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Pasažierinis Garlaivis Pas
kendo Atlanto Vadenyne

300 žmonių buvo priversti apleisti gar
laivį ir mažomis valtimis leistis į siau
biančias bangas. Ju likimas nežinomas

NF.W YORKAS, Inpkr. 12. — 
Daugiau kaip .'UJO vyrų ir mo
terų — 129 pasažieriai ir 210 
Įgulos žmonių — buvo šiandie 
priversti gelbėtis nuleistomis 
į siau to jaučias bangas valtimis, 
pradėjus jų garlaiviui Vestris 
skęsti Atlanto vandenyne, apie 
275 mylias nuo Hampton 
Roads.

Pirma žinia apie nelaimę 
buvo gauta 10 valandą ryto.

iki 1:25 po pietų. Tuomet radi o 
operuotojas pranešė, kad lai 
paskutinė i.š garlaivio žinia, ka
dangi visi pasažieriai ir įgula 

jau apleidę laivą valtimis ir ji
sai pats esąs priverstas jį ap
leisti.

* •
Nuo to laiko jokių žinių apie 

garlaivio Vestris ir jį apleidu
sių žmonių likimą nėra, nei ne
bus, veikiausiai, kol nelaimės 
vietą pasieks pagalbos laivai.

C.hicago, III., Antradienis, Lapkričio-November 13 d., 1928

(Atlantic and Pacific Photo]
Valijos princas Pietų Afrikoj. Ji sveikina tenykščiai gyventojai.

Rumanijos reakci
ninkai jungiasi prieš 
valstiečių valdžią 
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Krašto kapitalistų remiami, jie 
tikisi pinigais* laimėti rinki
mus į parlamentą

BUCHARESTAS, Rumunija, 
lapkr. 12. — Naujai valstiečių 
valdžiai, su Juliu Maniu prie
šaky, teks grumtis su nema
žoms sunkenybes, kadangi vi
sos opozicijos |Mirtijos susijun
gė prieš ją. Vintilos Bratianu 
vadinama “liberalų” partija, j- 
siulus dėl to, kad regenturos ji 
buvo priversta pasitraukti iš 
valdžios, rengiasi atkakliausiai 
kovai visomis ' pajėgomis. Di
džiulio biznio remiama, ji žada 
gausiai pilti pinigų ir tuo budu 
laimėti visuotinius rinkimus 

= ateinantį gruodžio menesį.

Lietuvos žinios
Kauno savivaldybės 
1929 mėty biudžeto 

projektas
KAUNAS. — Kauno miesto 

valdyba projektuoja 1929 me
tams tokį Kauno savivaldybės 
biudžetą. Balansas 5,219,000 lt.

Pajamos numatomos tokios: 
mokestis nuo nejudomojo tur
to — 830,000 litų, mokestis 
nuo prekybos ir pramonės įs
taigų — 1,349,000 litų, mokes
tis nuo karietų, automobilių, 
dviračių ir šunų — 123,000 li
tų; įvairios rinkliavos — 509,- 
000 litų, iš miesto turtų ir tei
sių — 845,000 litų, iš miesto į- 
monių — 790,950 litų. Išlaidų 
grąžinimas ir paskolos miestui: 
263,000 litų, įvairios įplaukos x
— 208,250 litų, butų mokestis
— 300,000 litų.

garlaiviui bevieliu ėmus šauk
tis pagalbos. Nelaimės vieton 
tuojau išsiskubino keletas gar
laivių ir .Jungtinių Valstybių 
valdžios laivų, tačiau nė vienas

mus apie kovą tarp 
maskviškių vadų

jų, tur būt, nepasieks vieto
anksčiau, kaip apie vakarą.

Vestris garlaivio bevielis ne- Lamport and Holt prekybos 
paliovė siuntinėjęs pranešimų į laivyno komandorius.

Patvirtina praneši- Berger gavo 16,000 
’ 1 balsų daugiau nei j 

prieš dvejus metus
“VoKsjsche” korebjjondeptas 

Maskvoj pranašauja naują 
sovietų politikos kursą “ į de
šinę”

BERLYNAS, lapkr. 12.
Vossiscihe Zeitung koresponden
tas Maskvoje, kurs paprastai 
yra gerai painformuotas, savo 
pranešime iš sovietų sostines 
sako, kad nors Maskva nugina 
pranešimus apie kovą tarp so
vietuos vadų, Politbiuro narių, 
tų nugynimų vis tik nereikią 
įimtai imti. Pranešimai esą tei
singi. Politbiuro narių tarpe 
einanti iš tikro aštri kova. Ko
va ypačiai paaštrėjus tarp Sta
lino ir Bucnarino.

