ap- 
, majnorne dykai. Patyrę medžių gy-

už d y tojai.
duvenport, veidrodį, paveikslus, 
dus ir lt. Verta $3,000, parduos 
$550. Užmokės už pristatymą. Par
duos ir atskirai, Winner, 8228 Mary- 
land Avė., 1 apt., vienas blokas į 
rytus nuo Cottage Grove Avė.

Phone Stc\vart 1875

)jai.
J. V. St. MICHAEL & Co. 

Not Ine.
Houston Avė.8545

Te). Regent 2375 
PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

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

Business Chances
Pardavimui 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

SINGER’IO ir WHITE’O siuvamos 
mašinos $9 ir aukščiau, sudedamos 
elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove Avė.

GARANTUOJAMA 
Mažiausia 10% Pelno

Musicai tnstrumenu
Muzikos Instrumentui

TURIU PARDUOT tuo jaus savo 
gražiausi grojiklį Pidną. Verčios 
$750. Vėliausi voleliai, kabinetas 
ir suolas už $100, paimsi viską, $25 
įmokėt, likusius po $2.00 i savaitę.

t

Aš turiu 1,000 akrų produktyvin
giausios syrupo nendrių žemės cent- 
raliniuo.se 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.

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

10 kambarių namas, elektra, fur- 
nasas. $6,000. $1,100 įmokėt, 2442 
Monroe St.

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

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

DIDELIS BARGENAS 
BRIGHTON PARKE

Savininkas turi apleisti Chicagą ir 
parduoti už numažintą kainą. Storas, 
4 kambariai ir 5* kambariai ant 2-rų 
lubų. Bučernė ir grosernė, trokas ir 
automobilius. Senai išdirbta įstai
ga, geras biznis. Viską už viena 
kainą—tik $9,800, su mažu įmokė- 
jimu arba priimsiu lotą. Savininkas 

2953 West 38th St. 
Tel. Lafayette 5313

SENI įtaisymai Storų 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.

KNYGYNE “LIETUVA”
Galima gauti visokiausių lie
tuviškų knygų, nes “Lietuva” 
yra didžiausias lietuviškas kny
gynas pasaulyje.

KNYGYNE “LIETUVA” —
Yra “Naujienų” skyrius—čia 
galima priduoti skelbimus į 
“Naujienas”, užsirašyti bei pa
naujinti “Naujienų” prenume
ratą, taipgi ir kitais reikalais 
patarnaujama “Naujienų” rei
kalais.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas 
išlygos bus jums naudingos 

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

Musų

MES darome 1, 2 ir 8 morgičius.
‘ “ Co.Eij<hteen Bond & Morgage 

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

Galima gauti rašomosios me
džiagos, užsirašyti visus lietu
vių laikraščius Amerikos ir 
Lietuvos, užsisakyti sieninių 
kalendorių bei pasipirkti 
vienių kalendorių.

KNYGYNAS “LIETUVA” —
Perka Lietuvos laisvės 
kolos Bonus ir už bonus 
sumoka pinįgus—jeigu 1 
Lietuvos bonų pardavimui 
kreipkitės į musų Knygyną 
“Lietuvą.” *

pa-

Pas- 
i tuoj 
turite

Paskolos suteikiama; 
j vieną dieną

2- RI MORGICIAI
3- TĮ MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Help Wanled—Malė
Darbininkų I^i _______

REIKIA LIETUVIŲ AUTOidOBI 
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 mokinsitės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

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

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 801 Gossard Bldg. 168 East 
Ohio St, Chicago, III-

DIDELI PINIGAI

žmo- 
pri-

Mums reikalinga tuojaus 500 
nių padalyti didelius pinigus 
imant užsakymus ant medžių, krū
mų ir žaliuomenų; patyrimas nerei
kalingas; telefonuokit, rašykit, ar
ba atsilankykit tarp 6 iki 8 v. vak. 
J. V. Mitchael & Co., 8545 Hous
ton Avė., So. Chicago, Regent 2375

18 N. ',rood St. 
Imos lubos

PARSIDUODA gera rusiška ar
monika, 3 eilių ir geras gramafonas, 
pastatomas ant stalo. Labai pigiai. 
4640 So. Marshfield Avė. 2 lub. fr.

