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Derybos Karaliaučiuje Pasibaigė Nieku
Lietuvių Lenkų Konferencijoje 
Neprieita prie Jokio Sutarimo

Kanada išduoda Kali
fornijai jauną 

galvažudį

KARALIAUČIUS, Vokietija, lapkr. 8. [AP], — 
Lietuvių-lenkų konferencija, kuri čia buvo laikoma esa
miems tarp abiejų valstybių ginčams, ypačiai ginčui dėl 
Vilniaus, išlyginti, pasibaigė, nepriėjus prie sutarimo.

VANCOl’VEB, Britų Kana
da, lapkr. E. Vyriausybė nu
tarė išduoti Kalifornijai jauną 
galvažudį, Gordcną Northcottą. 
Kalifornijoje jis yra kaltina
mas dėl nužudymo savo vištų 
farmoje, netoli nuo Riverside, 
trijų berniukų, Waltero Collin- 
so ir dviejų Winslow brolių.

I^enkų Telegrafo Agentūros pranešimas sako, kad 
lenkų delegacija atmetus lietuvių pasiūlymą pavesti Vil
nių tam tikrai tarptautinei administracijai. Lenkų lie
tuvių prekybos klausimas busiąs, betgi, pakeltas nepri
klausomai nuo Karaliaučiaus konferencijos. Derybos 
dėl to busią vedamos betarpiškai tarp prekybos minis
terijų Varšavoj ir Kaune. Tik Lenkija statanti čia sąly
gą, kad politikos klausimai iš tų derybų butų visai iš
skirti.

Stalinas apie kapita
lizmo Rusijoje atsi- 

steigimo pavojų
Smerkia dešiniuosius dėl nepa

kankamo to pavojaus įverti
nimo, kairiuosius — dėl per
dėjimo įvertinime

Vokiečių teisinas už 
gynė Rusų turtų lici 

tavimą Berlyne
Carininkai laiko parduodamus 

daiktus sava nuosavybe, bol
ševiką neteisėtai konfiskuota

BERLYNAS, lapkr, 8. —Vo
kiečių teismuose tapo pakeltas 
klausimas dėl SSSR teisės par
duoti asmeninę nuosavybę, ku
ri buvo sovietų valdžios konfis
kuota.

Klausimas pakelta ryšy su 
licitavimn čia rusų meno daik
tų ir kilų turtų, atgabentų ii 
Ijeningrado muziejaus ir buvu
sios rusų aristokratijos rūmų.

Per dvi lici taci jos dienas bu
vo parduota rusų brangenybių 
už apie 750 tūkstančius dolerių.

Keturiolika rusų emigrantų, 
buvusių “jų didenybių” ir “jų 
skaistenybių”, jų tarpe didku- 
nigaikštis Gavryla Konstanti- 
novič, kunigaikščiai Dolgoruky. 
Obolensky, Kočubei ir Jusupov, 
kunigaikštienes Ščerbatova ii 
Černišov-Bezobrazova ir grafas 
šuvalov, kreipėsi i vokiečių 

sustabdyt 
įrodinėdami: 
brangenybių

licitaviiną daiktų, 
kad daugelis tų 
esą jų privatine nuosavybė, ku
ri buvus bolševikų neteisėtai 
konfiskuota.

Vokiečių teismas davė rusų 
emigrantams laikinį “indžionk- 
šeną,” kuriuo tų brangenybių 
pardavinėjimas tapo sulaikytas.

Pranyko banko tarnau
tojas su $50,000

MISHAYVAKA, Ind„ lapkr. 8.
Vietos First National Ban

kas pasigenda savo jauno tar
nautojo, Jamcso Wennermdr- 
ko, 17 metų vaikino, o su juo 
$50,000 travelers čekiais po $10 
ir po $100.

Susekta, kad VVennermarkas 
su grobiu išdūmęs į Chįcagą, 
South Bende jam pavyko kele^ 
tą čekių išsikeisti.

Trys moterys išrinktos 
Nevados legislaturon
RENO, Ncvada, lapkr. 8. — 

Nevados legisldturos (seimo) 
nariais šiais rinkimais tapo iš
rinktos trys moterys. Dabar 
legislaturoj buvo viena mote
ris, ir ji vėl tapo išrinkta.

Titulescu kviečiamas 
sudaryti Rumanijos 

X « *'*’ '*'**’ F W — —

VVriaDSV )f Įkvos komiuiistų partijos komi- 
J 3 4. į te t o posėdy.

Stalinais tiesiai pareiškė, kad 
prieš dešiniąją opoziciją busią 
pavartota aštriu priemonių. 
“Žodžių karu” dalykas nepasi
baigsiąs. Į

“Dešines tendencijos,” sakė 
Stalinas, “nėra pripuolamos. 
Jos nėra asmeninių intrygų vai
sius, lx’t tiesioginės dal>aitinės 
padėties pasėkos. Mes galime 
pašalinti žmones, bet tuo ne- 
išsigelFėsimc nuo pavojaus. 
Bet kurioj kapitalistinėj vals
tybėj musų dešinieji butų socia- 

, Idemokratų partijos nariai. Pas 
Voldemaro cilinderis mus, kur kapitalizmas yra pa- 

----------- naikintas, bet kur jo šaknys te- 
Arba dėl ko Lietuvos diktato- .bėra pasilikusios, jie tampa 

riui teko be savo ‘stove-pipe* j buržuazinės ideologijos gynėjai, 
vykti pas Smetoną.

BUCH AREŠTAS, Rumunija, 
hipk r. 8. Begentura šiandie 
pakvietė N. Titulescu, buvusį 
užsienio reikalų ministerį, c 
dabar Rumanijos ministerį Di
džiajai Britanijai, sudaryti nau
ją “tautos vienybės” ministe- 
rių kabinetą, vieloj pasitrauku- 
šios Vintilos Bratianu valdžios.

Titulescu, kuris dėl valdžios 
krizio buvo paršauktas iš Ix>n- 
dono, paprašė duoti jam laiko

kią pareigą imtis

keletą

diplomatai 
pas va lsty
čia Vo kle
sti vo cilin-nebesuranda

Ieško visur—cilinderio

kurie valdininkų pasiu- 
cilinderius,

KAINAS. Prieš
'nenešiu Anglijos pasiuntinys 
nadarė vizitą Lietuvos premje
rui Voldemarui užsienio reika- 
'ų ministerijos rūmuose. Kiek, 
pasikalbėję, abudu 

♦ orėjo kartu vykti 
bės prezidentą, bet 
maras 
lerio. 
nėra.

Kai
ė premjerui savo

*>et kad Voldemaras turi visų 
didžiausią galvą Lietuvoj, tai 
kitų cilinderiai jam netiko. 
Diktotoriui teko vykti pas pre
zidentą be cilinderio.

Vagis buvo tą pačią dieną 
suimtas tuo metu, kai jis Vol- 
lemaro cilinderį bandė rinkoj 
parduoti. Šiomis dienomis j- 
vyko jo — vagies, ne cilinderio
— byla teisme.

Teismas išsprendė, kad Vol
demaro cilinderio pavogimas 
nėra nė koks priešvalstybinis 
nusikaltimais; kad cilinderis nė
ra valstybės sin\bolas; kad šį 
atvejį įvyko paprasta vagystė,.
— ir vagi nubaudė dviem mė
nesiais ląstos.

Prasidėjo Illinois Darbo 
Federacijos konvencija

HERRIN, III.,, lapkr. 8. 
šiandie čia prasidėjo 46-toj i 
metinė Illinois Darbo Federa
cijos konvencija, 1,200 delegatų 
dalyvaujant.

LONDONAS, lapkr. 8.
Maskviškis Daily News kores
pondentas paduoda ištraukų Iš 
Stalino kalbos, pasakytos Mas-

Musų dešinieji atmeta kovos su 
kapitalistiniais elementais bū
tinumų, jie priešinas industri
alizacijos plėtotei ir reikalauja 
sušvelninti vidaus prekybos 
monopolį. Jų ideologija yni — 
pritaikyti konservatyvius sovie
tų planus naujos buržuazijos 
reikalams. Jei jie paimtų vir
šų, šansai atsisteigti kapitaliz
mui Busi joje milžiniškai padi-

“Ar yra dirvos kapitalizmui 
įsteigti Rusijoje?” klausė 

patsai atsakė:Stalinas, ir
“Taip*. Yni. Draugams gali tai 
pasirodyti keista, tačiau kapita
lizmo šaknų mes dar nesame 
išrovę. Busijoj ligšiol vis dar 
yra daugiau premisų kapitaliz-

“Dešinioji grupė nemoka pa
kankamai įvertinti kapitalisti
nio pavojaus, dėl to ji taip len
gvai jam pasiduoda. Tos ten
dencijos ypačiai pavojingos yra 
dabar, nes jos didina musų sun
kumus—sunkumus autgi.

“Kitas dalykas trockininkai. 
Tieji, atvirkščiai, kapitalistinio 
pavojaus įvertinime per daug 
perdeda, o perdėdami, patys 
puola į desperaciją. Drebėda
mi vien prieš kapitalizmo atsi- 
steigimo pavojų, jie nebemato 
jokios galimybes nuosavomis 
jėgomis socializmą įsteigti.”

Kalinys pasikorė
BEARDSTOWN, Ill„ lapkr. 

8. — Miesto kalėjime pasiko
rė Ray Clark, vietos biznierius.

****

Paveįksle parodoma septyni aukštų namo griuvėsiai Vin- 
cennes mieste, Francijoj. Namas dar nebuvo užbaigtas staty
ti, kuomet jis sugriuvo. Nelaimėj žuvo 18 darbininkų.

11 policijos valdinin
kų pašalinti dėl

korupcijos
PHILADELPHIA, Pa., lap

kričio 8. — Spėriai io grand ju- 
ry rasti kalti dėl papirkimų ir 
kyšių lupinių, iš tarnybos tapo 
pašalinti vienuolika 
valdininkų, jų tarpe 
rijos inspektoriai 
kapitorai.

Kiek pirmiau dėl
nusikaltimų buvo pašalinti du 
policijos kapitonai.

Londono tramvajus 
nori atiduoti priva

čiai kompanijai
SOCIALISTAI PRIEŠINGI

LONDONAS, lapkr. 8, —Lon
dono kauntės taryba 63 balsais 

policijos prieš 44 nutarė pasiūlyti jstaty- 
try« poli- mo projektą, kuriuo 

ir astuoni Londono tramvajų 
I administracija butų 

tokių pa,'privatiniam Londono
sindikatui, —• tam pačiam, ku
ris dabar valdo požeminius 
miesto geležinkelius ir busus. 
To sindikato galva yra lordas

rinant 
sistemos 
pavesta 
trati ko

Ragina atsteigti san- . , • . i troito tramvajų sistemos mana-
tykius tarp Kanados džeris.

ir Rusijos
TORONTO, Ontario, Kanada, 

lapkr. 8. — Visos Kanados dar
bo unijų kongresas 
rezoliuciją, kuria ragina Kana-, 
dos valdžią atstedgti normalius 
santykius su sovietų Rusija, i

Socialistai atkakliai kovojo 
šitą tarybos sumanymą, ir ko
va bus dar tęsiama, parlamente.

r“ Kenoshoje vėl iš
sprogdinta bomba

Barža paskendo;
žmonės prigėrė

du

SAVANNAH, Ga„ lapkr. 8. 
— Jūrių įlankoje per audrą pa
skendo barža A. W. Thompson. 
Baržos kapitonas ir vienas įgu
los narys prigėrė, keturi kiti 
įgulos žmonės buvo išgelbėti.

KENOSHA, Wis., lapkr. 8.- 
Praeitą naktį čia vėl sprogo 
bomba, padėta ties gyventojo 
Johno Kucharos namų langu.

Sprogimo buvo namai ap
draskyti ir artimesnių trobų 
langai išdaužyti. Žmonių 
kas nenukentėjo.

Johno Kucharos duktė, 
ry, dirba kaip streiklaužė
len A kompanijos megstuvėse.

įde

’Ma-
Al-

8 nusikaltėliai pabėgo iš 
kalėjimo

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Veikiausiai bus gražu; didė
jąs debesiuotumals vakarop; ne-i 
didelė temperatūros atmaina;

CHARLESTON, W. Va., lap
kričio 8. — Naktį iš Kanawha 
kauntės kalėjimo pabėgo aš- 
tuoni nusikaltėliai, jų tarpe ke
li nuteisti už piešimus ir gal- 
važudybes.

vidutiniai mainąsys vėjai.
Vakar temperatūros buvo 

tarp 37° ir 43° F.
šiandie teka 6:32, lei

džiasi 4:36. MMriuo teka 3:40 
ryto.

POTTSVILLE, P»., lapkr. 8. 
— Pasalžicriniam Pennsylvani- 
jos traukiniui užgavus netoli 
nuo čia automobilį, buvo už
mušti du juo važiavę žmonės, 
Frank Huff ir Harry Pfrom iš 
Wcst Hazletono.

Baisus sprogimas 
batų fabrike

Penkiolika ar daugiau žmenių 
yra užmuštų, apie 50 sužeistų

Iš Darbo Lauko
Baltimorėj kilo Yellow Taxicab 

šoferių streikas

LYNN, Mass., lapkr. 8. — 
Baisus sprogimas, kuris šiandie 
įvyko Preble Box Toe kompani
jos batų fabrike, East Lynn’e, 
sudraskė fabriko trobesį ir ar
timus gyvenamus namus ir už
mušė penkiolika, gali būt dar 
daugiau, žmonių ir nemažiau 
kaip penkias dešimtis sužeidė, 
jų tarpi' devynis tur būt friirti- 
nai. Keleto žmonių dar pasi
gendama ir gaisrininkai ieško 
griuvėsiuose daugiau žuvusiųjų.

Žinomi užmušti yra: Mrs. 
Lillian Blaney, kurios gyvena
mi namai buvo sudraskyti, ir 
keturi jos vaikai.

Alfred Harris, John Cro\vd- 
er, Le\vis Puffer, Charles Mit- 
chcll, John Wilson, Wm. dė
menis, Percy Smith ir du nepa
žįstami vyrai.

Sprogimas įvyko 7:30 ryto, 
prieš pat pradėjimą darbo. 
Sprogimo priežastis dar tikrai 
neišaiškinta, bet gaisrininkai 
mano, kad jį pagimdė užsidegę 
fabriko gale sukrauto celuloido 
garai.

Fabriko stogas įgriuvo ir 
griuvėsiuose palaidojo keletą 
darbininkų.

Katastrofingas naftos 
tankos sprogimas

. SAN DIEGO, Cal., lapkr. 8. 
— Oceanside, keturiasdešimt 
mylių į pietus nuo San Diego, 
South Cbast Gas kompanijos 
įmonėj įvyko naftos tanko spro
ginąs, kurio vienas darbinin
kas, Ed. Rolph, ir įmonės ve
dėjas Charles Murphy buvo 
užmušti. Dvi moterys buvo 
sprogimo skaudžiai apdegintos.

BALTIMORE, Md., lapkr. 8. 
— Reikalaudami didesnės al
gos, šiandie sustreikavo čia 
Yellow Taxicabų šoferiai. Iš 
300 kompanijos taksikabų tik 
septyni, pasak streikininkų va
dų, teoperuoja su streiklaužių 
pagalba.

Tarptautinis aeron a u- 
tikos kongresas

Washingtone
WASHINGTONAS, lapkr. 8. 

— Gruodžio mėnesio 12—14 
dienomis Washingtone bus lai
komas tarptautinis civiles ae
ronautikos kongresas, kuriame, 
kaip manomai, bus atstovauja
ma daugiau kaip penkiasdešimt 
kraštų.

Kanada suėmė 4,000 
galonų denatūrato 

ėjusio j N. Y.
WJNDS()R, Ontario, Kanada, 

lapkr. 8. — Kanados- muitinės 
agentai La Šalie miestely, ne
toli nuo čia, 4,000 galonų dena- 
lurudto alkoholio, kuris buvo 
siunčiamas New Yorko būtie- 
gėriams.

“Graf Zappelin” žada 
vėl skristi per Atlantą

BERLYNAS, lapkr. 8. — Dr. 
liūgo Eckener, “Graf Zejrpidin” 
dirižablio vadas, pranešė, kad 
dirižablis atkartosiąs savo ke
liones per Atlanto vandenyną, 
kai tik busiąs išspręstas sunkus 
klausimas gauti reikiamą ga- 
zo kuro išteklių.