Bucharinas— sako Vossische 
Zeitung korespondentas - ne
teksiąs svarbiausio savo posto 
kaip vyriausias Pravdos redak
torius.

Korespondentas betgi įspėja, 
kad Stalino kovos su Buchari- 
nu nereikią laikyti ženklu, jo
ge! Stalinas rengiąsis sovietų 
politikos kurpą kreipti kairėn. 
Dabartinė Rusijos padėtis esan
ti tokia, kad sovietų vadai esą 
linkę duoti daugiau “oro”, duo
ti daugiau teisių privatiniams 
žmonėms užsiimti bizniu, pre
kyba tiek kaime, tiek mieste.

Kremly, sako toliau kores
pondentas, dabar einą svarbus 
pasitarimai, ir nesą nė jokio 
abejojimo, kad tų pasitarimų 
rezultatas busiąs naujas sovie
tų politikos kursas, — kursas 
ne “kairėn,’* bet “dešinėn“. 
Sovietai duosią daugiau konce
sijų ir ūkininkams, ir “nepma- 
nams,” idant tuo bildu galėtų 
išlįsti iš krizio, kuriame dabar 
sovietų Rusija atsidūrus.

Graikija pasirašė “am
žinos taikos” paktą

ATENAI, lapkr. 12. — Grai
kijos užsienio reikalų ministe- 
ris Karapanos pasirašė Kellog- 
go-Briando “amžinos taikos” 
sutartį. Sutartis dabar bus pa
siūlyta parlamentui patvirtinti.

Bevielio pranešimai nieko 
neminėjo, dėl kurios priežasties 
garlaivis Vestris ėmė skęsti.

(•orlaivis Vestris plauke iš 
New Yorko į Barbndoes ir ki
tus Pietų Amerikos uostus. Jo 
kapitonu buvo Carey, firmos

Socialistų kandidatas į kongre 
są žada reikalauti, kad balsai ■ 
butų iš naujo suskaityti

MILVVAUKEE, Wis., lapkr. 
12. — Viclor Berger, socialis
tų kandidatas į kongresą, išlei
do šitokį pareiškimą socialistų 
spaudai:

“Draugai socialistai ir visi I 
darbininkai gali didžiuotis tuo! 
balsų skaičium, kurį aš gavau ( 
per pastaruosius rinkimus kaip* 
socialistų partijos kandidatas į 
kongresą.

“Mes čia gavome milžiniškąI 
balsų skaičių — 16 tūkstančių 
Įtaisų daugiau, nei prieš dveje-i 
tą metų, kuomet aš buvau išrin-; 
ktas kongresmanu dvidešimt 
šešių šipitų balsų dauguma. 
Dabar man išrinktam būti be
truko 400 balsų. Bet rezultatai 
dar nėra tikrai žinomi, kadangi 
dar nėra oficiali© pranešimo 
apie juos. Aš manau, kad kele
tas tūkstančių balsų bus netei
singai suskaityti, bet tai pasi
rodys tik padarius naują balsų 
suskaitymą.”

Bernard Shaw plie
kia Britų Legiono 

celebracijas
LONDONAS, lupkr. 12. • — i 

Garsus anglų rašytojas ir dra
maturgas Bernard Shaw gavo 
Britų Legiono pakvietimą daly
vauti didžiojo karo paliaubų su
kaktuvių celebracijose. Kartu 
jam buvo atsiųstas bilietas ir 
toms apeigoms pritaikytos mal-! 
dos tekstas.

Į pakvietimą Sbaw atsakė ši
tokiu laiškeliu:

“Bilietą aš paimsiu. Bet jei 
danguje dar yra likę perkūnų, 
tegu Dievas susimilsta jums, 
kai jus eisite į bažnyčią svei-l 
kinti jį ir kits kitą už ketve
rius metus skerdynių ir nai
kinimo. Man niekados dar ne
teko skaityti nieko šlykštesnio 
ir piktžodingesnio, kaip kad ta 
malda, kurią jus man atsiun
tėte.”