UKULELE ar banjo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas populiares dainas į vieną lek- 
eja- BASFORD. Diversey 9502 ar 
VVabash 7519.

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

TRAYSER PIANO CO.
1538 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. R. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

Kulis; 4. Seklyčios trijų gaba
lų setas —.. 
port Furniture Co., būtent, p.'knygyna*sq’“LIETUVA” — 
žuraitis; 5. Pora puikių batų—] 
juos dovanojo lietuvių čeverykų 
krautuvė — Wilson Store, —' 
kuri taipgi randasi Bridgepor- 8210 S. Halsted St.
fp* ipi iio įlAvona lnim3< vvras Ofisas atdaras nuo 8:au ryte iki «:3() te, jei šią dovaną laimes vyias, vaįare Nedėlioms nuo 11:80 iki 8:30

Kviečia visus lietuvius-ves virš 
pažymėtais reikalais — laiš
kais arba asmeniškai kreiptis 
į mus šiuo adresu:

KNYGYNAS “LIETUVA,”
Chicago, III. 

Ofisas atdaras nuo 8:30 ryte iki 8:30

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

GERO selesmano didelei real es
tate kompanijai Wilmette, pardavi
nėjančiai farmas, namus ir lotus 
North Shore pakraštyje. Ką jus už
dirbsite, priklausys vien nuo Jus pa
ties. Pamatykit Mr. SCHAFFER.

803 Ridge Avė., Wilmette

For Rent

DU patyrę kirpėjai dirbt geležies 
sandėly. Ateikit pasirengę dirbti. 
Cohn Iron & Steel Co., 2084 South 
Port Avė.

Automobiles
KAS NORITE 

daug apvažiuot, mažai gąsdino su- 
vartot ir mekanikų nežinot, tai nu
sipirkt naują Chandler automobilį 
pas

STANKO CHANDLER SALES 
2001-05 S. Cicero Avė.

Tel. Cicero 2070.

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

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

State 9783
PARDAVIMUI groserne, kendžių 

ir delicatessen krautuvė, taipgi ta
bokos, ice cieam. Yra Pop Corn 
mašina. Daro gerą biznį, šalę mo
vint picture show. Turiu greit par
duoti, apleidžiu miestą. Nebrangiai. 
5846 Wentvvorth Av. Tel. Yardsl311

EXTRA ant pardavimo bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj ant kampo, 
visokių tautų apgyventa, biznis ge
rai- išdirbtas, parduosime dėl nesusi
taikymo partnerių. Atsikreipkite tuo
jaus

3935 So. Califomia Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, senai įsteigta, išdirbta įstaiga, 
geroj apielinkėj. 5544 S Hoyne Avė.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
krautuvė kartu su puikiais fixtu- 
riais. I>abai pigiai. 2736 W. 47th St.

GROSERNĖ ir bučernė, gera vie
ta, 3 ruimai su furničiais. Rendos 
$45. Tur būt greit parduota arba 
paieŠkau gero buČerio į partnerius, 
nes savininkas numirė.

6137 Wentworth Avė.

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

BEISMENTAI IR PAMATAI
I septynias dienas pakelsime jū

sų namą ir padėsime jums naują 
cementinį ar mūrinį pamatą su pil
nu beismentu, taipjau musų nauja 
medžiaga, vadinama Norill-Lite, ku
ri nepraleidžia vandens.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Imkite net dvejus metus išmokė

jimui. Taipjau statome bungalows, 
2 ar 3 flatų namus ir įrengiame fla- 
tus beismentuose. Didžiausi gene- 
raliai kontraktoriai Chicagoje. Pa
šaukite ir musu inžinierius jums 
apruokuos djkai.

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.

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

JOHN IBACH
1046 E. 43rd St. Oakland 4681

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui Storas ir 4 kambariai, 

basementas per visą namą. Furnace 
šildomas, naujos mados įtaisymai, 
ant bizniavęs gatvės, prie kampo 
gatvekarių linijos. Gera vieta dėl 
restauranto ar barbernės, arba bile 
kokio kito biznio. Parsiduoda su 
mažu jmokėjimu, arba priimsiu lo
tą.

Savininkas
Tel. Lafayette 9214

raliniuo.se