Oro katastrofos
Nukrito jugoslavų aeroplanas;

3 asmenys užsimušė
BELGRADAS, Jugoslavija, 

lapkr. 8. — Kariuomenes aero
planui skrendant per Novisad 
miestą, nulužo jo sj>arnai, ir 
’ėktuvas nukrito miesto cent
ram

Lakūnai, pilotas ir observa- 
’orius, užsimušė, taipjau buvo 
užmušta viena moteriškė, ku
rią nukritęs aeroplanas užgavo.

WASHINGTONAS, lapkr. 8. 
— Valstybės sekretorius Kel- 
’ogg tapo vėl išrinktas Pan-A- 
merikos valdančiosios komisi
jos pirmininku.

3 užmušti automobiliui 
ir busui susidūrus

STERLING, III., Idpkr. 8. — 
Lincoln vieškely, netoli nuo 
čia, susidūrė automobilis su 
važiavusiu iš Omahos busu. Du 
jauni vaikinai, važiavusieji au
tomobiliu, buvo užmušti, taip
jau užmuštas buso šoferis. Ke- 
etas buso pasažierių lengviau 
r’ Skaudžiau sužeisti.

Etnos ugniakalnio išsi
veržimai nesiliauja

KATANIJA, Sicilija, lapkr. 8.
— Etnos ugniakalnio išsiverži
mai nesiliauja. Degančios lavos 
srautai teka pakalnėn, viską 
naikindami ir gindami gyvento
jus ir gyvulius tolyn nuo pavo
jaus. Kiek žinoma, trys asme
nys, vienos šeimos nariai, žu
vo lavos sraute.

CINCINNATI, Ohio, lapkr. 8.
— Atėjusio čia prekių trauki
nio viename tuščiame vagone 
rado du negyvus vyrus. Atrodo, 
kad jie buvo kieno nužudyti. 
Apsitaisę buvo darbinėmis dra
panomis.

GrRjžUS IŠ LIGONINĖS, PA
ŠOVĖ SAVO VYRĄ

KENOSHA, Wis., lapkr. 8.—- 
Mrs. Mabel Smšrt, 40 metų 
moteriškė, vafkar sugrįžo iš li
goninės, kur ji sirgo. Kai jos 
vyras pamatė ligoninės sąskai
tą, jis įtūžo. Tarp abiejų ki’o 
neštynes, ir moteriškė, pagrie
bus revolverį, šovė. Vyras pa
vojingai sužeistas, o žmona 
areštuota.

Nuskendo sielininkas
KAUNAS. — Spalių mėn. 11 

d. du jauni sielininkai, grįžda
mi i valtimi namo, prikabino sa
vo valtį prie garlaivio galo. 
Garlaivis važiuodamas užkabi 
no valtį už ba’idoko ir valtis ap
virto. Abu vyrai, žinoma, iškri 
Lo vandenin. Tik vienas jų pa- 
s’sekė ištraukti, o antras pil. 
Blaževičius, kilęs iš Lampėd
žių kaimo, Kauno apskrities, 
nuskendo, 'kurio nė lavonai 
dar nerastai.
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GARSINKITE “NAUJIENOSE C 1828. The American Tobacco Co., Manufacturcr.t

ketu
rasti

Tėvai džiaugiasi kai, 
kūdikis gerai miega'

Dingo ir 
iždai.

UTHUANIAN 
.DANCB FOLIO

tai aš sa
liam uose 

negalėjau 
Bet, žino-

Ne! 
greivės’ ir 

visiems

3514-16 Roosevelt Ii 
arti SL Louis Avė 

CHICAGO, ILL.

SIUSKIT PEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

lietuvis ūkininkas Jonas 
gryšdamas vėlai vakare 

River. 
i brie-

pastatymo rašytojui šernui pa
minklo ir išrinko penkis dar- 
butojus rinkti aukas i šerno pa
minklo fondą. Skaitytas laiš
kas nuo ligonio Katkaus, kuris 
maldavo pagebos savo sunkioj 
ligoj. Susirinkime liko padary
ta rinkliava ir surinkta $4.35. 
Aukotojams tariame nuoširdų 
ačiū.

3210 So. Halsted St.
Telcphone Victory 1266

Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 

pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Lady
Grace Drummond Hay, 
pirmutine moteris,kuri 
perioke per Atiantikę 
is Europos i Jungtines 

Valstijas.

4639 So. Ashland Avė.
CHICAGO, ILL.

musų kuopa susitvėrė. Todėl l 
nepamirškite priešmetinio susb- 
rinkimo.

■K

’lb preso Lietuvos žnionėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Dabar musų bolševikėlių val
gomosios dar labiau susiraukš
lės, nes jie pradėjo ir tarp sa
vęs rietis ir viens kitą kaltinti. 
Frankis yra brolis Antano, su 
kuriuo iškeliavo keli metai at
gal SLA. kuopos iždas. Dabar 
pas, mus kaip kas šneka, kad 
jeigu šitaip bolševikiški para- 
pijonys vis griešys, tai nei vys
kupas Bimbalas negalės juos iš 
nuodėmių išrišti-

—Gerulių Ainis.

“Aš rukau Lucky vietoj 
saldumynų salgymo.”

Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visoki už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri j Margutį. Už
sirašyk tuojaus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Hed. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”

Frankis, per visą vasarą slam
pinėjo be darbo, keikė unijos 
viršininkus ir vis gyrėsi, kad jis 
mainierių uniją suprovosiąs ir 
jam busią už viską atmokėta. 
Taipgi jis ir kiti jo vienmin

čiai, tvirtai buvo įsitikinę, kad 
U. M. W. unija, jeigu nebus per 
juos, komunistus, užkariauta, 
tai, aure, bus sugriauta. Bet 
nors jie čia ir kitur gana daug 
triukšmavo ir masmtingus 
rengė ir pinigus aukavo tečiaus 
protingieji mainieriai nepaklau
sė triukšmadarių ir jų visas 
darbas nuėjo, taip sakant, mar
gini ant uodegos. Ir ve kelios 
dienos atgal bolševikėliai apsi
žiūrėjo, kad ir jų lyderuko 

jau nėra. Taipgi jie 
susigriebė, kad patuštėję ir bol
ševikiškų sosaidžių iždai —saki 
ant $800.00.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 M0RG1ČIAMS 
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West -18-ta Gatvė

Lietuvių komunistų liogery di
delis triukšmas. Tavorščius 
Pranas išsinešdino iš Spring- 
fieldo nežinia kur. 
bolševikų sosaidžių

Lapkr. 4 d. SLA. 352 kp- lai
kė savo mėnesinį susirinkimą 
Lietuvių svetainėj. Sulig kuopos 
narių skaičiaus, į susirinkimą 
atsilankė narių nedaug .

Perskaičius ir priėmus pro
tokolą sekė najų narių priėmi
mas. Musų organizatorius J. 
Overaitis pridavė tris naujus 
narius ir septyni persikėlė iš 
kitų kuopų, trys iš 21 kp. Daug 
narių yra 21 kp, kurie norėtų 
persikelti į 352 kp., tik sakosi, 
kad jiems esą nepatogu prašyt 
persikęjimo lakšto.

Parertgimų komisija raporta
vo, kad nuo koncerto liko pelno 
$38.25. Taipgi pranešė, kad 
drama “Motina” bus suvaidin
ta po Kalėdų. Musų moterys ir
gi turės progos pasirodyti ką 
kuri gali, nes yra ruošiama 
rankdarbių paroda. Panoda bus 
Lietuvių svetainėj, šios paro
dos sumanytoja yra p-nia žu- 
kienč, čia gimusi moteris.

Kuopa nutarė

Pereitą pavasarį lietuviai ko- 
munistukai buvo Frankiui su
dėję pinigų ir pasiuntę jį į 
Pittsburgh, Pa. 

mainierių 
Bet kaip Frankis 
konvencijos 
iš U. M. V 
ir neteko

Imkite
Lucky vietoj 
saldumyno*

akmenimis. Bet 
parmušė jį ir 

ypač gerokai 
koją. Gal būt

Musų turtų raštininkui pa
prašius, kad kuopa paskirtų 
kiek .pinigų nupirkti dužėtę 
knygoms nešiotis, kuopa leido 
nusipirkti nuo $5 iki $10( ver
tės. Sekė turtų raštininko at
skaita. Tuo susirinkimas ir už
sibaigė.

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

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

Štai yra būdas nuranajnti ver
kiantį, budintį kūdikį ir greitai 
ir lengvai jį užmigdyti. Jį pa
taria daktarai ir milionai moti
nų prirodė jį esant saugų ir ne
kenksmingą. Keli lašai grynai 
augalų skanios Fletcher’s Cas- 
toria užmigdys į kelias minu
tes piktą, neramų kūdikį ar 
vaiką! O nuo dieglių, konsti- 
pacijos, šalčių ir paįrimų nie
kas negali lygintis Castoria. 
Chas II. Fletcher parašas yra 
ženklas tikros Castoria. Del 
saugumo šalinkis imitacijų.

Ateinantis susirinkams bus 
priešmetinis. 'Reiškia, jame bus 
ir kuopos valdybos rinkimas. 
Kiekvieno nario pareiga yra 
dalyvauti susirinkime. Nors 
vieną kartą į metus atlikim tą 
savo 
buvę 
kaip 
eikit

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaininavimas atidengs jusų tikrų ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryl Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
sur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

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

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

Šiuo laiku briedžiai yra labai 
įdūkę. Mat, dabar yra susi
tuokimo laikas ir jie dabar mu
šasi net tarp savęs. Pereitais 
metai? taimeriai rado du brie
džius su susikibusiais ragais. 
Vienas jų dar buvo gyvas, o 
kitas jau nebegyvas.

—Vietinis.

Lietuvių Ukėsų Kliubas turi 
už garbę pranešti, kad išmokės 
nuošimčius savo šėrininkams 
gruodžio 1 ir 2 d., subatoje ir 
nedėlioję; subatoje kaip 6 vai. 
vakare, o nedėlioję kaip 2 vai- 
)x> pietų. Todėl, gerbiami šėri- 
ninkai, malonėkite atsilankyti 
paskirtu laiku ir pasiimti savo 
nuošimčius, nes po šio išmokė
jimo nebus mokami per 
rius metus 
ninkas F. Petrauskas,

“Save the 
konvenciją, 
sugryžo iš 

tai tapo išmestas 
. mainierių unijos, 
darbo. Tavorščius

Ne visi ir ne visuomet brie
džiai būna baukštųs, besislaps- 
tą po miškus ir niekam pikto 
nedarą gyvulėliai, štai pereitą 
savaitę briedžiai musų apielin- 
kėje padarė net keletą užpuoli
mų ant žmonių.

Abel Christensen turėjo net 
per tvarą sprukti, kai ji užpuo
lė briedis ir gerokai jam ^šon
kaulius atbadė.

Pereitą penktadienį briedis 
buvo užpuolęs einančius į mo
kyklą du Zyhowskio vaikus, 
Waltur, 10 m. ir jo seserį 12 
m. VValter bandė gelbėti seserį 
ir atsimušti su 
briedis vistiek 
gerokai subadė, 
ragais perplovė 
ir visai užbadęs, bet tėvas Zy- 
hovvski užgirdo savo vaikų riks
mą ir atbėgo pagelbon. Briedis 
šoko ir ant jo, tečiaus jis po 
neilgos kovos pastvėrė briedį už 
ragų ir parmetė jį ant žemės; 
po to briedis pabėgo i mišką.

Susirėmimą su briedžiais tu
rėjo ir 
šarka, 
automobiliu iš Eagle 
Ant kelio pasirodė būrys 
džių, kurie sustojo žiūrėti 
važiuojantį automobilių, 
tarpu šarka iš užpakalio pri
važiavo savo automobiliu. Nu
sigandę briedžiai šoko į šarkos 
automobilių ir sudaužė prieki
nes lempas. Antram automo
biliui briedžiai stiklus išdaužė.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR! 

Laike gegužio menesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai! 

VIsm darban užsakytas gegužio mfine- 
bua atliktas piglomte kainomis. Tai 
por.tatoma VIENODU KAINU “ 
musų aptolinklų Deutal Ofisų. 

SKYRIAUS OFISAS 
1800 S'. Halsted St. 

Dantų Setas ui % •ota»______________
setas------------ -- . ... , __
setas . —------ ----- -

Tavorščius Pranas 
kant, jau jis buvo bolševikiš
kai susipratęs-prasilavinęs. Jis 
galėjo savo vienminčiams pra
kalbas pasakyti, komunistiškus 
laikraščius paskaityti, taipgi Frankio 
jau buvo ir rašyti šiek tiek 
pramokęs. Frankis sakydavo, 
kad jau taip ilgai visgi nebus. 
Kapitalizmas ir visokia demo
kratija turės sugriūti. Buržua- 
ziškas mokslas, darbas ir pini
gai turės išnykti. Tavorščius 
Frankas labai neapkęsdavo dar
bo ir tingėdavo dirbti. Būda
vo mainose Frankis sau sėdi ir 
švilpauja, arba dainuškas dai
nuoja apie matušką Rasėją. 
Draiverys ateina pas jį karo 
traukti, o čia Frankis dar nei 
nepradėjęs karą krauti. Fran
kis mat protaudavo taip: girdi, 
kaip darbininkai po mažai dirbs, 
tai visi kapitalistai subankru- 
tys ir išnyks.

Nesenai M. Kasparaiti 
“Naujienose”, kad A. Janusas 
padegęs savo buvusios pačios 
lovą, už ką tapęs nubaustas 
ir pasodintas kalėjimam Tai 
dar perankti įkalinimas^ nes 
teismo dar nebuvo ir dar neži
nia kuo tas viskas baigsis.

Kaslink padegimo, 
vo buvusios žmonos 
nesu buvęs ir todėl 
ir jos lovos padegti, 
ma, jei atsiras melagingų Hu

tuos liudytojus 
sugauti meluo- 

kartais ir neprie- 
nuosprendis likti

sutaikyti ir sumaišyti, paskui kepinami, 
kad išdirbt kvapsnį, kuris puikiai pava
duoja tą pageidavimą saldumynų.
Apkepinimas paliuosuoj'a Lucky Strike 
nuo nešvarumų. 20,679 daktarai tatai 
pripažįsta, sakydami, jog Luckies mažiau 
teerzina, negu bile kokie kiti cigaretai. 
Atletai, kurie turi tinkamai užlaikyt savo 
sveikatą ir drūtumą, liudija, kad Luckies 
nekenkia jų kvėpavimui nei abelnai kūno 
sveikatai. Štai kodėl Luckies visuomet 
buvo mylimieji cigaretai tų vyrų, kurie 
nori pasilaikyt augščiausiame sveikumo

negalima bus 
jant, tai gali 
lankus man 
išneštas. Tada tai ir galima j Union 
bus rašyti, kad Janusas gavo 
kalėjimą, bet dabar tai rašyti 
—dar peranksti.

—Alex .Janusas.

kuriais gręsia perdidelis svoris.
Perdaug gausingi valgiai? Ne! Prieš 
koniai? Ne! Saldūs pyragaičiai 
Pajai? Ne! Riebūs padažai 
prieskoniai? Ne! Pasakyk “NE 
riebinantiems valgiams—vietoj jų užsi 
rūkyk Lucky.

Jor

PIANO SOLO 
(spntaining a choice 

collection of the ntost 
popular Lithuanian 
pieces ~ ~ ~ »

VEIDAS 
pripil-

DOMAS—
JIE TURI

JLh tikti 
(lerluuala auksinta darbas už %

$5 Geriausios AukelnOa Orowoa — $2.60 
$5 Goriausi Auksintai Flllinga _ $2.60 
$6 Goriausi Auksiniai Tilteliai $2.50 
$2 Alloy Fiiltnrs-------- -------------------$1
$1 Sidabrinei Vilinga---------------------- 5(>c
išvalymas duntų --------------t_____  60o

Šių kainų negausite musų dldžlatnjam 
ofise. DIDYSIS OFISAS įsteigtas 20 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine. 
DR. T. T. WOOLLENS, Pres.