Naujam Poincare ka
binetui pranašauja 
trumpą gyvenimą
PARYŽIUS, lapkr. 12. — 

Raymondui Poincare pavyko 
sudaryti naujas ministerių ka-
binetas, tačiau dagi premjero 
artimieji draugai pripažįsta, 
kad naujoji valdžia nebusianti 
taip stipri, kaip pirmykštė, ku
rioje dalyvavo ir radikalai so
cialistai [liberalai].

Šį kartą Poincare nebepasi
laikė sau finansų ministerio 
portfelio; tąjį jis pavedė Henri 
Cneron’ui, buvusiam prekybos 
ministeriui. Užsienio reikalų 
ministerių pasilieka tas pats 
Aristide Briand; Andre Tar- 
dieu lieka vidaus reikalų mi- 
nisteriu; Paul Painleve pasilie
ka karo ministerių; Georgės 
Leygues — laivyno; Lotus Lou- 
cheur — darbo; Pierre For- 
geot — viešųjų darbų; Georgės 
Bcnefous — prekybos; Jean 
Hennessey - žemės ūkio; 'Pie
rre Maraud švietimo; Andre 
Maginot —- kolonijų; Ix)uis An- 
teriou — pensijų; l.aurent- 
Eunac — aviacijos.

Kiek yra Amerikoje 
multimilionierių

WAS11INGT()NAS, lapkr. 12. 
— Mokesnių biuro pranešimu, 
šių metų pradžioje Jungtinėse 
Valstybėse buvo 283 asmenys, 
kurių pajamos per metus sie
ke $1,006,000 ir daugiau.

To ‘multimilionierių skaičiaus 
10 asmenų turėjo pajamų per 
metus daugiau kaip 5 milio- 
nus dolerių; astuonių kitų pa
jamos buvo tarp 4 ir 5 milionų 
dolerių; 22 asmenų — tarp 3 
ir 4 milionų dol.; 55 asmenų 
—tarp 2 ir 3 milionų dol.; 54 
asmenų tarp 1% ir 2 milionų 
dol., ir 134 asmenų — tarp 1 
ir V/j miliono dolerių per me
tus.

Trys užmušti trauki
niui užgavus autą

COBLESKILL, N. Y., lapkr. 
12. — Trys asmenys buvo už
mušti, kiti du pavojingai su
žeisti, pasažieriniam traukiniui 
užgavus jų automobilį. Nelaimė 
atsitiko netoli nuo šio mieste
lio. «

PRAIRIE DU CHIEN, Wis., 
lapkr. 12. —Jų valtelei apvir
tus, Gremore ežere prigėrė du 
jauni vyrai, Cl. Erdenberger ir 
W. Weighner, abudu vietos biz
nieriai. Juodu buvo iŠplauJkę 
ančių medžioti.

Airiai sprogdina Angli
jos karaliy paminklus

DUBLINAS, Laisvoji Airių 
Valstybė, lapkr. 12. — Vakar, 
švenčiant dešimties melų karo 
paliaubų sukaktuves, Dubline 
buvo bombarduoti trys Angli
jos karalių paminklai.

Nežinia kieno padėtų bombų 
sprogimų buvo stipriai sužaloti 
paminklai: karaliaus Viliamo 
III, ties College Grecn; kara
liaus Edvardo VII, Herbert Par
ke, dvi mylias nuo Dublino, ir 
karaliaus Jurgio I St., Stępbens 
Greene.

Galabijimas vai d i- 
ninkų Sovietijoje

Per dvejetą mėnesių rusų ūki
ninkai nudaigoję 50 bolševi
kų “rebkorų” 

t

MASKVA, lapkr. 12. — Mas
kvos spauda yra pilna pasako
jimų apie “knlakų” [turtingų 
ūkininkų, “buožių”] keršto žy- 
rius prieš sovietų valdžią, pa
sireiškiančius padegimais, kru
vinomis riaušėmis ir galabiji- 
mais sovietų valdininkų ir “ro- 
bkorų” — korespondentų.

Laikraštis Ih'avda pasakoja, 
kad per du mėnesius, būtent 
nuo rugpiučio 15 iki spalių 15 
dienos penkios dešimtys sovie
tų darbuotojų buvo nugalabinta 
ir daug kitų sužeista.

Kinai atleidžia iš 
tarnybos svetimša

lių valdininkus
PEKINAS, lapkr. 12. —Ka

dangi tautinė Kinų valdžia ėmė 
atleisti iš tarnybos svetimšalių 
valdininkus pašto ir muitinės 
tarnyboje, Anglija ir Francija 
užprotestavo, pareikšdamos, 
kad tai esąs Washingtono kon
ferencijos nutarimų laužymas.

Iš 87 svetimšalių valdininkų, 
Kinų vyriausybė atleido jau 38, 
rengdamos netrukus atleisti ir 
visus likusiuosius.

Cbicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Veikiausiai bus gražu ir tru
putį šilčiau; lengvas mainąsis 
vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 44° ir 47° F.

šiandie saulė teka 6:37, lei
džiam 4:32. Mėinun leidžiasi 
5:32 vakaro.

Coolidge kalba taiką 
ir ragina stiprinti 

karo jėgas
WASHINGT()NAS, lapkr. 12.

— Savo kalboje, kurią prezi
dentas Coolidge vakar pasakė, 
švenčiant dešimties metų karo 
paliaubų sukaktuves (“armisti- 
ce day”), jis garbino taiką, 
skelbė tautų sandarą, ir tuo pa
čiu kartu reikalavo, kad Jung
tinėj Valstybės stiprintų savo 
laivyną ir armiją ir kad tuojau 
butų pradėta statyt nauji 10,- 
000 tonų kreiseriai.

Prezidentas Coolidge gyrė 
Kello-ggo “amžinos taikos” pa
ktą kaip “efektingą taikos in
strumentą/* ir kartu pasakė, 
kad vien tas paktas negalįs ap
saugoti Jungtinių Valstybių 
nuo karo.

Coolidge nurodė, kad kai An
glija ir Francija baigsią savo 
naujų karo laivų statymą, An
glija turėsianti 28 naujus mo- 
derniškiausius kreiserius.

• , i . .—y-------- --------

Didk. Kirilas pripa
žįsta Čaikovską caro 

dukterim
NICA. Francija, lapkr. 12.

— Rusų didkunigaikštis Kirilas, 
buvusio caro Nikalojaus pas
kutiniojo pusbrolis ir preten
dentas į Rusijos carų sostą, pa
sisakė, kad misteringąją “Ma- 
dame Čaikovskają”, kuri da
bar randasi Amerikoje, jis lai
kąs tikrąja buvusio caro Nika- 
'ojaus dukterim Anastazija.

Ne tik didkunigaikštis Kiri
las pripažįsta ją caro dukte
rim; tolygiai apie ją mano ir 
du jo broliai, didkunigaikščiai 
Andrei ir Boris. Didkunigaikš
tis Andrei, dagi yra parašęs į- 
žangą vienai vokiečių kn\ 
apie “Madame čaikovskaja,” 
pripažindamas ją esant caraito 
Anastazija.

Tuo tarpu kiti buvusio caro 
giminės-, su didkunigaikščiu A- 
leksandru Michailoviču prieša
ky, griežtai gina, kad ta mote
riškė nesanti Nikalojaus II du
ktė.

50 vaikų žuvo teatro 
gaisre Rusijoje

VORONEŽAS, SSSR., lapkr. 
12. — Praneša, kad Chodynece 
krutamu jų paveikslų teatro gai
sre žuvo penkiasdešimt asme
nų, daugiausiai vaikų.

Tikras žuvusiųjų skaičius 
galės būt nustatytas, tik kai 
bus visai atkasti teatro griuvė
siai.

Valstiečiai planavę padaryt 
pervartą sukilimu

Tik dabar sužinota, kad Ru
manijos valstiečiai, Maniu va
dovaujami, planavo kaip atei
nančią savaitę padaryti sukili
mą ir prievarta nuversti Brati
anu valdžią, jeigu regentu ra joa 
neprivers pasitraukti. Begeni li
ra, gavus žinių apie tokį vals
tiečių planą, pabūgo ir ryžosi 
reikalauti Bratianu rezignaci
jos.

VaNo “Augęjo tvartą”

Premjeras Maniu pašalino iš 
vietų jau septyniasdešimt da 
prefektu ir daugelį mažesnių 
vaidininkų įvairiuos*’ Rumani
jos miestuose. Jis sakosi norįs 
išvalyti Rumanijos Augejo 
tvartą nuo nesąžininkų ir su
gedusių valdininkų, ypačiai 
prieš rinkimus. Jis pareikalavo, 
kad butų pašalintas iš vietos ir 
gcn. Nicoleanu, Bucharesto po
licijos viršininkas, kuris labai 
žiauriai elgėsi su valstiečiais, 
kai tie bandė padaryti Bucha
resto demonstraciją, tačiau rc- 
gentura atsisukę jį pašalinti.