3'46 South State St.
Fboue Harrlson 075J

pareigą. Kiti nariai nėra 
susirinkime nuo to laiko, 
musų kuopa gyvuoja. At- 
ir pamatykit kokis yra 

prisidėti prie skirtumas nuo to laiko, kaip

■■■

f" ' 
i.!' ’

’• •■‘••i; '‘i

“Tas faktas, kad mums buvo uždrausta 
rūkyt nuo to laiko, kaip Graf Zeppelin 
lileke H Friediichshafen, kolmesiemyn 
nusileidome Lakehurst’e, tik dar labiau 
padidino mano apetitą prie Lucky Strike. 
O,kaip buvo skanus tas pirmasis eiga- 
retas! Lucky Strike tikrai mane traukte 
traukia prie savęs—jo apkepinimo 
kvapsny s yra stebėtinai malonus. Ai 
rūkau Lucky vietoj saldumynu valgymo 
—tatai vyrai daro jau per ilgus metus. 
Ai manau, kad jau laikas ir labai 
laikas mums moterims rūkyt Luckies 
ir palaikyt savo kūno figūras dailiai 
laibas/9
Šiandieninė sveiko proto priemonė—im
kite Lucky vietoj saldumyno. Visi taip 
daro—vyrai pasilaiko sveiki 
moterys išlaiko savo figūrą dailiai laibą. 
Lucky Strike, puikiausi tabakai, mitriai

LadyįGrace Drummond Hay( 
vienintele moteris paeasrre 

Grafo Zeppelino.

i 191
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NAUJIENOS, Chįcago, III. 8

Tarp Ghicagos

Naujienų atletikos 
generalis susi

rinkimas
Pereitą penktadienį, spalių 

31 d., Central Y. M. C. A. ka- 
feterijoje Įvyko “Naujienų” at
letikos ir meno susirinkimas. 
Viršminėtas susirinkimas buvo 
gana gyvas, įdomus ir gal pir
mas tokios rūšies. Apart už
kandžių ir kalbų mus vaišino 
dainomis ir muzika.

P-ia Ona Biežienė padainavo 
porą dainelių gana maloniai;

Raumenis 
skaudant

'Jaučiasi gerai ant nugaros

jai akompanavo P. Sarpalius. 
Kiek vėliau Stella Staniuliutė 
taipgi sudainavo pora dainelių, 
vieną lietuviškai, o antrą ang
liškai; jai akomponavo jos se
sutė Salomija. Atsirado ir žymi 
smuikininkė ir pianistė. Smuiku 
grojo mums gerai žinoma p-lė 
Valerija Chepukiutė, jai akom- 
ponavo kita mergaitė, kurios 
vardo neteko sužinoti. Apie 
Valerijos gabumus nėra reika
lo kalbėti, nes ji dar jaunutė, 
tečiaus jau išsilavinus gana ge
rai. Vėliaus skambino ant piano 
jauna mergaitė B. Sarpaliutė 
(Petro Sarpaliaus duktė), kuri 
yra laimėjusi keletą dovanų už 
savo gabumus muzikoje.

Po dainų ir užkandžių prasi
dėjo kalbos tarpe “Naujienų” 
direktorių ir Y. M. C- A. sekre
torių ir tęsėsi iki 9 v. v. Taip
gi kalbėjo Dr. A. Montvidas. 
šiame susirinkime dalyvavo 18 
Y. M. C. A. sekretorių ir 6 Y. 
W. C. A. sekretorės. Iš centra- 
linės valdybos buvo p. p. J. A.Į 
Hiller ir M. A. Bowers. P-as J. 
A. Hitleris yra generalio sekr. 
pirmas sekretorius. Apie kalbas 
ir tikslą šio susirinkimo tur būt 
teks plačiau rašyti. “Naujienos” 
taria ačiū visiems dalyviams 
šiame susirinkime. —Rep.

IPaolflo and Atlantic Photo]

Adolph Kraus, žymus Chica- 
gos advokatas ir žydų veikėjas, 
kuris šiomis dienomis pasimirė, 
sulaukęs 78 metų amžiaus.

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Butlegerystės profesija

REIKALINGA '
1.000 senų Badio ir Phonogra-į 
fų. Nėra skirtumo kaip seni,'

I nors ir crystai setas, mes nu-Į
leisime jums sulig vertės da
lį mokesčio ant naujų Badio.

Roseland
Lapkričio 13 d. 8 vai. vaka

re Aušros kambariuose 10900 
So. Michigan avė., įvyks Drau
gijų Sąryšio delegatų papras
tas susirinkimas, šiame susirin
kime bus raportų, pranešimų ir 
bus svarstoma' nauji reikalai. 
Visi delegatai ir delegatės bū
tinai atsilankykite.

—J. Tamašauskas, sekr.

Paaiškinimas 
Nežinančiam

Naujienų No. 263-me tūlas 
žingeidus žmogus klausia: “Ar 
arkivyskupas Hudor turi teisę 
(turbūt p. Nežinantis mano, 
tiesą) įšventinti į katalikų ku
nigus bei koncekruoti į vy
skupus lietuvius, kaip kad 
vysk. Gritėną.

Tamsta pats žinodamas, kad 
Hudor bažnyčia yra įkorporuo- 
ta, kam apie tai beklausi, nes 
jis ne vien kad įšventina, bet 
dar juos globoja.

Kas link kun. Geniočio pa
likimo arkivyskupu, tai jis
yra Įkorporuota sulig Suvieny- 
likų Bažnyčios Amerikoj Syno- 
do, kuri bažnyčia legališkai
yra įkorporota sulig Suvieny-
tų Valstijų tiesų.

šitas gražus Atwater Kent 
elektrikinis setas su viskuo, 

' su 7-mios tūbomis ir Dyna- 
mic Speakeriu. Dykai pri
jungiamas prie elektros; tik-i 
H ••••......................S138

I IMajestic, 7 tūbų, Modelis
71 už S137.50

Spartan 8 tūbų, su tubo- 
mis>už.....................S147

Radiola 18 už ....... S95
Bosch už .... £132.50

Krautuvė atdara vakarais.

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

Tel. Boulevard 4705

7onite
For Cuts and Woundi

Apsinangokit atnikritimol 
Gydykit kuiną žaizdą ar
ba įaibržŽimą su 4iuu ne
nuodijančia antiseptika. 
Zunite uŽinuia bakterija* 
Ir iiiydo.

- Na, jotu surado apie ką ra
šyti — pastebės kuris blaivus 
pilietis apie Lutlegerius!

Bet aš paklausiau jo: “Kodėl 
ne?“

Jeigu demokratų kandidatas 
j prezidentus mate reikalo kal
bėli apie '“visky” rinkimų kam
panijoj, tai aš jaučiuosi turįs 
teisės parašyti kai ką apie 
profesiją, kurios užduotis yra 
parūpinti jos.

Nes butlegerio profesija, kaip 
ir liet kun kita, reikalauja, 
sakysime, “mokslo”, patyrimų, 
o drąsos gal daugiau, ne kad ki
tos profesijos, gi prie viso to— 
kartais ir šaudyti mokėti, 'lai 
viena. O antra — visi mini but- 
legerius, visi juos “garbina,“ 
daugelis jiems pavydi, o dar 
daugiau naudoja jų |>arupin tą 
skystimėlį. Tuo gi tarpu kiek 
plačiau apie juos dar nerašė 
nei vienas musų laikraštis. O 
parašyti galima ne mažai.

Pavyzdžiui, ve klausimas: iš 
kurių vietų atplaukia degtinėlė 
pas mus? Atsakymais: bendrai 
kalbant — iš visų pusių. Iš Ka
nados, iš Meksikos, iš Kubos.

Kadangi mes gyvename šiau
rinėse valstijose, lai mus pa
siekia degtinės upė, tekanti dau
giausia iš šiaurės, Cin, supran
tama, Kanadai turime būti dė
kingi. Delroit yra “\vholesale” 
centras Cbicagai. Iš Detroito 
jau gabenama degtinė mažesnė
mis npštimis į kitas vietas.

Kur gaunrtma degtinės Det
roite? Kur gauna Detroite jos 
butlegeriai, sakysime, atvyku
sieji čia iš Chicago* ? Well, rei
kia žinoti, kad Detroitą nuo Ka
nados skiria tik upė. Gerai. 
Įsivafizduokite, kad per upę ga
benti degtinę yra ne sunku. O 
iš degtinės šiandien yra gero 
pelno. Jo ištenka ir biznieriams 
ir valdžios agentams. Taigi 
vVholesale biznieriai daro bizni, 
o agentai apsaugoja juos.

Padirbėjęs butlegerystės biz
nyje asmuo greitai susiranda 
kelią tiesiog į \vbolesale sandėlį. 
Čia jam prilioduoja, čia jam 
duoda “proteetion” arba garan
tiją, kad grįžtant su vežimu jo 
niekas nelies iki tam tikros vie
tos, kaip sakysime, demarkaci
jos linijos tarp Lenkų ir Lietu
vių. Toliau garantijos nebėra.

Bet kaip su “double crossin- 
gu”? Ar kartais nepasitaiko, 
kad butlegeris atvažiuoja iki 
“demarkacijos linijos”, o už jos 
tuojau kapt ir suima ji. Reikia 
pasakyti, kad to veik nepasitai
ko. Abelnai imant, agentai lo
šia “sųuare.” Ne retai pasitai
ko, kad butlegeris, wholesale 
sandėlio kostumeris, patelefo
nuoja žinomam agentui arba 
“sandėlio” perdėtiniams klaus
damas, ar galima jam važiuoti. 
Ir užgirsta atsakymą: “Pretty 
hot today.“ Suprantama, tą 
dieną jis nevažiuos.

Visgi rizikos butlegerystės
profesijoj ne mažai. Kart kaltė
mis pasitaiko “failures” (nelai
mės). Bet juo didesnis butle
geris, tuo daugiau protekcijos 
jisai gauna. Vienok “štofas” 
jau kaštuoja jam brangiau. 
Turi jis mokėti Detroite, turi 
pakeliuose, turi “patepti“, ir 
Chicagoje. Kai kurie stambes
nių bu Begeriu, mat, Detroitą n 
patys ardui jų darbininkai va
žiuoja gal porą ktu*tų į savaitę. 
Juk pažįsta juos vieškelių poli-

Per kur ji plaukia? Praktikoje 
per visus “plyšius”, kaip iš su- 
skylusios bačkos vanduo. Bet,
žinoma, per kamšties skylę dau

— žinantis. nčle.
gia'usia išbėga. Taip su degti-

BUK SPORTAS
Besiartinant šventėms, kiekvienas vyras nori 

būti sportas, — nori būti švariai apsirengęs. O kad 
būti švariai apsirengusiu, reikia kreiptis prie gero 
ir atsakančio siuvėjo. Aš esu patyręs siuvėjas per 
daugelį metų. Mano visi kostumeriai yra pilnai už
ganėdinti. Meldžiu atsilankyti pas mane, busi pa
tenkintas ir gausi geriausį ir mandagiausi patar
navimą. Prieš šventes visų rūbų kainos yra atpigin
tos.

FRANK MICKAS
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 0057

TUBBY
VJE MUŠTA BEEM SEElM \ 
TMINGS TES'ERDAV VJHEN 
VJE THOUGHT V4E SAVJ 
A GUOST UP IK THAT OLE 
HAUAJTeD HOUSE OM . 
GOAT I4ILL - THtRE tSMT 
NO SUCHATHING AS 
GHOSTS AM* » 6ETCHA 
»E OI0I4T SEE ANY 7

ei ja, pažįsta miestelių dėdės, 
pažįsta visi kelių dabotojai. Tu
ri jie susirašę automobilių lais- 
nius, kokios išdirbvstės aulai 
yra, kiek kartų važiuoja ir, a- 
bei na i, kokį biznį butlegeris da-
ro. Ir, suprantama, reikalau
ja “savo” už teikimą “protek
cijos.” Stambesnieji butlegeriai 
saugumo delei, įsigijo, net kele
to valstijų laisnius.

Gi mažas butlegeris įsideda 
keletą “keisų“, nubalansuoja 
gerai springsus ir sauja kaip
paprasčiausias pilietis. Jį, rasi, 
pažįsta vienas, kitas policinin
kas pavojingesnėje vietoje, tai 
ir viskas. Bet jam pavojus di
desnis. Sustabdė jį vieškelio 
policija, užtiko degtinėlės. Na, 
vargšas ir turi mokėti. O jau 
policija kad skuta, tai skuta, 
kuone su oda!

Ir tur būt daugiausia bėdos 
mažas butlegeris turi su vieške
lių policija. Jeigu kartais vie
nas tų policininkų nesuspėja 
sulaikyti, tai patelefonuoja toli
mesnei stočiai ir pataria “to 
frisk”. O kai tik policininkas 
sulaiko butlegerj, žinoma, su 
pilnu vežimų, lai jau beda: 
“kalta” sąžine išduos paslaptį!

Bet kaip įspėja policininkai, 
kad ve desėtkas pravažiavusių 
neturėjo “liodo,” o šis vienuo
liktas veža vežimą? Žinoma, ne 
visus įspėja. Vienok jie nužiū
ri. Turi patyrimo. O labiausia 
nužiūri pagal springsus. Pri
spausti springsai — policinin
kas supranta: aha, mašina yra 
“prilidduota.” Taigi, kai veža

Nelaukite iki Jus Turėsite šaltį
Žmonės, kurie šnirpščia ar kosti 

darytų viską, kad nusikratyti šio 
energiją atimančio, varginančio ne
smagumo. Bet šaltis laikosi ir laiko
si iki jis pats išeina. Pilės ir karštas 
lemonadas čia nieko nepagelbsti.

Išvengk visų šią nesmagumų. Jus 
galite užtikrinti sau sveikatą ir pil
niausią energiją visą žiemą vien tik 
mažu atsargumu. Laikykite savo vi
dinius liuosus nuo susirenkančių at
matų. Jus niekad neturėsite šalčio, 
jei neįeisite atmatoms susirinkti ir 
nuodinti visą jūsų sistemą.

Maloniausias būdas išlikti sveiku 
yra pavaišinti save einant gulti su 

BoaPs Rolele
šis skanus figų saldainis užveria 

Į reikiamą daugį vaisinių žolių, kad 
[švelniai, bet pilnai reguliuoti vidu
rius. Sukramlyk rolelę eidamas gul
ti ir kiekvieną dieną jus jausitės 
smagus, pilnas sveikatos ir energijos.

Jūsų aptiekia, turi Boal’s Rolls,

Kalėdą 
Ekskursijos į 
LIETUVA

Praleisk švientes savo tė
viškėj, atlankydamas my
limus gymines, ir senus 

draugus, savuosius 
vaizdus.

Prisirengk dabar, važiuoti ant didžiausio laivo pasauly
S. S. LEVIATH AN

(iki Cherbourgo)
Iš New Yorko išeina Gruodžio-December 5 d.

ši specijale ekskursija ąnt šio laivo bus asmeniškai vedama 
p. J. TURCK viršininko United States Lines New Yorko ofiso.

Kita ekskursija išeis puikiuoju laivų
S. s. GEORGE WASHINGTON

(tesiog į Bremena)
Išplauks Gruodžio-December 12 d.

Ekskursantai ant šio laivo bus asmeniškai vedami p. F. SEMB

. Sugrįžimui leidimus (Rc-cntry Permits) visi nepiliečiai turite 
įsigyti nevėliau kaip 30 dienų prieš išvažiuosent.

Pirk laivakortes ten ir atgal.
Del reikalingų informacijų ir kainų, klausk pas vietinį laivakor

čių agentą, arba rašyk

United States Lines
110 S. Dearborn St., Chicago, III. 45 Broadway New York City

It Certainly Acts Likę a Ghost.
<YOV SAVJ IT JUS' 

AS PLMN AS l DID. 
IF IT VUASMT A 
GUOST VOHAT WAS 
IT? _* | BETCHA 
VM GONNA Go 
UP Aki j

N FIMD OUT >

kokią desėtką “keisų“, lai būt-! 
legeris Imi nureguliuoti savo 
“mašiną” taip, kad ji neišrody- 
tų nužiurėtina. Pavyzdžiui, vie
ną dar nepatyrusį lietuvį bul- 
legerį sulaikė kelyje policinin-
kai. Užsimokėjęs “duoklę” ir 
priėmęs magaryčių iš policinin
ko cigarą, lietuvis užklausė: 
“Kaip jus supratote, kad aš ve
žu,” Policininkai tarė: “Tavo 
auto springsai pasakė mums.“ 

(Bus daugiau)

Kai Jus Pagalinate 
Šaltį

beveik tuojau* užsikimšimus 
pagimdo galvos skaudėjimu.