Kovos su maištinin
kais Meksikoje

Trisdešimt du maištininkai ir 
dvylika kareivių krito kau
tynėse Colima valstijoj

MEKSIKOS MIESTAS, lapkr. 
12. — Pranešimas iš Guadaln- 
jaros sako, kad federalinės ka
riuomenės dalis užklupo tie', 
Colima, Colima valstijoj, maiš
tininkų bandą, kuri prieš tai 
buvo užpuolusi Autlano miestą. 
Susikirtime buvo nukauti tris
dešimt du maištininkai. Krite 
taipjau dvylika federalinių ka
reivių. Sumuštus maištininkus, 
suskilusius į dvi kuopas, gena
si feileraliniai raiteliai.

Oro katastrofos
I III.   ■ ■■■■■ II

Du asmehys užsimušė jų aero
planui nukritus žemėn

POCATELLO, Idaho, lapkr. 
12. — švenčiant karo paliaubų 
sukaktuves, vakar, jų aeropla
nui nukritus, užsimušė čia pa
saulinio karo aviatorius Harry 
McDougal, 33, ir Miss Elda 
Rice, 20, jo giminaitė.

BUENOS AIRES, Argentina, 
lapkr. 12. — Katalikų katedros 
laiptuose čia vienas praeivis ra
do nežinia kieno paliktą vali- 
zaitę. Paėmęs ją, jis atidavė 
policininkui. Valizaitč staiga 
sprogo ir užmušė policininką ir 
jos radėją. Pasirodė, kad vali- 
zaitėje bombos butą.

Išlaidos numatomos tokios: 
privalomos išlaidos — 4500 lt.; 
savivaldybės ir jos įstaigų lai
kymas — 841,029 litų; gaisri
ninkų kuopos laikymas — 338,- 
592 lt.; miesto tvarkymas — 
402,405 litų; švietimo reikalams 

711,646 litų, beturčių ir be
darbių globa — 691,644 litų; 
medicinos ir sanitarijos sky
riaus laikymas — 632,520 lt.; 
fniestui priklausančių nejudo- 
mųjų turtų laikymas — 67,377 
lt.; įvairios išlaidos — 151,173 
litų; nenumatytos išlaidos—15,- 
OOO litų.

Kavalierius nužudė 
savo kūdikį

BIRŽAI. Kariuomenės tei
smo sesija Biržuose, šiomis 
dienomis nagrinėjo dviejų bro
lių Leono ir Kosto Butėnų, gy
venančių Papilio valse,, Skre- 
biškių v. byla kaip žmogžu
džių.

Vienas iš jų, Leonas Butė
nas, draugavo su p-le A. V., ža
dėjo vesti ir prigyveno kūdikį. 
Sūnūs kavalieriui gadina var
dą. Nutaria atsikratyti. Prikal
bina brolį Kostą Butėną nau
jagimį nunuodyti.

Kostas pildo brolio prašymą 
ir šarmu nunuodija.

žmogžudystė išėjo viešumon 
ir broliai Butėnai atsisėdo kal
tinamųjų suolan.

Kariuomenes teismas I^eoną 
Butėną nubaudė 11 metų 3 
mėn. sunkiųjų darbų kalėjimo 
o Kostą — šešeriais metais pa
prasto kalėjimo.

20 metų kalėjimo už 
“priešvalstybini 

veikimą”
KAUNAS. — Kariuomenės 

teismas nagrinėjo pil. Papirčio 
Petro, Žilėno, Buzgo Jono, Jur
gelevičiaus Kazio, Mackevičiaus 
Jono, Taleikio Vinco ir Puod
žiuko Antano bylą. Visi buvo 
kaltinami platinę arba prisidė
ję prie platinimo “plečkaitinin- 
kų” literatūros.

Kariuomenės teismas, išna
grinėjęs bylą, nuteisė: Petrą 
Papirtį — 20 metų sunk, darbų 
kalėjimo ir Ruzgą Joną — 2 
metams sunk, darbų kalėjimo. 
Visi kiti išteisinti.
# _ _

KARIŠKIS NUSIŽUDĖ

KAUNAS. — Šančiuose nusi
žudė 5 pėstininkų pulko virši
la Bronius Gcdeika. Smulkme
nos dar nežinomos. Į nusižudy
mo vietą tuojau nuvyko kariuo
menės teismo tardytojas maj. 
Matulevičius.



“Sustabdo mano 
šalčius!”

"Ar manau, kad Turpo ncpalyginamai 
ra geriausia*. Jis pagydo mati Aali'ius 
jokit) vidun imamų vaistų", sukti Cu i i for
ma biznierius.

I Tarp Chicagos
Lietuvių
Iš Birutės

Melodrama “Birutė.”

y- 
tw

štai . yra lentas, patogus, greitąs. tikins 
ir saugus būdas pabalinti salėtus—ir kiek
vienas turi j| žinoti. Ištrink krutinę tr 
gerklę su Turpo—pakvėpuok garų papildę-, 
’l'nrpo šaukštely—kiekvienas šaltis bus grei
tai nugalėtas lokiu gydymu. Geras senasis 
terpetmus—sujungtas su raminančių mento
liu ir gydančiu kamforu M*nos Ir.iAbandy 
tos gyduolės.—-ls*t genikarčių )i<Hlytos kaipo 
a eiksniingos—štai paslaptis pastebėtino veik
smingumo Turpo. Tik už 35c gaukite di
deli puode)) šios koneentruotos sveikatos 
amlraudos iš jūsų aptiekininko ir niekad nebūkite l>e ,ų savo naniuoee.

Turpo
Greita, Tikra, Saugi Pagelba

Lik ‘paklausykit jus, gerbia
mi Palangos piliečiai, ar esate 
girdėję, kad musų vielinė Bi
rutė rengiasi suteikti mums tik
rų lietuvišką puotą sekmadie
nio vakare, gruodžio 1 d., Lie
tuvių Auditorijoj, pastatydama 
Miko Petrausko istorinę melo
dramą “Birutę.”

rutė’

NAUJIENOS, Chicago, UI. Antradienis, lapkr. 13, 1928

visu 
eina

“Bi

THE GI.ESSNEK COMPANY DYKAI 
Ftndlay, Onio 14 >

IARANDYMU1
Prisląsktt man dykai mi apmoksiu per
siuntimu ............... * * " ‘ ~
ti tikras

užtektinai TURl’O. kad parody- 
pasekmes.

statė Chicagoje “Birutę,“ 
nepaprastai gero pasise- 
tuoinet “Kudirkos cho- 
tapo pakrikštytas “Biru-

kurios yardas prasiplatino
Vardas

Adresas

LITHUANIAN
.DANCE FOLIO

Birutieciai rengiasi 
smarkumu, repeticijos 
kuoųę kiekvieną dieną ir 
jų ir choro.

šis pastatymas operetes
turi savo rūšies tikslą, 

ne.v dvidešimt melų suvirs 
kt.mp. Mikas Petrauskas pirmu 
kartu 
ir i\) 
kimo 
ras“ 
te,
ne tik Amerikoje, bet ir Lietu
voje. Tūkstančiai lietuvių yra 
lankę Birutės parengimus ir ži
no šios prakilnios draugijos 
darbuotę. Taigi šis “Birutės“ 
pakartojimas yra pageidauja
mas ir sveikintinas.

Kalbėjo pamokose
o r

PLANO SOLO 
(gontaining a ckoice 

! collection oi the niost 
popular Lithuanian 

\pieces

vaka-

Kaina 75c.

VITAK-ELSNIC C0
4639 So. Ashland Avė

cincAGo, n.i

Pranyko silpnumas nugaroj 
ir įritavimas inkstų

Ponas J. W. Bruelton, 
sako: “AŠ turčjau vidurių 
silpnumą nugaroje, dųzginią . 
rodavau atsikelti keletą sykių 
nneža-ities silpnų inkstų. Po 
Nuga-Tono visi tie nemalonumai . 
Dabar aš miegų puikiai naktimis ir 
keliu iš ryto su goru skoniu 
Kiekvienas skaitytojas kuris 
turėtų pasinaudoti pono Brasellon’o 
rimais.

Nuga-Tone yra pagelbAjusios virš tniup- 
no sergančių ir kenčiančių žmonių. 1......w
turėjo prastą apetitą, menką viršk|įiinią. 
silpnu' nervus, neveiklius svarbius orga
nus. inkstų arba mįslės silpnumus., galvos 
skaudėj Intą, "
raugėjimu.s. 
katą. Jei 
kit Nuga-Tone 
puikios gyduolės 
H Nuga-Tono kur 
jantos. Jei nišų 
sa ndė I y j. reik alau kl \ 
iš olsclio vaistinės.