OkANGEINE Milteliai susta
bdo galvos skaudėjimą ne
žiūrint nuo ko jis paeina. 
Saugus per viri tris dešimt 
metų.
Visose aptiekose 10c ir 25c.

QR^geįNe

PAIN-EKPELLER

Peršalimų.
Naudokite PAIN-EXPELLERĮ 

laisvai. Ištrinkite juomi vikriai. 
Skausmas kaip bematant pranyks. 1 
Po vieno ar dviejų ištrinimų stebė
sitės kaip gali šitas senas šeimyni
nis linimentas taip trumpu laiku 
tiek daug gero padaryti.

Paklauskite savo tėvo ar dieduko. Jie jums pasakys, kad PAIN- 
EXPELLERIS buvo pagelbingu jiems per suvirs penkiasdešimt metų. 
Jūsų tėvai naudojo jį nuo visokių Muskulų Skausmų ir Dieglių. Jie

TRY A PAIN-EXPELLER RUD todw

Nėra Kito Tiesesnio Kelio I Lietuvą 
arba iš Lietuvos į Ameriką kaip per 

KLAIPĖDA
_ ANT —

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivų per Klaipėdą prie 

• dabartinių aplinkybių yra malonus ir visai 
keleivių nevargina.

KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS?
D
2)
3)
4)

6)

Nepertraukiama kelionė iš porto j portą.
Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis. 
Lietuviškai galima susikalbėti su laivo patarnautojais 
Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
Kasdieną judami paveikslai ir koncertai.
Išpildomi laivo orkestros. jvairųs žaislai, šokiai ir tt.

Kainos 
iš Kauno
Trečia Klesa

$125
Valdžios Tax

Ekstra

Kainos 
į Klaipėdą
Trečia kl. 

T abi pusi 
Turistinė 
ar buvusią

$122.00

I abi pu
si .. $203.50

$107 
$181 
3 kl. 
II kl.

Išplaukimai Laivų iš New Yorko:
“ESTONIA” ....................  Lapkričio (Nov.) 15
“POLONIA” .......................... Gruodžio (Dec.) 4
“S. S. LITUANIA” .............  Gruodžio (Dec.) 22

žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą
BALTIC AMERICA LINE

315 So. Dearborn St., Chicago, III.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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POLEMIKA DEL PASIUNTINIO

Amerikos lietuvių laikraščiuose kilo šiek .tiek ginčų 
dėl naujojo Lietuvos pasiuntinio atvykimo. Kai kurie 
jau ėmė net gana šiurkščiai su kits kitu bartis. Pavyz
džiui, kai “Tėvynė’’ parašė apie p. Balutį palankiai, bet 
priminė jam, kad amerikiečiai neigiamai žiuri į dabar
tinę Lietuvos valdžią, tai Brooklyno “revoliucinis orga
nas”, šoko ją niekinti ir apšaukė p. Vitaitį “galutinai su- 
fašistėjusiu”.

Labai karščiuotis čia, rodos, nėra ko, nes nuo to, 
kaip mes vieni kitus “garbinsime”, padėtis Lietuvoje ne
pasikeis. Gi dalyką išaiškinti mums seksis geriau, kuo
met diskusijos bus rimtos ir apgalvotos.

Kalbant apie amerikiečių santykius su Lietuvos val
džios atstovais, reikia, mums rodosi, aiškiai skirti asme
nišką pusę nuo oficialus. Kiekvienos valdžios atstovas 
gali būt mandagus ir taktingas žmogus arba ne, gali 
būt simpatingas arba antipatingas. Ir butų visai nena
tūralu laikytis vienos šabloniškos taisyklės visuose at-i 
sitikimuose: jeigu valdžia negera, tai atstovas turi būt 
koliojamas ir užgauliojamas, neatsižvelgiant ar jisai 
pats to užsitarnauja, ar ne.

Kitas, žinoma, dalykas yra pasiuntinio urėdas. Kai 
kuriuose laikraščiuose buvo labai uoliai įrodinėjama, 
kad pasiuntinys atstovaująs savo kraštui, o ne savo val
džiai. Tai yra juokingas sofizmas. Pasiuntinius juk ski
ria, jų darbą kontroliuoja ir juos atšaukia valdžia, o ne 
kas kitas. Pirmiausia ir svarbiausia pasiuntinio pareiga 
yra vykdyti savo valdžios siekimus, ginti ir teisinti JOS 
Žinksnius ir informuoti ją apie tai, kas dedasi toje ša
lyje, kur jisai veikia. O ar pasiuntinys taip pat yra ir 
savo krašto reikalų atstovas, tai priklauso nuo to, kokia 
yra įgaliavusi jį valdžia.

Demokratinėje tvarkoje, kur valdžia vykina daugu
mos žmonių valią ir norus, pasiuntinys užsieniuose sten-l 
giasi irgi turėt savo galvoje pirmiausia tos daugumos 
interesus ir nusistatymą. Bet jei valdžia yra despotiška, 
tai pasiuntinys, taip pat kaip ir jo “bosai” namie, gali 
vadovautis sumetimais, neturinčiais nieko bendra su 
krašto gerove.

Tai yra taip aišku, kaip dusyk du keturi. Tečiaus 
ginčuose, kurie iškilo spaudoje dėl p. Balučio atvažiavi
mo, mes pastebėjome, kad daugelis nesistengia suprasti, 
apie ką eina kalba: Vienas, sakysime, išreiškia pasidi
džiavimą, kad naujasis pasiuntinys esąs jo geras pažįs
tamas ir kadaise priklausęs net tai pačiai partijai, ku
riai rašytojas priklauso; tai kitas tuojaus atšauna, kad 
pasiuntinį čia atsiuntė fašistai! Ir prasideda tarpe jų 
žodinis karas.

Tuo gi tarpu mums rodosi, kad jeigu kas giria ar
ba peikia p. Baluti, kaipo asmenį, tai dėl to nėra jokios 
prasmės lipti į barikadas. Jo politiška misija yra visai 
atskiras dalykas. Ją remti gali, suprantama, tiktai tie, 
kurie remia dabartinę Lietuvos tvarką.

RINKIMŲ REZULTATAI IR BALSAI

Republikonų kandidatas į prezidentus laimėjo 40 
valstijų, o demokratų — tik 8. Hooveris turi 444 elek- 
torių balsų, Smithas — 87. Tai yra trumpa sutrauka 
rinkimų rezultatų.

Sprendžiant pagal juos, demokratų partija tapo 
sumušta taip skaudžiui, kaip dar niekuomet istorijoje.

Bet jei žiūrėti į žmonių balsus, paduotus už vieną 
j r antrą senąsias partijas, tai Smitho partijos likimas
dai’ neišrodo taip tragiškas. Už New Yorko gubernato
rių balsavo daugiau kaip 13 milionų žmonių, o už Hoo- 
verį — daugiau kaip pusdevyniolikto miliono. Skirtu
mas penki su viršum milionai balsų.

Jei prezidento išrinkimas priklausytų tiktai nuo pa
duotųjų balsų skaičiaus, tai demokratams nereikėtų nu
stoti vilties kada nors ateityje dar atsigriebti. Bet jų

tilo “publicistu”, kuris 
White Sųuare knygyne 
“Pietų Ameriką”!

Pakaks nurodyti tai, 
religinės Jeffersono pažvalgos 

paliko tik pustuzinis, ir tose pačiose demokratų pozici- buvo tokios, kad jisai buvo pla-

bėda yra tame, kad prezidentą renka valstijos. Kol de- 
mokratai turėjo savo saujoje dešimtį ar daugiau vals
tijų pietuose, tol jiems buvo progos lenktyniuot su re- 
publikonais. Gi dabar aiškiai demokratiškų valstijų be

ja jau taip pat labai pasvirus.

Mark 
mato

jogei

čiai paskilbęs, kaipo “infidel

UfaUakymo kainai
Chicago je — paltu:

Metama -------- —__________ $8.00
Pusei metų------------------------ 4.00
Trims mėnesiams --------- 2.50
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui .76

Chicagoje per iineiiotojus:
Viena kopija__________________ 8c
Savaitei ___ .f - t____ 18c
Mineliui ------------------ 76c

»

Suvienytose Valstijose, na Chicago- 
je, paltu: .

Metams........     , $7.00
Pusei metų ............  8.5C
Trims mėnesiams ______ . 1.75
Dviem mėnesiams  1.25
Vienam mėnesiui _ __ , .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams______________ « $8.00
Pusei metų ..........   4.0$
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Demokratai galėtų dar atsistot ant kojų negut tuo
met, jei republikonUi kokiam nors svarbiam klausime 
labai sukluptų. Tečiaus gy/enti laukimu, iki tai atsitiks, 
yra keblus uždavinys.

MUILO BURBULAS 
IR GRANITAS

. and atheist”. Ir yra neužgin
čijamas faktas, kad musų ma
rijonai žmones su panašiomis 
nuomonėmis, kaip Jefferson, 
kitaip ir nevadina, kaip “be
dieviais”. “Bedieviais” jie daž
nai vadina net kiekvieną žmo
gų, kuris nepriklauso parapijai.

Po skandalingo Vokietijos 
komunistų nepasisekimo su re
ferendumu įdomų straipsnį pa
rašė laikrašty “Welt am Mon- 
tag” demokratų publicistas Hel- 
Imut v. Gerlach, vienas Vokie
tijos Taikos Draugijos lyderių.

Ta draugija, kaip ir kai kurie 
kiti buržuaziniai pacifistai, ko
munistų referendumo sumany
mą rėme. Bet kai buvo su
skaityta parašai, surinkti refe
rendumo parėmimui, ir pasiro
dė, kad jų yra viso tik 1,216,- 
000 vietoje 4,10(1,000, kuriuos 
reikėjo gauti, kad referendumas 
įvyktų, tai v. Gerlach pareiš
kė, jogei komunistai tai tik 
“muilo burbulas” prieš sočiai- 
demokratų “granitą”. Jo strai
psnis skamba taip:

“Komunistai, kurie visuo
met tykoja medžiagos agita
cijai, tuojaus pasistengė ši
ta proga pasinaudoti. Jie at
ėjo su plebiscito (tautos atsi-
klausimo. “N.” Red.) 
nymu, kurio antimilitaristiš- 
kas turinys turėjo būt sim
patingas socialdemokratiš- 
koms minioms. j

“Kaip tik prie šitos pro
gos, kur socialdemokratai bu
vo blogesnėje padėtyje, pasi
rodė, kad Vokietijos Komu
nistų Partija tai — muilo 
burbulas, o Vokietijos Social
demokratų Partija — grani
tas.

“Sprendžiamoje valandoje 
Vokietijos Socialdemokratų 
Partija įrodė, kad jos eilėse 
viešpatauja nesulaužoma vie
nybė.

“Vokietijos Komunistų 
Partija gi, toje pačioje va
landoje, kuri jai buvo pato
gesnė, negu kada nors, pasi
rodė esanti krūva nepaten
kintų vienų kitais elementų 
be vidujinio ryšio...

“Po to, kai komunistai ta
po pasibaisėtinai sumušti, o 
socialdemokratai išlaikė pa
stebėtiną disciplinos kvotimą, 
Vokietijos Socialdemokratų 
Partija stoja kovon pilna 
drąsos ir pasitikėjimo savo į 
jėgomis. Vistiek, ar mes j 
laikysime partinį klusnumą 
aukščiausia dorybe, ar ne; ar 
tautos atsiklausimo pasėkas 
sveikinsime, ar apgailestausi
me, — yra neužginčijamas 
faktas, kad Socialdemokratų 
Partija yra ne tik stipriau
sia, bet ir vieningiausia iš vi
sų Vokietijos partijų. Visos 
kitos partijos yra daugiaus 
ar mažiaus neaiškus vienetas. 
Bet socialdemokratų Partija 
yra tikra skaitlinė ir tai - 
pati stambiausioji.

“Ji yra ‘Petro uola’ Vo
kietijos respublikoje.”

Tai ve ką sako žmogus, ku
ris bandė išvien su komunistais 
pravesti tautos atsiklausimą, 
atkreiptą prieš valdžią, kurio
je dalyvauja socialdemokratai.
Komunistai —“muilo burbulas”, 
o socialdemokratai —“granitas” 
ir “Petro uola”!

VIS 1)AR APIE “BEDIEVIUS”

Marijonas iš savo kampo aiš
kina mums, kad Thomas Jef- 
fersonas nebuvęs, “bedievis”, 
bet tikėjęs į Dievą. Negi bisi- 
mčs į filosofiškus disputus su

PRISIPAžĮŠTA .

“Laisvė” prisipažįsta, kad 
komunistų Bimba sutiko kalbėt 
ir kalbėjo prakalbose, į kurias 
buvo kviesti taip pat republiko
nų ir demokratų kalbėtojai. Bet 
ji užtyli tą faktą, kad tas pra
kalbas rengė patys komunistai, 
prisidengę “darbininkų piliečių 
komiteto” vardu. Jie garsino 
tas prakalbas, kaipo bendras: į- 
vairių partijų, t. y. komunis
tų, republikonų ir demokratų, 
prakalbas. Jų tikslas buvo ne 
debatai, bet agitacija.

Reiškia, komunistai darbavo
si, kad republikonų ir demokra
tų kalbėtojai gautų progos agi
tuot komunistų sušauktą ptlb- 
liką. Ar tai ne aiškus partiją 
bendradarbiavimas? Jei republi- 
konas ir demokratas šituo ko
munistų draugavimu nepasinau
dojo, tai gal būt tik dėl to, 
kad nenorėjo “peizotis” su to-

suma-, kiais talkininkais.

Skaitytojų Balsai
Tautos vienybe?

Ponas V. 'M. č-kas “Naujie
nų” 263 num. • pasirodo/ kad 
jam gerų norų nestokuoja. Bet 
amerikonas rašytojas Johnson 
yra parašęs, kad “pragaras ge
rais norais išgrįstas”. Matyt, p. 
V. M. Č-kas yra. ištroškęs ką 
nors garbinti, neatsižvelgiant, 
ar garbinamas asmuo to ver
tas. Jisai, kaip tas gerai “iš- 
mudrintas” kareivis, kad ir kuo
lui, epoletais parėdytam, atiduo
tų garbę.

Taip, tiesa, kad /‘Amerikos 
lietuviams p. Balučio politiniai 
įsitikinimai ir jo dafbai žino
mi”, daug geriau žinomi, negu 
p. V. M. č-ui; todėl p. V. M. 
č-ko “absurdas” stelbia jo gra
žius žodžius, kuomet jisai p. B. 
lygina prie Dr. J. Basanavičiaus 
arba Petro Vileišio. Tečiaus ir 
pats p. Balučio garbintojas mė
gina jį pamokinti diplomatijos 
ir rašo: “diplomatai tokių fra
zių.... nedaro”. Vienkart jisai
kaltina “Vienybę” ir jos kores
pondentą, kam jie iškraipę p. 
Balučio mintis.

Amerikos lietuvių visuomenę 
p. V. M. č-kas irgi mokina. 
“Yra klaida”, sako jisai, “jeigu 
mes manome, jog per partijų 
kovą įvykdinsime demokratišką 
rėdą Lietuvoje”. Sulig jo min
tim, vadinasi, visiems priderė
tų padėti Smetonai-Voldemarui 
išnaikinti lietuvių tautoje poli
tines partijas ir padiktuotos 
“tautos vienybes” vardu pasi
duoti diktatūrai.

Po pirmojo seimo įsikūrimo 
1920 m. gegužės 15 d. ir vėliau, 
krašto konstituciją priėmus, 
atstovų rinkimuose dalyvavo 
apie 85% Lietuvos piliečių. Tai 
ženklas, kad lietuvių tauta yra 
pribrendusi demokratiškai tvar
kytis ir nebuvo reikalo ją “tai
syti” “pučais”, politinių partijų 
persekiojimu, darbininkų orga
nizacijų uždarymu ir panašioms 
priemonėms. Šiandie geriausi 
visuomenės darbuotojai, buvu
sieji seimo nariai, liaudies mo
kytojai siaunčiami j Varnius. 
Ar su tais, kurie sutrempė žmo
nių laisvę, turijpe vienytis ir j 
pulti jiems į glėbį?