Alberta. J.a., 
užkietiejimą. 

galvojo ir tu- 
naktyj iš 
vartojimo 
pranyko, 

alsi- 
burnojo." 
t sergąs 

p.ity-

kurie

svaiguli. gamis viduriuose, 
prastų niiegų ir silpną nvei. 
jus nesijaučiate gerai, bandy

ti* jus nustatebčsit kokios 
jos yra Jų< galit'* gnu- 

gyuuolče yra pardavinft- 
\ertelga neturi jų savo 

kit. kad jis užsakytų jums

Pas Budriką

Radio Modeliai 1929
K. C. A. Kudioios, Atwnter 

Kent. Freshmun, Boseli Zenith, 
Spartu!) Kolstcr, Victor, Bruns- 
wick. Jūsų senų Bailio Phono- 
graphą ar pianų priimsime mai
nais. Lengvus išmokdjiinui-

Jos. F. Bud r ik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705.
- ---------- J

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

Pereito ketvirtadienio 
ra į pamokas buvo atsilankę 
Birutės raštininkė p. Nora Gu- 
giene ir adv. Kl. Jurgelionis, 
kuris režiseriavo melodramą
“Birutę”, kai ji buvo statoma 
pirmą kartą Vilniuje.

Birutės pirm. Dr. Biežis pa
kvietė p. Gugienę
gražų Birutės chorą; p. 
nė gėrėjosi jaunomis 

linkėjo

I>ratarti į 
Gugie- 

Birutės 
spėkomis ir linkėjo jauniems 
birutiečiams dirbti Birulės už- 
briežtą darbą. Tolinus, p. Jur
gelionis trumpoj kalboj paaiš
kino chorui apie visą veikalą 
ir nurodė, kaip turėtų būti vei
kalas pastatytas. Jisai pasižadė
jo patsai, sulyg savo išgalia 
(kiek laikas pavelys), pamokin
ti vaidylas bei grupes 
čių, taip kad “Birutė’ 
puikiomis melodijomis 
teks išgirsti ir vėl.

P-nas Steponavičius,

vaidily- 
su jos 
nuims

iš savi 
priren

gti chorą nes yra su kuo veik
ti—energijos ir jėgų ne stoka.

žodis musų rėmėjams.

Birutės valdyba visuomet lu- 
daug darbo ir dirba su pasi- 

randasi 
būtent

ri 
šventimu. Valdyboje 
trys veiklios moterys,
dvi raštininkės, pp. Gugiene ir 
Biežienė, ir vicepirm. S. Čepie
nė. .los daugiausia turi darbo 
valdyboje.

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

rengsime Jumis dėl šios 
apmokamos vietos 

trumpą laiką. Mes mo
kiname dienoms ir va
karais. Šauk arba ra
šyk dėl madų knygos.

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

Tel. Randolph 2718
JOS. F. KASNICKA principalas

TUBBY

Aš manau, kad jus, gerb. Rė
mėjai, turėjote progos susitik
ti s n musu raštininkėmis, kurios 
dabar skelbia vajų Birutes na
riams rėmėjams prirašyti. Pa
tarčiau jums, kai jos kalbins 
jus tapti Birutės rėmėjais, ne
atsisakykite paremti Birutę ir 
gražias, prakilnias darbuotojų 
pastangas. Mums visiems yra 
malonu, kad tokios ypatos dar
buojasi musų tarpe. Birutėje 
randasi gražaus jaunimo, kuris 
reikalauja paramos. P-nios Gu- 
girnė ir Biežienė atlankys jus. 
Tepkite visi Birutės nariais rė
mėjais, taip kad visi gruodžįo 4 
d., susirinkę Lietuvių Auditori
joje, galėtumėte švęsti šias iš
kilmes daug skaillingiau, negu 
pirm dvidešimties metų. Paro
dykime, kad mes esame kultū
ringi ir mokam įvertinti dar
bus žmonių, kurie iš pasišven
timo dirba. —1). M.

Burnside
SLA. 63-čios kuopos susirin

kimas įvyko lapkričio 1-mų 
dienų. Tą vakarą lijo, tai narių 
susirinko ne daugiausia. Tik, 
žinoma, tavoršeiai buvo kuone 
visi, nes jie turėjo tam tikrų 
sumetimų.