Per kelis metus krikščionys! 
demokratai, paėmę valstybės 
vairą į savo rankas, persekiojo 
laisvės ir teisėtumo šalininkus, 
o valstybės pinigus eikvojo sa

vo partijos politikai ir vadų 
naudai, Anot p V. M. č-ko, iš
eina, kad ir tuomet reikėjo vi
siems ne priešintis krikdemų 
politikai, bet eiti su jais išvien 
dėl tautos vienybės!

Nuo Lietuvos tautos vienybės 
žydinio, Seimo, išvaikymo ir 
Lietuvos konstitucijos išnieki
nimo dar nepraėjo nė dveji me
tai, o p. V. M. č-kas jau ve kaip 
klaidžioja: “Po 10 metų savo 
politinių valstybinių eksperi
mentų gavo pasimikinti ir su
prasti savo klaidas, jeigu jie 
nūnai ieško kelių, kuriais jie 
nori prieiti prie tautos vieny
bės.”

Kas nori tos vienybės? Apie 
kuriuos čia p. V. M. č-kas kal
ba? Gal apie krikščionis demo
kratus, kurie padėjo “pučinin- 
kams” nuversti teisėtą Lietu
vos valdžią tikslu paslėpti savo 
negražius darbus?

Jeigu jisai nori pasakyti, kad 
kelio į vienybę iešką tie, ką 
šiandie konfiskuoja laikraščius 
ir kiša jų redaktorius į kalėji
mą, tai, anot paties V. M. č-ko, 
tokia kalba yra “absurdas”.

Tautos vienybe įvyks, tik ne 
perversmininkų ir diktatorių 
arba jų garbintojų pastango
mis, —A, K. Rutkauskas.

Argentiniečiai krei
piasi į “Naujienas”
Pasireiškus didesniam judėji

mui Argentinos lietuvių tarpe 
ir neturint galimybės to judė
jimo priežasčių vietiniuose lietu
vių laikraščiuose aprašyti, la
bai prašomė gerbimą! “Naujie
nų” dienraščio Redakciją pa
talpinti musų raštą “Vardan 
aiškumo”. Pakankamai daug 
“Naujienų” Argentinon ateina 
ir musų visuomenė ęalės • pasi
naudoti, nors tai yra grynai 
musų lokalio visuomeninio gy
venimo reikalas.

VARDAN AIŠKUMO

Pastaruoju 4aiku Buenos Ai
res lietuvių tarpe paplito daug 
sensacingų gandų. Su jais ri
šama “Balso” pastogė, bet “B.” 
į tai nenorįs ar nesugebąs rea
guoti. Todėl rašant šiuos žo
džius vardan aiškumo reikia 
manyti, kad sensacijas išsklai
dyti gali tik gerb. Lietuvos 
konsulas p. Skinkis, kaipo svar
biausias laikraščio įkvėpėjas ir 
naujo judėjimo B. Aires lietu
vių* tarpe palaikytojas.

Pirmiausia: “Balsas” skelbia
si esąs bepartyviškas ir lemiąs 
“valstybinį nusistatymą”. Bet 
sensacinėmis kalboms duoda 
pagrindo neužtarnautas kademų 
aukštinimas. Tėvų marjonų lie
tuviams leidžiamas laikraštis 
“Draugas” neturėtų mus links
minti nė savo pakraipa, nė dva
sia, nė turiniu, nė politiniu nu
sistatymu. Sekant pavyzdžiu 
religinės grupės organo, daran
čio opoziciją Lietuvos valdžiai, 
—tuomi ir “Balsas” išeina prieš 
dabartinę Lietuvos valdžią są
moningai, ar tik kunigiškos įta
kos pagautas. Ar tai nėra pla
ningas talkos ruošimas nusipo
litikavusiems religijos apašta
lams kademams?

Antra: “Balsas” visai nelaik- 
raštiniu tekstu. popierą pasta
ruoju laiku užpildo; lyg dabar
tinė redakcija norėtų laikraštį 
tyčia numarinti, paskutinius 
skaitytojus pamesti. “Balsas” 
nieko rimta nerašo apie Ar
gentinos lietuvių gyvenimą ir 
apie šią šalį abelnai; neduoda 
Lietuvos politinio gyvenimo ir 
lietviškos laikraštijos apžvalgų; 
nė vienu žodžiu nepaaiškino tą 
nenormalę padėt}, kurioje Ar
gentinoje musų visuomenės 
planingai verbuojama būti juo
dojo ir raudonojo internaciona
lų pasturlakais; visai nepa
reiškė tikrosios bepartyvumo 
idėjos, kuri gludi ne aklame su
tikime su visais, bet mokėjime 
jungti j bendrą ir teisingą lie
tuvybės idėją atskirų asmenų 

ir grupių politinius insitikini
mus ir veikimą.

Trečia: Kalbama apie konsu
lato patalpose organizuotą že
mės ūkio koperatyvą, esą jau 
išvažiavo į Mendozą konsulo (ar 
koperatyvo ) lėšomis tūlas pil. 
Sruoginis, kuris daugeliui pasi
gyrė, kad jis ten valdys žemes 
kaipo jų savininkas, kad kon
sulas leidžia už jo savo duk
terį ir t.t. Tas “konsulo žen
tas” pasiskolino iš pil. Naudžiū
no tūlą pinigų sumą, bet pasi- 
slapstęs išvažiavo ir neatsitei- 
sė. Tokiuose reikaluose reikia 
aiškumo, kad nerimti vaikėzai 
patamsėse nesigirtų ir kad vi
suomenėj© nebūtų bereikalo' 
“bubnijama”.

Ketvirta: “Balso” No. 29 ofi
cialiame p. konsulo rašinyje 
apie darbininkams atlyginimą 
už sužeidimus ir užmušimus lai-1 
ke darbo tarp kita pasakyta,! 
kad jeigu užmušto darbininko' 
šeimyna gyvena Lietuvoj, tat; 
visokia kompensacija už jo gy-1 
vybę reikia skaityti žuvusia. 
Esą neva dėl tokios sutarties 
nesudarymo tarpe Lietuvos ir 
Argentinos, kurios “netaip greit 
rašomos”.

ginantys sako, kad nėra skir
tumo kur žuvusio darbininko 
šeima gyvena, nes kompensaci
jos klausimą sprendžia teis
mas, vietiniai darbininkų ap
saugos įstatymai, kompanijų 
reglamentai etc.

Daugelis domisi, dėl ko tokio
mis informacijomis p. konsulas 
vaišina lietuvius darbininkus

Penkta: Kalbama, kad Lietu
vos valstybės lėšomis apmoka
mose konsulato patalpose p. 
konsulas apgyvendino ir savo 
(ar valstybės ) lėšomis maiti
na kunigą Daknį, o koliekos ir 
pavargę lietuviai darbininkai 
tokios pašalpos negauna. Tai 
rupi štai dėl ko:

Visuomenė labai gerai prisi
mena tą faktą, kaip pereitą 
metą p. konsulas važinėjo į 
Uragvajų, Montevideo, nuvežė 
ir paaukavo kryžių kun. Vipar- 
tui (ar jo bažnyčiai), dalyva
vo pirmose mišio&e ir puotoje. 
O lankydamas Buenos Aires 
kun. Vipartas nakvojo konsula
to bute ir visai ne darbo valan
dose p- konsulas sutvarkė jo 
pasporto reikalus ir kitus jo 
dokumentus patvirtino. Taipgi 
žinoma tas faktas, kad kun. 
Vipartui Lietuvos konsulato 
Paryžiuje išduotame pase para
šyta, kad jis tik klierikas (Ita
lijoje jam buvo sunkumų ir to
kį pasą išgauti), o p. konsulas 
Skinkis j naujai išduodamą pa
są inrašė, kad Vipartas jau ku
nigas. Įdomu, kokiais doku
mentais pasiremta: ar tik ne 
rusiško farmaceuto Solovei 
šventinimais, kuris pats tik prie 
bolševikų valdžios sumanė dva
siškiu patapti ir į 4 metus ar- 
civyskupo čino dasivarė... Tie
sa, Vipartas, kaipo rymiškas 
kapucinų ordeno misionierius 
turi daugybę dokumentų ir fo
tografijų, kaip jis Palestinoje 
pusjuodžius pagonus prie dva
sios šventos vertė, kaip gavo 
medalį nuo popiežiaus ir t.t. Jis 
turi fotografiją ir paties kon
sulo p. Skinkio su šeimyna, su 
konsulo rankos užrašu: “Gerb. 
kunigui Z. Vipartui” etc. Esą 
nesvarbu, kad kun. Jarulaitis 
Kauno “Ryte” kritikuojasi, kad 
kas spėlioja apie bendrą biznį 
su kunigais. Faktinai, viskas 
gludi nepaprastame patrauki
me prie tų, kurie viską žino apie 
dangus karalystę . <

Juk garsus pamokslininkas 
kapucinas kun. Kudirka Lietu
voj vadinasi tėvu Kazimieru, 
na, o kunigas Vipartas, prisie
kęs lietuvių tautinei bažnyčiai 
Amerikoje pasivadino tėvu Ta- 
mošiupi.

Visa tai lygindami žmonės 
abejoja, ar naujas konsulo ir 
“Balso” proteguojamas kun. 
Daknys nepadarys daugiau špo
sų, negu Vipartas, perėjusis 
prie “nezaležninkų” vyskupo 
Grifelio bažnyčios.

Yra žmonių, kurie nori eiti 

kokioms norite laižyboms ir tik
rina, kad bėgyje 50 metų nė 
viena katalikų seminarija Eu
ropoj, nė Amerikoje, nė kur ki
tur, ir nė jokia kitokia kunigų 
gaminimo įstaiga visiškai nėra 
pagaminusi nė katalikiško, no 
kitokios religijos apaštalo ar 
kunigo, kuris vadintųsi J. Dak- 
nys. Taigi atsargus katalikai 
įdomauja žinoti, iŠ kur atsira
do minimas pranašas?

žmonės taipgi kalba, kad Lie
tuvoje buvo tūlas kunigas Da- 
kinevičius, kuris bekunnigaa- 
damas, esą, suklupo prieš mo
terišką stoną, metė kunigystę 
(ar jį išmetė), vedė ir t. p. Pas
kui, esą, mirė jo žmona ir jis 
švažiavo Amerikon, kur, esą, 

labai negarbingai, bet bandęs 
vėl kunigauti.

Taigi griešninkal ir intere
suojasi, kaip čia atsirado vadi
namas kunigas Daknys, kokiais 
motyvais jam advokatuja kon
sulas ir “Balsas”, kur Daknys 
(kaipo tokis) įgijo “dvasišką 
stoną” ir ar yra kas bendro 
tarpe jo (Daknio) ir minimo 
Dakinevičiaus?

J. Pakalnis,
V. Kninkaitis.

“Cascarets” dėl vidu
rių, jei galvą skauda, 

esate liguistas
šiąnakt! Išvalykite savo vi
durius ir pašalinkite galvos 

skaudėjimą, Šalti ir 
surugusį skilvj

Gaukit 10 centų dėžutę da
bar.

Padėkit į šalį — tik vienam 
kaltui — druskas, pilės, rici
nos aliejų, ar liuosuojančius 
vandenis, kurie tik priverčia 
vidurius išeiti, bet jų pilnai ne
išvalo, neatgaivina, neatšvieži
na tų nutraukiamųjų organų ir 
visai neveikia į kepenis ar skil
vi.

Palaikykit savo vidurius ty- 
rus ir šviežius su Cascarets, 
kurios pilnai išvalo skilvį, paša
lina nesuvirškintą, surugusį 
maistą ir netikusius gasus, nu
ima tulžies perviršį iš kepenų 
ir išvalo visą sistemą nuo visų 
sukietėjusių,užsilikusių medžia
gų ir nuodų žarnose.

Paimk Cascarets šiąnakt ir 
jus puikiai jausitės ryte. Jos 
dirba kai jus miegate, — nie
kad negnaibo, nesirgdina ir 
kainuoja tik 10 centų dėžutė 
pas jūsų aptiekininką. Milio
nai vyrų ir moterų ima Cas
carets retkarčiais ir niekad ne
turi galvos skaudėjimo, aitru
mo, didelio šalčio, nevirškini
mo, surūgusio skilvio, ar užkie
tėjusių vidurių. Cascarets tu
ri būti kiekvienuose namuose. 
Vaikai irgi mėgsta jas imti.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halated St.
Tel. Roosevelt 8500
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Mtnesinls iurnalas

900 W. 52nd Street
CHICACO

Prenumerata metams $1.50 
Pusei meti__________ $1
Kopija — ............... 10c

Geriausia Kalėdoms 
dovana — “Gyveni
mas”. Užrašyk savo 
giminėms į Lietuvą 
/Gyvenimą Kalėdoms 
dovanų; jie bus jums 
už tai visuomet dė
kingi. I
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NAUJIENOS

PuiKiausis
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Nedėlioj, Lapk.-Nov. 25,1928,5v. popiet 
WICKER PARK SVET. 
2040 West North Avenue

NAUJIENOS

rl

Šiame puikiausiame ir didžiausiame “Naujienų” Maskaradų- 
Kaukių baliuje bus išdalinta daug brangių dovanų gru
pėms, poroms ir pavieniams. Kviečiame visus lietuvius ir 
lietuvaites į šį gražiausi ir didžiausį Naujienų Maskaradų.



6
**

NAUJIENOS, Chicago, III
, i, ............................. ........................ .... .......... ■■■

Penktadienį, lapkr. 9, 1928

I Tarp Chicagos
; Lietuvių

teų busiu ir esu pasirengęs pa
šokdinti visas paneles.

— Jaunuolis.

Pareiškimas P Undervvriters Salvage Co
Sankrova 
Atdara 

Kasdie Iki 
10 Valandai 

Vakare

Sankrova 
Atdara 

Kasdie Iki 
10 Valandai 

Vakare

I

■

Jeigu įvertinate progas sutaupyti, ATEIKITE čia įsitikinimui, kad čia rasite tokius pigumynus, kokių dar niekur nematėt. Nebusite Nusi
vylę, nes čia rasite 93,000 ketvirtainių pėdų, pilnų gražiausių rakandų ir visokių naminių reikmenų.

Vakarykštės dienos "Naujie
nose," rašinyje "Ką matė ir nu
girdo Beporteris”, buvo sumi
nėtas Vardas advokato Grišiaus. 
Iš to rašinio galima buvo nu- 

, žiūrėti, jog p. Grisius rėmęs 
iš Lietuvos i^rn',hų todėl, kad gub. Smiliui 

chicagietis (jo ■ ėmusios katalikų organizaci
jos. Adv. Grisius vakar teeinu 
pareiškė, kad jisai rėmęs Smi- 
tho kandidatūrą lodei, jogei 
gub. Smilhas, kaip asmuo, ir 
jo idėjos rodėsi jam tinkames
ni, ne kad repirblikonų kandi
dato Hooverio. — Reporteris.

Deportuoja ameri 
kietes iš Klaipėdos i 

krašto
Nesenai grįžęs 

gerai žinomas 
vardo neminėsiu) papasakojo 
labai įdomių žinių apie Lietu
vą. Viena jo pastabų, kuri gali 
pasirodyti Amerikos lietuviams 
laivai įdomi, buvo ve kokiu:

Esą, kai kurios Amerikos lie-. 
tuves, parvažiavusios Lietuvon, 
mėgianč’ds paflirtuoti su ūki-1 
įlinkais. Lietuvos moterys yra 
kantrios. Jos galinčios kęsti 
sunkius vasaros darbus ir var
gingą gyvenimą, bei Amerikos 
moterų flirto su jų vyrais, lai 
nieku budu nepakenčia.

Ką jos daro, kad apsaugojusi

Marųuette Park

MOKĖ^i 
Po ■

>
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SLA 260 kuopa laike mėnesi
nį susirinkimą lapkričio I d., 2 
vai. po pietų K. J. Mačiuko sve
tainėj, 2436 W. 59th St. Pirm. 
J. Gribui atidarius susirinkimą, 

siiu vyrūs? \Vell, štai kii." Kai I buvo Peršaukta kuopos valdyba, 
lik paninio, kad koki amerikie- Į 
tė pradeda perdaug flirtuoti 
su los ar kitos vyru, lai visos1 
kaimo ar miešti lio moterys su
šaukia "skodą” (susirinkimą) 1 
ir nutaria amerikietę "depor-1 
tuoti”. Po to, jos pašaukia de-1 
sėtninką ir paliepia jų tarimą: 
įvykinti gyvenimai! 
pildyti deportavimo 
Desėlninkas atiduoda 
lei pasporlą, ir loji 
kiton vieton ai ha

Pasirodė, kad vice pirm. J. Girs
kio ir finansų kontrolės rast. J. 
Banio nebuvo.

Pereito susirinkimo nutarimai 
skaityti ir priimti vienbalsiai. 
Buvo skaitytas laiškas nuo Jo
no Katkaus, 1060 E. 79 St., Cle- 
veland, Ohio atsišaukimas į 
kuopas, kliubus, draugijas ir 
pavienius narius prašant pagel- 
bos. Laiškas liko priimtas, o 
svarstymas padėtas i šalį. Biz
nio komisijos planai liko išklau
syti ir priimti vienbalsiai. No
minacija kuopos valdybos ki
tiems metams palikta sekan-

Taipjau rakandų rinKihtti
firmų, Kuriuo^^flįg ga^

$10 Grindų Lempa 
Su Gaubtuvu

pėdu, pilnu gražiausiu rakandu ir visokių naminių reikmenų.

SEKAMOS KAINOS PAČIOS Už SAVE KALBA
MUSŲ PARDAVĖ
JAI KALBA LIETU

VIŠKAI

Vana

prisiartina

Jaunuolių kuopos

V ■/.* tfc lį&ffl i

šokių 
1(> d.

apie 
kad

sirinkimą. žinote, kad šis susi
rinkimas bus vienas svarbiau
sių susirinkimų. Tad visi nariai 
nepatingėkite atsilankyti.

I’r. Druktainis, rast.

įvyks į
s ve-

ir

jau- 
visų

Čskių vakaras jau

"akta." 
ameri kic- 
nuifi jasi" 1 

nžrubežin. ’
Tokių priemonių, sakoma, i-| 

masi klaipėdii lės moterys. Bet, 
girdi, ir Didžiosios Lietuvos' 
pilietės panaudoja jas kai ka-! čiam susirinkimui.

di

$39

$29.35
$25 Day Bed

Bed, pilna su kretono ap-

■

9x12
ių. Stipriai

$39.80

J

EI

. Rankomis
$110.00 vertės už

gražus over-

Gražus < 
šėpa su stalčiais ir “vanity” tualėte, gero riešuto ir kitokio geros 
kieto medžio

Graži Coxwell kėdė su Oto
manu, sprenžininė 
ja, apverčiamos 
paprastai verta

$18.85
vieno šmoto Vėl-

$22.65

konstrukci- 
paduškaitės, 
$75.00, už

Pilnai elektrikims radio gražia
me kabinete, su jbudavotu speak- 
eriu. Paprastai ver- CO7 ftA 
tas $150.00, už ■ ■VU
Priimsime mainais, jūsų seną 

radio ar phonographą

Pečiai
$105 visas parcelinuotas Bunga- 
low pečius, su
parcelinuotu vidum vv'LUU 
$85 Mahogany ar riešučiu baig
tas cirkuliuojantis pečius apšil
dymui 3 kambarii 
padarytas iš 
geležies

Kainos Yra 
įmokant 25% 
mos, likusius 
ma išmokėti 
80, 60, 90 ir 120 

dienų

Vienatinė proga gyvenime. Gražus išdro- ■■
žinėti rėmai, apmušti gražia Frizette, K
sprenžinų konstrukcija, 
$300.00 vertės už " ■ " ■

Universal Lodge 
SLA 344 kp. šo

kių vakaras

vakaro,
sonic Temple, 
cmis Blvd. šokių vakaro 
misija jau turi išplatinusi 
500 tikėtų, kas liudija, 
susirinks didžiausia minia 
cagos jaunimo. Todėl visi 
nuoliai ir jaunuolės, iš
Chicagos kampų suvažiuokim Į 
SLA. 311 kuopos — Universal 
Lodge — šokių vakarą. Aš irgi

r

“’’Wį

Šiame susirinkime prisirašė 
trys nauji nariai į SLA 260 
kuopą, būtent: Ona Jucius, Vla
das šlažas ir muzikos ir juokų 
mėnesinio žurnalo "Margučio” 
red, ir leidėjas, art. A. 
gaitis. 

Metinis susirinkimas 
2 d. gruodžio viršminėtoj
ta i nė j ir bus . nominuojama 

va-1 renkama kuopos valdyba 1929 
8 v. metams. Visi kuopos nariai bu-, 

\Vest Englewood Ma- tinai turite atsilankyti į tą au
ti I gatvė ir Lo-

grindų lenįpa pilnai su 
gaubtuvu, 6 pėdų dratu ir įjun
giu, $10.00 vertės, $2.95 
$12.50 Stalo Lempa 

Su 'Gaubtuvu
Čia yra pigumynas, kurio nega
lite praleisti. Puikiausia stalo 
lempa su gaubtuvu, kuriuo ne
galėsite atsigro- $2.95

LOVOS

< i i 1 1/1 f / / 11111111111U lll II llijM
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Gražus 
$110 “Ovcrstuffed” 

Seklyčios Setas
Pigumynas, kurį reikia pamatyti, kad galėjus 
įvertinti. Tik pamanykite 
stuffed seklyčios setas, apmuštas iš vidaus ir 
lauko geriausiu Jacųuard Velour.
gerai ir stipriai padarytas. $110.00 vertės už

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

$300.00 Seklyčios Setas $75.00 
COXWELL KĖDE 

Su Otomanu

•F • ■

Karolis Požėla, mėgiamasis lietuvių atletas-risti- 
kas. Jisai duos specialiai priruoštą Lietuvių Scenos My
lėtojų Batelio vakarui scenos numerį (pantomimą). 
Ir galima iš' anksto pasakyti, kad to numerio bus ką 
žiūrėti, nes p. Požėlos pasirodymas scenoj visuomet 
esti įdomus. Parengimas bus sekmadieny, lapkričio 11 
dieną, Strumilo svetainėje.

$18 riešučiu baigta 
metalinė lova 
$12.00 E. Z. Ręst 
mat rasas
$12.00 Sųsuktiniai 
springsai

$7.85
$4.95
$4.95

$150 Pilnai Elektros
RADIO

Cash 
su- 

gali- 
per

Jaunavedžiams Padėkavones Dienoje
Galite sutaupinti šimtus dolerių ant įrengimo savo namo, jei pasinaudosite iš šių že
mų kainų. Pilną rakandų rinkini dėl viso namo čia nusipirksite daug pigiau, ne
gu kurioj kitoj sankrovoj. Ant pareikalavimo nusipirktus rakandui pristatysime 
vėliaus.

$150.00 4 Šmotų Miegamojo Kambario Setas

vjjBiĮjgr' \l

r .m v

Ii 'w •j:'-L^^***

gi

Day 
dangalu ir matrasu su nuleistais 
kraštais. Atsidaro i pilno didu
mo lovą. Paprasta C1 1 CC 
vertė $25, už______ I

Gražus 42 Šmotų 
Servizas

Puikiausia proga nusipirkti gra
žų 42 šmotų servizą pigiau, 
negu už urmo C O OQ 
kainą

4 šmotų miegamojo kambario setas, pilno didumo lova, komodė,
i rųšies Jp /

ARMSTRONG LINOLEUM
$2.25 Inlaid — 89c ketvirtainis jardas 

$1.75 4 jardų platumo — 89c ketvirtainis jardas

Kaurai
Kaurai (karpetai) geriausio 
Amerikos išdirbinio, tūkstančių 
dolerių pasirinkimas.

. $35 — 9x12 gryaų 
vilnų kauras 
$47 — 
vetiniai 
kaurai

1801 SOUTH MICHIGAN flVENUEu'.'

Kainos Yra 
Įmokant 25% 
mos, likusius 
ma išmokėti 
30, 60, 90 ir 

dienų

Cash 
su- 

gali- 
per 
120

■■■
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[Tarp Chicagos]
lo skanaus 
kalba, ima 
l;a tu jau

ŽINIOS
Alga nukirsta per pusę

Federalis teisėjas \Vilkerson 
nukirto per pusę algą Henrys 
C. Blair’io, Chicago Surface 
Lines prezidento ir resiverio 
Chicago Raihvays Company. 
Blair gaudavo iki šiol $120,000 
metuose. Taigi dabar gaus tik 
$60,000. Chicagos miesto tary
ba nesenai išnešė rezoliuciją 
protestuodama delei to, kad 
Raihvay Co. bankrutija, o re- 
ceiverių algos tokios augštos. 
Nukirstos algos ir poros advo
katų, kuriuos pasamdę turi 
siveriai.

re-

Alaus karas
» '

karas

Lietuvių
7

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

alučio, ji, anglų 
šaukti: “Atsitrauk, 
įžeidei mane prieš 
neatsitrauksi, gausi

per burną!”
Bet “ligonis” vyras vis leidei 

kalba, kad jis mylįs ją nuo va
kar vakaro.

Rožių žemėje (Roselande)

Aną dieną nuvažiavau į Bo-; 
žiu Žemę pas draugą, kuris lai-! 
ko minkštųjų gėrimų užeigą.

Įeinam vidun. “Alo, drau
gai!” “Alo!”, pasisveikinom, iš
sikalbėjome.

Leidė numeta cigaretą deši
ne ranka ir “tepa” mylinčiam 
vyrui — vieną ktfrtą, kitą. Lei
dė šaukia: “Aha, dabar gavai, 
ko ieškojai.”

Vyras betgi nuo leidos ‘“smū
gių” nepuolė ant grindžių, ale 
ir vos nustovi. Leidos “frentas” 
prišokęs kerta dar du kirčiu į 
akį. “Priešas” krinta ant že
mės ir guli ramiai; rodosi, ktld

Mums bekalbant įeina du vy- nebenorėtų nei lovon gulti.
rai ir leidė. Prieina jie prie ba-, 
ro, 
ria
vyrai Me išmeta po kelis, už
sirūko po ęigaretą. Na, ir leidė 
išgeria ir užsirūko cigaretą, ir 

) -r ji geriau pu- 
negu vyrai.

Yra užeigoje dar keli vyrai, 
bet vienas jų labai “suvargęs,” 
vos ant kojų pastovi. “Nuvar
gęs” vyras eina prie leidos, km 
ri ruko cigaretą. Priėjęs, jisai 
uždeda ranką ant peties ir sa
ko, kad jisai mylįs dar ją. Bet 
kidė i tokia meilia kalba “rc-

šaukiasi gėrimo. Leidė ge
tai, ką geria jos draugai

Y

matyti. Bet tikrenybėje tokių 
a't.itikimu kaip šis, negalėjai 
matyti, kuomet karčiamos buvo 
atidarytos. —Pasaulio Vergas.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 

A. C. W. of A. mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadieny, lapkričio 
(Nov.) 9, 1928, 7:30 va’., vakare, 
Amalgamated (’enter svetainėj, 333 
So. Ashland Blvd. Kviečiame visi 
nariai dalyvauti Šiame susirinkime, 
nes atsibus nominacija valdybos 
1929 metams. Taipgi yra daugiau 
svarbių reikalų apsvarstymui.

A. M. Kuisei, sekrt.

Draugyste Teisybės Mylėtojų lai
kys savo mėnesinį susirinkimų nedė- 
lioj, lapkričio 11 d., 1-mą vai. po pie
tų Mark While Sųuare Park svet., 
prie 29th ir So. Halsted Sts. Visi na- 
riai-rės malonėkit būtinai laiku susi
rinkt, nes yra daug svarbių eikalų 
aptarti. — Raštininkas.

sirinkime, nes bus renkami darbinin
kai dėl baliaus (vakarienes), taipgi 
turim daug svarbių reikalų aptarti

M. K. Plėnis, nut. rafit.

<un. M. X. Mockus ateinantį sek- 
nu dienį, 11 d. Lapkričio (Nov.), 
nu > 2:30 po pietų, Mildos svetainėj, 
3110 So. Halsted St., kalbės temo
je: ‘“Dorybė Dievo, Velnio ir Žmo
gaus.” Prakalbas rengia Lietuvių 
Laisvamanių kuopa.

Kviečia KOMITETAS.

Draugystė Meilės Lietuvių Ameri
koj, rengia iškilmingų balių Nedėlioj, 
Lapkričio (Nov. 11 d., 1928 m., Dievo 
Apvoizdos parapijos svetainėj, kam
pas 18th St. ir Union Avė. Pradžia 
7 vai. vakare, bus gera muzika iš 
pat Cicero ir linksmai laikų praleisit. 
Be to, baliuje bus priimami nauji na
riai veltui, kviečia Komitetas.

Lietuviai Daktarai vairus Gydytojai
Ofiso ir Bes. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

Atnaujintas alaus 
southsidėje. Tapo 
Charles Kiče, 44 m., saliuninin- 
kas, turįs užeigą prie 60-tos ir 
Halsted gatvių. Jisai tapo pa
šautas saliune Maikio McGover- 
no, 5213 So. Halsted st. McGo- 
vern esąs brolis Hugh McGo- 
vern, šalčio leitenanto-

čia

Prieina* keli vyrai, nuramina 
visus ir pakelid nu virtusį vyrų 
nuo žemės. Bet leido, nors ir 
geria ir ruko cigaretus, vis zur- 
za, kai pažiūri i vyriškį. Prie 
muštynių tečiaus nebeprileidžia
mą.

Birutės Kalno Draugystės mėnesi
nis susirinkimas įvyks penktadieny, 
lapkričio 9 d., 1928 m., 7:30 vai. va
kare, Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 3133 So. Halsted St. 'Ma
lonėsit visi nariai dalyvauti šiame su

Padėka policijai

Pavieto teisėjas, Edmund Ja- 
recki, išreiškė padėką policijos 
viršininkui Russel’ui už lai, kad 
gerą tvarką palaikė perėjusių 
rinkimų dienoj.

Buvęs graborius nutei
stas kalėti

Wm. F. Martin, buvęs grabo
rius, turėjęs laidotuvių įstaigą 
adresu 3861 W. Harrison st., 
nuteistas 30 dienų kalėti. Daly
kas tokis, kad Martin palaidojo 
tūlą Edmundą Burkę, karės ve
teraną, ir paėmė iš našlės $550 
už laidotuves; to negana, jis iš- 
kolektavo dar $100 iš veteranų 
biuro 
fondo 
vėms 
tuvių 
Taigi

lėšų
Wm.

iškolektavo
sugrąžino
$100, vienok turės kalėti.

laidotuvių fondo. Iš šio 
skiriama pinigų laidotu- 

tų veteranų, kurių laido- 
nėra kam padengti. 
Martin prigavingai 

$100. Ir nors jis 
veteranų biurui tą

Chicago Forum 
Council

Ateinanti sekmadienį Adei-

Grabeliai
Aš gi manau sau: tai šiandie 

yra tas blaivybės laikas, ku
riuo niekas neturėtų svaigalų

BRONISLOVAS BUTVILAS

seserį Ona ir 
Kūnas pašarvotas, 

So. Montgamcry

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 6 dieną, 8 vai. ryte, 
1928 m., sulaukęs 20 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj. Paliko 
dideliame nubudime motiną 
Liudvika po tėvais Kvietkaitė, 
tėvą Kostanta, 
gimines, 
randasi 4016 
Avė.

Laidotuvės 
Lapkričio 10 
te iš namų į 
jimo Panelės

įvyks Sukatoje, 
dienų, 8 vai. ry- 
Nekalto Prasidė- 
švenčiausios pa

rapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero 
nes.

kapi-

Butvi- 
pažįs-

Visi a. a. Bronislovo 
las giminės, draugai ir 
tumi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, sesuo ir gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

ATMINČIAI

Albert Dolan
Liūdnai atminčiai musų bran

gaus sūnelio ir brolio, kuris 
pasimirė trys metai atgal šian
die, lapkričio 9 d., 1925 m.

Laimingus namelius mes kar
tą turėjome, kuriuos malonu 
prisiminti, bet mirtis išpiešė 
laimę ir paliko vienatvę, ku
rios jau niekas mums neatstos.

Kai gyvenimo kova jau bus 
užbaigta, mes susitiksime mu
su mylimąjį ten, kur daugiau 
jau nebus atsiskyrimo.

Mylintys
Motina, Brolis ir Giminės. 

■EBKZMnKnBBHRMMambBMHBK!

DOVANOS NAUJIENŲ MASKARADUI

J. F. RADZIUS -
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

O F I S A S :
668 W. 181 h Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

ANTANAS NOREIKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 6 dieną, 10:20 vai. 
vakare, 1928 metų, sulaukęs 
35 metų amžiaus, a. a. Anta
nas gimė Chicago, III. Paliko 
dideliame nuliūdime moterį O- 
ną po tėvais Vaišvilaitė, sūnų 
Juozapą, Detroite brolį Juoza
pą, seserį Juzefą ir Lietuvoj 
motiną Oną ir tėvą Juozapą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4719 
So. Maplewood Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoje, 
Lapkričio 10 dieną, 8 vai. ry
te iš namų į Nekalto Prasidė
jimo Panelės švenčiausios pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Antano Noreiko 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sūnūs, brolis, 
sesuo ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741M ūsų patarnavimas 

laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avc
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Serai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigus 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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

Rcs. 2359 S. Lcuvitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, UI.

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

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

Namu telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptickos 
CHICAGO, ILL.

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

Tel, Lafayette 4146
Valandos: 

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

Ofiso Tel. Victory 7188^
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Lietuvis Gydytojas
Valandos:

9 iki 12 ryto; 2 iki 5 po piet;
6 iki 9 vai. vakaro.

Dr. V. S. Naryauskas
2435 W. 69 St., Chicago, III.

Tel. Hemlock 8151

Phone Boulevard 1401

DR. V. A SIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
$343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East lllth Street, 
kampas \Vabash Avė. 
Phone Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 16—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood avc. 

Tel. Republic 7*868
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 
112* Milwaukee Avenue

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

{vairus Gydytojai
Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 <ki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Res. Telephone Plaza 3200 .

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 1-912 

Rcsidoncc Tel. Fairfax 6352

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 
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po piet

TELEFONAS CANAL 1464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 ..South Ashland Avė., 2 luboa 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midvvay 2880

į DAKTARAS DEAN SPEC IALISTAS 
i 64 W. Kandolph St.. Room 604 
Radikalus gydymas visų kroniškų 
lytyškų ligų vyrams ir moterims. 
Odos, kraujo, inkstų, pilvo ir t. t. 
Taipgi ausų, nosies ir gerklės. Va
landos nuo 10 iki 7. Nedėldieniais 

nuo 10 iki 2 vai. po pietų.Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Mieslo Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted S L 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

S. D. LACHAVICZ
Z-

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

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

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

4712 South Ashland Avė.
Pbone Boulevard 7589

11
Tel.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 2001
Kandolph 1034 — Vai. nuo 9-6

Vakarais
3211 South Halsted SU

Tel. Victory 0562 
vai. vak. apart Panedčlio ir

Pčtnyčios

J. Lulevich
Lietuvis eraborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

7—9

John Ruchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

skiria gražias do- maskaradui puikią pastatomą 
NAUJIENŲ maskarade ant grindų elektrinę liampą, 

šilkiniu uždangalu, vertės $20.

Biznieriai
vanas
dalyvaujantiems pavie n i a m s, 
grupėms ir poroms. Naujienų 
maskaradas įvyks Nedėlioj, lap
kričio 25 d., Wicker Park svetai- 

, nėj, 2010 W. North Avė., pra-

moję: kokis progresas yra 
daroma laikos reikalu?” Disku
sijų pradžia 3:11 vai. po pietų. 
Adelphi teatras raudasi prie 
Madison ir Clark gatvių. Prele
gentas bus Columbia universi-' džia 5 vai. po pietų, 
telo profesorius, Parker T. Į 
Moon. (1) Jos. F. Bndrik, 3117 So.

— : Halsted St., kuris'per daugelį 
H metų užlaiko muzikalių instru- 

: menių ir rakandų krautuvę. Jis

YRA SAUGUS1 H c A No 25I lin unuuuu Superhcarodine vertės .

BAYER ASPIRIN
maskaradui 

i arba 
vertės • $100. 

, Į Kas laimės tokią brangią dova- 
Inikitc be Baimes kaip pa- nn> (as buS pilnai patenkintas, 
sakyta “Bayer” Pakeliuose 

(5) B & J Electric Radio 
Eng. Laboratories, Ine., J. A. 
Bartkus, Vedėjas, 6819 South 
Western Avė. Tai yra lietuviai 
Badio išdirbinėtojai, kurie gra
žiai veda savo biznį Marųuette 
Parko apielinkej. Jie skiria 
Naujienų maskaradui Elektrinį 
Waffle Iron, Riinco Waffle 
Mold No. 89-A vertes $16.

Lietuvės Akiišerės
Phone Victory 4952 

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street
Viršuj Univcrsal 

Stato Bank

jog 
jos

bayer

(2) M. J. Matulauskas, 3356 
S. Halsted St., kuris užlaiko vi
sokių aprėdalų krautuvę ir lie
tuviams, ypač bridgeporlie- 
čianis, yra žinomas per dauge
li melų; jis paaukavo Georgette 
šilkinę dresę nioterei arba mer
ginai vertės $15.

(6) A. Belskis, vaistininkas, 
Naujienų kaimynas, kuris pa
sekmingai veda savo puikiai 
įrengta vaistinę per daugelį 
metų, skiria Naujienų maska
radui Derlumu Setą vertės $10.

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

12
Ki
su-

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskeles, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino^

Halsted St., kuris užlaiko laik
rodėlių ir auksinių daiktų krau
tuvę, paaukavo “Naujienų”

<ia negaunaie įniro nuyer aspirinu,; -.ij.-u..:,.; rv xmnlI1
kurio saugumą prirodė milionai žmo- naskaiadui sidaminį o bniotų

(7) Josephine Osinski, 4108 
Archer Avė., ji yra rcal estate 
biznyje, skiria Naujienų Maska
rado dalyvaujantiems rankomis 
išsiuvinėta dreserio uždangalų, 
šilkinį arba lininį, vertės $10.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-nios gatvės

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas,
maža dalis žmonių supranta apie 
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 j namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Pbone Kenwood 1752

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

Lietuviai Daktarai

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

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.

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė
Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377

Phone Victory 1115 • 
Baigusi akuše
rijos kolegiją 
ilgai praktika 
vusi Pennsylva 
nijos ligonbu 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymų, laiko 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari 
mus dar ir ki 
tokiuose rcika 
luo.se moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 

. rasite pagalbą, 
dui dovanas, pranešime kitomis Valandos nuo 
dienomis, 't’ėmvkil “Naujienas”. \
“Naujienų Pramogų Komisija. 6 iki 9 vai. vak.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rcz. Tel. l)rexel 9191

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

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

arti 31«t Street
Valandos: 1t3 po pietų, 7—8 yak. 
Neclėliomis ir šventad. 10—12 dienų

Albin A. Peters 
(Albin A. Petrošiaus Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Saite Street 
Tel. Kandolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. WhippleSL 
Hemlock 4080

(8) Z. Basinski, rakandų 
krautuve, 1701 West 47th St. 
Jis yra gerai žinomas biznierius 
Town o f Lake apielinkej. Jis 
skiria Naujienų Maskaradui pa
statomą ant grindų elektrinę 
lempą su mulevotu uždangulu, 
vertės $16.50.

Daugiau vardų biznierių, ku
rie skirs “Naujienų” maskara-

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res» 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12
gėrimams setą. Kas laimės tą 
puiku Hidabrijiį liūs bus pa-
tenkintas. Seto verte — $12.

nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš penkis

Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo. 
Neuralgijos.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa-' 
kelis turi pritirtus nurodymus varto-' 
jimui. f. .J _ ”
plyskeliu kainuoja kelis centus. Ap- gai biznį To\Vll ()f 
tiekininkai taipjau parduoda bonku-1 r . ‘ten iž 24 ir 100 plyrkeUų. hnkeje. Ji» skinu

metus nuo

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

j. .. _ U».< tĮįiLji ’

(I) Pelei’ Barskis Furniture 
House, 1718 \V. 47 St. Jis per

ri pritirtus nurouyrnus vartų- , , . » 1 •
Patogios dėžutės iš dvylikos daugelį metų veda pasekmin-

Lake apie-
Naujienų

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

Tel. Kemvood 5107 
Valandos: 

nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare _________ _____ __ _

apari šventadienio ir ketvirtadienio Valandos: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9 v. v.

M. F. Rathbun, M. D. v. w. kutkauskas
Gydytojas ir Chirurgas ADVOKATAS

Specialistas vaikų ligų 
Ofisas 3337 So. Morgan Street 

Pbone Boulevard 2118 
Rezidencijos Pilone I

29 S. La Šalie >1.
[(l il|in j Tel. Central 6390. 
Republic 9107 Rezindcncija 6158 S.

- ....... t lel. Prospect

Room 730 
Vai. 9—1.
Talpiau Avė

&
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[šiame skyriuje bus talpina
mi Vi. Jurgelionio ir kitų 
Amerikoj augusių lietuvių 
straipsniai. Jie eis anglų kal
ba, kadangi ji yra geriau su
prantama musų jaunuomenei. 
Red.]

The People’s Orchestra 
Concert

By VL Jurgelionis
The Chicago People’s Sym- 

phony Orchestra under the 
direction of P. Marinus Paul- 
sen gavę the first of a series 
of concerts at the Eighth j 
Street Theatre lašt Sunday 
nfternoon. The orchestra was 
supported in its concert by 
Elizabeth B. Conner, soprano, 
and Johanna Siragusa, pianist. 
Miss Siragusa was the vvinner 
of the llerald and Examiner 
piano contest.

It is easy for anyone to cri- 
ticise any form of the average 
concerts, būt when the shrewd- 
est critic listens to this or
chestra he hits the snag in the 
river. There do not seem to 
be enough appropriate words 
to praise the interpretation of 
this organization’s music and 
there is nothing that the critic 
can knock unless he dislikes 
the color of one of the 
musician’s hair or something 
likę that. What is he to do 
then? Do his best in giving 
the facts maybe.

In the orchestra there are 
sixty musicians, each an in- 
dividually perfect artist. Ali 
of these artists are blended in- 
to one organization with such 
polished perfection that none 
of their interpretation is lošt 
and the effect is that of a 
huge master musician ex- 
pounding his innermost feel- 
ings. One is not conscious of 
the fact that a mass of 
musicians is playing various 
Instruments, instead one ex- 
pericnccs the feelings that the 
orchestra is portraying.

It is not at all necessary 
for a person to understand 
music or even be a music lov- 
er to really enjoy and ap- 
preciate the concerts of this 
Symphony orchestra. In fact 
the mind that has no inclin- 
ations at all toward music en
joy s these concerts better be- 
cause the music is presented 
so simply and beautifully.

Conductor P. Marinus Paul- 
sen deserves much credit foY 
the polished performance of 
this organization. He seems to 
inject into the orchestra a 
finer feeling of interpret
ation.

In the concert, Johanna Si
ragusa played the piano part 
of the Hungarian Fantasy for 
Piano and Orchestra by Liszt. 
Miss Siragusa can be easily 
tei-meci a. marvel at piuno tech- 
nique. Būt where other pi a n- 

ists stop with perfect tech- 
nique this young giri makes 
her beginning by her color- 
ful interpretation. Although 
her fingers travel with an al- 
most impossible rapidity over 
the keys she finds room for 
injection of all the feeling. 
It is a pleasure to hear so ac- 
complished an artist.

The concert dates of the 
Chicago People’s Symphony 
Orchestra are as follows: 
November 18, December 2 and 
16, January 13 and 27, Feb- 
ruary 10 and 24, March 10 
and 24, April 7 and 21 and 
May 5.

Paltas, Chas. 2 
Ercinas, Louis 
Gutauskas, Jonas 
Gesevičius, P. 
Jankus, Fr. 
Hartman, K. 
Klebonas, John 
I^apenis, Peter 
Libuszoroski, J. 
Lipauskienė, A. 
Misunas, Fr. 
Mikna, M. 
Markus, J. 
Peklis, P. 
Peterson, W. 
Polaimo, Goo 
Pukgzlis 
Puiž, F. 
Smitas, J. 
Shimkus, Chas. 
Stanevich, Ben 
Šimaitis, John 
Simokaitis, Bruno 
Simons, B. F. 2 
šalinskis, Jonas 
Strikus, J. 
Urbanavičius, S. 2 
Valinčius, K. 
Vikasas, Cl. 
Yocis, P.

24 MĖNESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMBINGAS. APŠILDYMAS, 
APROKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroe 0155
Musų inžinieriai ateis pas jus. Mes 

parduodame lik niaterijolą arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
184 N. Halsted St.

S. W. cor. Lake ir Halsted Sts.

jCLASSIFIEŪ ADS.į
Educational

Mokyklos
Mokinkis Barberystės Amato 

Dienomis ar vakarais. Del informa
cijų šauk arba rašyk INTERNA
TIONAL BARBĖK COLLEGE, 

672 W. Madison St.

MERGINOS išmokite grožės kul
tūros pas MOLER’S. Didžiausia ir 
eniausia los rųšies ištaiga, turinti 

skyrius po visą šalį nuo vieno krašto 
iki kito. Geresnės Beauty Shops vi
sur indorsuoja Moler sistemą. Pa
sinaudokite šia reputacija. Gaukite 
Moler Diplomą. Dieninės ir vakari
nės klesos. Ateikite, ar rašykite 

Moler System, 512 N. State St.

Miscellaneous
____________ Įvairus____________

SENI Įtaisymai Storų padaromi 
taip nauji; “show cases” pertaiso 
ui, aprokojam uždyką. Liberališka^ 
įuošimtis ant senų fixčerių, jeigu 
nalnoml čia ant naujų. 722 Taylor 
St., Tel. Monroe 0528.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

‘aisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
ningą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 VVest Grand Ae.

Berkshire 1321 
MR. PARIS.

■ ■ ————m■

Business Service
Biznio Patarnavimae _

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per- 
aisyti katilai fumisai, grotos — 
/andpnio jtaisos:. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Cef. Victory 9634.

Expertas Radio 
Taisymo

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

$2 — patarnavimą skaitom — $2 
Stewart 2992

516 E. 71st St.

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

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedfildieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p. 

b - --- '

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumbeno ir apšildymo dar
nus: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 
ateisime bile kur ęhieagoj. Visas 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

MES va’om visokios rųšies kar- 
oetus, darbas garantuotas. Mes ei
name visur po visą Chicagą. Že
miausios kainos

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

Business Service

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam. ir popieruojain. Užlai- 
kom malcvų, popierą, stiklus ir tt.

3149 Š. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANCIONIS, Sav.

Financial
_____  Finanaai-P

Paskolos suteikiama 
į viens diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai

Mes perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT ' 
CORPORATION

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

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.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.*

JUSTIN MACKIEWICZ
?342 So. Leavitt St.
Lhone Canal 1678

Pinigus skoliname ant 2-rų Mort- 
gičių $100 ir aukščiau, ant lengvų 
išmokėjimų.

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th St

PASKOLINSIM nuo $60 iki »800 
už 2’/a nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, i 
2231 West Division St. “upstalrs” 

Tel. Armitage 1199

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

MES darome 1, 2 ir 3 morgičių*. 
Eighteen Bond & Morgago Co. 

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

GARANTUOTAS UŽDARBYS

Už $2,800 parsiduoda $3,000 pirmi 
morgičiai mokantis 6%.

Už $5,0000 parsiduoda $5,700 2nd 
morgičiai ant naujo bizniavo namo 
6%.

Kas turite pinigų, pasinaudokite ši
ta proga, nes tai yra garantuojamas 
investmentas ir geras uždarbys.

STANKO & CO, 
5076 Archer Avė.

Tel. Idifayette 6036

Personai
__________ Asmenų Ieško_________

VELTUI
Patentai, Vaizboženkllai, Copy- 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

230$ W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEšKAU savo dėdės Prano 
Noivilo. Jis paeina iŠ Kauno rėd., 
Raseinių v., Viduoklio parap. iš 
šelaupės. 1916 metais gyveno Chi
cago, III. po numeriu 23 C. 19 St. 
Malonėkit atsišaukt arba kas apie ji 
žinot praneškit man, už ką busiu 
dideliai dėkinga. Liudvika Norviliu- 
tė-Gurskienė, 468 Boulevard, Bay- 
onne, N. J.

Help VVanted—Malė
TJarbininkų .ReilHa

KEIKIA LIETUVIU aUTuMOBI 
uu PARDAVINftTOJŲ — PATY 

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jųa pardavinėjot au

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

Jei jus norite biskį pasimokinta 
Ių8 galite tik*? pelningam bizniui, 
Eardavinėti Ciicvrolet automobilius, 
urie viršija kitus karus išpardavi

me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimų.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOC1ATION—Salesmen Training 
’fchool, 301 Gossard Bldg. 198 East 
Ohio St. Chicago, 1M 

% REIKALINGI ifteriai dėl orna
mentai bronzo darbo. The American 
Bronze (Jo., 1316 Wost 63rd St.

REIKALINGA VYRŲ 
ATSIftAUKIT 

1100 W. 22nd St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS dvi patyrusios mo
terys, dėl sortavimo skudurų. 845 W. 
Vernon Park PI., 1 blokas į pietus 
nuo Harrison St.

VEITERKA reikalinga, nereikia 
dirbti nedėliomis, $15 i savaitę.

55.3 W. 16th St.

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia________

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbi! pinigų lengvai gali kož- 

nas vienas vyras arba moteris drau
gaudami su mumis. Kaip tik dasi- 
žinote kur kokj bargeną ir patys ne
galite nupirkti, kreipkitės pas mus. 
Mes turime pinigų pirkimui ir nu
pirkę užmokėshn jums už parody
mą bargeną. Taipgi kokiam atsi
tikime esate priversti skubai ką par
duoti, nedaleiskite kad atimtų už 
skolą, o pasimątykite su mumis. 
Kas reikalaus, mes užlaikysime vis
ką absoliutiškoj pąslaptyj.

STANKO & CO.
REAL ESTATE
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

Sewing Machines
_____ Siuvamos Mašinos

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

4251 Cottpge Grove Ave-

Musical Instruments
Muzikos_JnstrumenUi

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

UŽDYKa ELEKTROS RADIO 
Naujas Crosley A. 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 DIRBTUVE
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

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

GERAS linelio bargenan. Paaukau
siu ^rrnžų naujo modelio 7 tūbų 
elektrikinj radio Retą, gražus riešu
to kabinetas, 50 colių aukščio su tū
bomis ir ibudavotu spykeriu. 8228 
Maryland Avė. Ist apt. Phone Ste- 
vvart 1875. Chicago.

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTAS kambarys ant 

rendos prie privatinės šeimynos, vie
nam ar dviem. 2325 Fullerton Avė.

RENDON modemiškas kambarys 
prie mažos šeimynos. Pageidaujama 
blaivaus ir švaraus. Matykit po 6 va
karais ar nedėlioj.

7087 So. Artesian Avė.

RENDAI kambarys vyram arba ve
dusiai porai prie mažos ir linksmos 
šeimynos. Kambarys švarus, šviesus 
ir šiltas. 843 W. 34th St.

Automobiles
1926 Lincoln Sport Phaeton ... $950
1927 Buick aedan 5 pas............ $675
1928 Oakland sedan naujas.... $795
1928 Pontiac sedan naujas....... $695
1927 Chandler luke naujas....... $650
1928 Essex sedan, kaip naujas $650
Cadillac coupe, 4 pass., perfect $495

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo. __
McDERMOTT MOTOR SALES

7136 So. Halsted St.

Miscellaneous for Sale
Į vai r us Parday i m ai_______

Pagražinkit savo namą 
ši kompanija atlieka darbą ant 

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

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

8545 Houston Avė. 
Tel. Regent 2375 

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonio* pančlakos dei 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi porok už 95 cen
tus. Moterims panėiakų pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 84c. ir 35c. Vilnonios ma- 

I terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
j centus. Taipgi turime marškonių 
' gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČIUS, 
504 W. 88 St. ir Normai Avė. 1 lubot.

Chicago, III.

Vėliausios mados moterims 
kepurės, dresės ir kotai 

Geriausiai, tvirčiausiai ir tinkamiau
siai iš gero niaterijolo pasiuvam ir 
pritaikom Kepures, Dreses ir Kotus, 
už labai prieinamą kainą. Mes kiek
vienam, atsilankiusiam suteikiame tei
singą ir prielankų patarnavimą ir par
duodame geresnį materijolą daug že
mesnėmis kainomis, negu visi kiti. 
Atsilankyk į musų krautuvę, pama
tyk musų siuvėjų pasiutus drabužius 
ir persitikrinsi.

G. & E. Burba 
CLOAK SHOP 

3214 South Halsted Street
Chicago, III. Phone Victory 2477

SIUTAI ir kautai parsiduoda nuo 
$10 ir daugiaus. Išpardavimas še
štadieny po pietų ir nedėlios rytą.

2343 So. Trumbull Avė.

PARSIDUODA Pool Table vienu 
metu senas už $ion 4355 Wentworth 
Avė. Tel. Yards 5380.

Business Chances
Pardavimdi 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.
Dearbom 3840

PARDAVIMUI restaurantas gė
las, pelningas biznis, prie karų li
nijos. Ilgas lysas. Savininkas išva
žiuoja Europon.

2559 W. Pershing Road

UŽ PUSĘ kainos, tabakos, ken- 
džių ir visokių smulkių tavorų krau
tuvė. Parduosiu arba mainysiu ant 
loto arba automobilio. Atsišaukite 
408’ W. 103rd St. Tel. Victory 4898

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
ne; priežastis pardavimo — šeimy
niški nesusipratymai. Galima visą 
biznį pirkti arba pusę.

5016 W. 16th St», Cicero, III.

_____________ :__________ —
PARSIDUODA Soft Drink Parlor 

su namu arba mainysiu į patinkamą 
namą. Tel. Saginavv 1444 
------------------------------j------------------

PARSIDUODA Soft Drink Parlor 
su bartus nebrangiai. Biznis daroma 
geras. Apgyventa vokiečių, švedų ir 
airių. Renda nebrangi, lysas ilgas 
Pardavimo priežastis patirsit ant 
vietos.

5202 So. Ashland Avė.

AUKSINĖ PROGA
Parduosime jums gražią krautuvę 

ir namą, 25x80 pėdų, už $350 cash, 
kitus kaino renda. Peivyta ele. ka
rų Karužas, kaina J55OO, randasi 
3647 So. Halsted St. arba išranduo- 
siu už $50 j mėnesi ir rendauninkui 
duosiu privilegiją pirkti už metų 
laiko ir priRkaitysiu rendą į namo 
kainą. Atsišaukit KUEBLER, 5915 
So Sawyer Avė. (Brokers Cooperate)

Tel. Republic 9819

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė įvairių tautų apgyventoj vleto.i, 
biznis geras ir kambariai gyveni
mui. Lysas 5 metams. z

3001 So. Emerald Avė.

EXTRA. Pardavimui bučemė ir 
grosemė geroj vietoj, ant kampo, 
visokių tautų apgyventa, biznis ge
rai išdirbtas. Parduosiu dėl nesusi
taikymo partnerystėj. Atsišaukit 
tuojaus 3935 So. Cahfomia Avė.

PARSIDUODA kriaučių šapa. Taip
gi turiu gera, biznio lotą, nebran
giai. 4250 W. 63rd St.

PARSIDUODA duonos keptuvė, ar
ba mainysiu į lotą ar automobilį.

850 W. 18th St.

Pekarnė verta $10,000
Važiuoju į Europą. Geras biznis. 

Puiki vieta, renda pigi.
Matykite

A. N MASIULIS & CO
6641 So. Westem Avė.

Tel. Republic 5550.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė, geras biznis, gražiai įrengtas. Sa
vininkas nėra bučerys, vienam sun
ku apsidirbti. Arba mainysiu j lotus.

828 W. .31 st St.

EXTRA bargenas. Pardavimui gro
semė ir delicatessen krautuvė. Turi 
bdti parduota į trumpą laiką. Pigiai.

2643 W. 71 st SI.

GERA PROGA. Pardavimui Soft 
Drink Parlor, lietuvių apgyventoj 
apielinkėj. 4540 So. Honore St.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlor. 
mainysiu ant groserio arba ant au
tomobilio, 4539 So. Marshfield Avė.

PARSIDUODA Soft Drink Parlor 
bu barais, nebrangiai. Našlė turi iš
važiuot, nėra kam palikt.

4617 So. Paulina St.

PARDAVIMUI grosemė ir delica
tessen. Renda pigi, ilgas lysas. Par
duosiu pigiai. 4631 So. Paulina“ SI.

PIGIAI parduosiu puikią bučernę, 
geroj lietuvių kolonijoj, prie naujai 
budavojamo didelio teatro. Skubėkit, 
laimėsit! NAUJIENOS, Box 1130

EXTRA bargenas. Wholesale meat 
market. (’ilsIi business, geriausia vie
ta Cicero. 4900 W. 14th St. Cicero, 111.

PARDAVIMUI Soft Drink Parjor. 
Geroj vietoj. 870.3 Cottage Grove Av.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlor. 
Pardavimo priežastis—savininkas at
sidarė bizni nuosaviam name.

7652 Vincennes Avė.

PARSIDUODA ice cream, candies 
ir cigarų krautuvė, labai pigiai. Prie
žastis pardavimo—liga. 7251 S. Ash
land Avė. Tel. Radcliff 7078

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė. Savininkas mirė, reikia greit par
duoti, pigiai. 3 pagyveninjui kamba
riai su furničiais. Rendos $45. 

6137 Wentworth Avė. 
Tel. Wentworth 4223

PARSIDUODA restaurantas geiai 
darantis biznį. Viršui Rooming Hou- 
sės, prie didelių fabrikų. Geri fix- 
tures, pigi renda. Kas pirmas lai
mes, arba mainysiu ant kendžių 
Storo ar grosemės.

2474 Blue Island Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

803 Ridge Avė.
Wilmette

Tel. Wilmette 364
Exchange—Mainai

MAINYSIU savo biznį, cottage, 2 
arba 2 flatų ant farmos, lotų, biznio, 
arba ant kitos nejudinamos nuosa
vybės. 2031 W. 35 St. Lafayette 0909

Keai Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

EXTRA MAINAI
IŠSIMAINO namas ir farma; na

mas randasi ant Bridgeporto, farma 
yra Indianos valstijoj, 60 mylių nuo 
Chicagos. Mainysiu namą ir farmą 
ant didesnio namo nepaisant apielin- 
kės.

IŠSIMAINO 2 namai, vienas mūri
nis, kitas medinis;' abu namai gerose 
apielinkėse; tuos namus mainysiu ant 
vieno didesnio bizniavo namo, su biz
niu. Namas gali būt ant Town of 
Lake.

IŠSIMAINO puikus bizniavus kam- 
pinis muro namas, 2 Storai ir 6 fla- 
tai. Extra lotas ir 2 kaAj garažas. 
Priimsiu mažesnį namą kaipo pirmą 
jmokčjimą, arba kas turit kituose 
miestuose namus, priimsiu mainais 
kaipo dalį įmokejimo, arba mainysiu 
ant didelio namo, summer resortų, 
bizniavų lotų, geros farmos, arba ant 
gero dry goods štoro, ar ant geros 
rezidencijos, ar ant gąsdino stoties, 
ar ant garažo. Namas turi būt par
duotas arba išmainytas j trumpą lai
ką. Kas pirmesnis, tas laimės.

IŠSIMAINO bizniavas namas ant 
Archer Avė., Storas ir 2 flatai ir 2 
karų muro garažas. Parduosiu pigiai 
arba priimsiu kaipo pirmą įmokėjimą 
kas ką turite. Savininkas važiuoja į 
Lietuvą, nenori namą palikti ant sve
timų rankų.

IŠSIMAINO puikus lotas Aurora, 
III,, 55x155; priimsiu automobilį kai
po pirnųp įmokėjimą.

Su viršminėtais reikalais kreipkitės 
pas:

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APAKTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu Šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
nie* pabudavoti ant jūsų loto bile 
bungalow arba fialą budinką, kokj 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, KiJdvare 1195.

BEISMENTAI IR PAMATAI
Į septynias dienas pakelsime jū

sų namą ir padėsime jums naują 
cementini 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
ravai kontraktoriai Chicagoje. Pa
šaukite ir musų inžinierius jums 
apruokuos djkai.

NORTHERN ILLINOIS 
CONSTR. CO.

155.3 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

DIDELI PINIGAI

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

NEGIRDĖTAS bargenas. Pardavi
mui 6 flatai po 5 kamb. Randasi 
gražioj, lietuvių apgyventoj koloni
joj. Parduosiu pigiai. Priimsiu mai
nais bungalow arba lotą kaipo da
lį įmokė iimo. WALTER J. PAUL, 
3236 W. f-‘h St. Tel. public 4170

BIZNIAVAS lotas 100V125 ant 
Bchnont avė, arti 75 gat. Galiu pa
dalyti. Atsišaukite Austin 1424.

KENOSHA BARGENA1

Šešių kambarių, perdėm moderni
nis namas, 1 karo garažas, kaina 
$5,200.00; 10 kambarių dviejų pagy
venimų namas, 1 karo garažas, kai
na $6,200.00; 10 kambarių mūrinis 
dviejų pagyvenimų namas, perdėm 
modemiškas, išimant apšildymą, kai
na $7,000.00, ir daug kitų bungalovy, 
namų ir dviejų flatų už labai pri
einamas kainas. Visos lengvais iš
mokėjimais.

Mes turime pinigu paskolint ant 
pirmų morgičių ir taipjau mes tu
rime visokios rųšies apdraudą.

Ofisas atdaras nuo 7:30 iki 9:30 
panedėlių, pėtnyČių ir subatų vaka
rais. Jeigu jus norite pirkti, ar no
rite pasiskolinti pinigų, ateikite ir 
pasimatykite su mumis.

M. MULICH AGENCY 
Room 7, Burke Bldg., Phone 2-3211, 

KENOSHA, WIS.

KVIEČIAME APŽIŪRĖT

Palygink ši 5 kambarių bungalow 
su kitais aukštesne kaina; elektrikos 
venteliacija, tiesus susisiekimas su 
Western Electric Co., aržuolo tri- 
mingas, didelis aukštas kambarys 
dėl fruktų, didelis lotas.

Kaina $7,300, cash $500 ir $55 i 
mėnesį su nuošimčiais.

GEORG1AN-SCHAEFER .
BUDAVOTOJAI,

7156 W. Grand Avė. 
Tel. Merrimac 6556

$1,000 ŽEMIAU KAINOS 
Dviejų flatų 5-5 kambarių, garo ši
luma, creram stovy, angliškas beis- 
montus; 23 19 XV. Marųuette Road; 
mainys ant loto; geroj vietoj. Turiu 
parduot tuojaus. Triangie 7475.

TURIU murini narna, noriu mai- 
nyt j grosemę arba bučemę.

Tel. Boulevard 1979

DIDELIS bargenas. Priverstas 
parduoti prapertę su groserne ir 
delicatessen krautuve dėl įvykusios 
mirties šeimynoj. Lietuvių apielin- 
kė. 2216 W. 22nd St.

TURI greit būt parduotas mūrinis 
2 flatų namas South Side už $11,900. 
5-6 kambariai, maudynės, garu Šil
domi, gatvės ištaisytos ir apmokėtos. 
Viskas gerame stovyje, turi būt par
duotas tuo jaus. Tel. Hyde Park 1402 
nedėlioj, arba Franklin 2615 panedėly.

PARSIDUODA kampinis muro na
mas su bučerne ir groseme, cash biz
nis. švedų ir vokiečių apgyventa. 
Parduosiu pigiai, nes noriu apleist 
šal|. Savininkas ant vietos. Agentai 
neatsišaukite. 6001 S. Carpenter St.

Englewood 2116

NAMAS be jokio įmokė iimo. Jusu 
lotas nemoka jokių dividendų, kolei 
yra tuščias. Mes pabudavosime fla
tų budinka. rezidencija ar bungalow 
be jokio įmokėjimo. Visą suma mo
kėsite kaip rendą. Riley and Kra'u- 
shaar, 3121 N. Cicero Avė. Telephone 
Palisade 9600.