Atidarius susirinkimą, pasi
rodė paprasta tvarka: buvo 
prisiųstų laiškų. Vieną tų laiš
kų prisiuntė SLA. 314 jaunuo
lių kuopa, o kartu ir biletų 
platinti ir prašė paremti jų 
rengiamą vakarą. Bet nesimatė 
nei vieno draugo, kad butų 
pirkęs biletų. Paskui skaityta 
laiškas iš antro apskričio, kuris 
kvietė Karosienei prakalbas 
rengti. Kalbėta šiaip ir taip, 
bet pasiliko “bczposliestvos,” 
kaip sako komisarai. Tavorš- 
ciai gana siulijo ir tikrino, kad 
kalbėtoja Amerikoje augusi ir 
daug žinanti. Gal tavoršeiai ir 
tikisi iš jos naudos, kad iš taip 
toli traukia ją. Kalbėtoja, žino
ma, už dyką nevažiuos, reikės 
lėšos padengti, o kuopoms nau
dos nebus.

Bet čia kas nors paslėpto 
randasi, 'Tavoršeiai n s reikia vi
siems sueiti ir savo reikalus 
apkalbėti. 'Lodei jie nori Susi
vienijimo vardą ir turtą panau
doti, o patys naudą turėti iš to. 
Tavoršeiai nėra linkę Susivieni
jimą stiprinti ir auginti, bet jį 
ardyti ir griauti.

Gauta* asmeniškas spausdin
tas laiškas, kuriuo prašoma 
paramos. Laiškas tapo atmes
tas, kadangi nebuvo niekeno 
paliudytas. Taipjau atšaukta 
auka iš praeito susirinkimo, 
kuriame buvo nutarta dviems 
nariams paaukoti iš kuopos ka
sos po 5 dolerius-. Bet ir tie 
laiškai buvo spausdinti ir be 
jokių liudijimų. Tik pirminin
kas apie tai nepaaiškino na
riams, lur bu t todėl, kad jie

NAUJAS 
GYVUMAS!

Atsikratyk ta nuovargio 
Jauninti. Nugalėk nervIAktt- 
ini| ar netekinu) apetito nu 
Scveru’a Esorkn, IIiiohiio- 
JkiičIu tonikų, kuris pa- 
KiilbėN Jiiiiin nėriau valgyti, 
gerinu miegoti, geriau Jaus
tis. Gauk šiandien nuo sa
vo aptieklnlnko bonkntę 

SevĘRA’s 
esorka

' Avu, GEE, MOM, > 
CAM’T I PLEkSE 
Gooor To PLAY 
6ML?LM TI12ED 
OP P(2ACTlSUb' KAY 
OLE MUŠI C LESSOC 

PlEASE, MOM,
K CAM'T t ? y

geri yra tavorščiains. Gi im-Isūbmet' lur'i ' suki rinktine bUtf 
riai, nežinodami apie tai, ir bu
vo nutarę paaukoti. Ale netikė
tai tavorščiains ir šios aukos 
atšauktos.

Buvo pareikalauta atskaitos 
iš komunistiškai-fašistiškos ta
rybos. Sekretorius paaiškino, 
kad delegatas esąs rezignavęs 
jau trys mėnesiai atgal, o kitas 
neišrinktas, lai ne atskaitos 
nėra. Bet atskaitos buvo reika
laujama. lodei tavorščius Tė
vulis išplūdo ‘tavorščių” Bar- 
niškį, kam 
skaitą; ale 
susirinkime

susirinki* 
viskas- ė- 

Kai tik 
agentas

‘tavorščių 
lasai reikalavo at-

prižadėjo kitame
priduoti jas^
draugų, kokie as-Paklausta 

menys per kuopos- išvažiavimų 
darė skandalus troke. Tuojaus 
pradėjo teisintis. Tad ir nu
trinta visas dalykas. Taip 'pa
sirodo, kad tavorciams galima 
daryti viskas. Kad kitas kuris 
butų tų padaręs, tai komisa
rų gazietos ekstra laida butų 
išėjusi. O dabar ji nei vienu 
žodžiu neprasitarė apie įvykį. 
Kaip gi komisarai margam 
svietui draugų blogus darbus

Kitas labai juokingas daly
kas. 'Lapo nutarta balius su
rengti. Net <lu susirinkimai 
praėjo, bet negalima komisijos 
išrinkti. Matote, kuomet kas iš 
narių apsiima įeiti rengimo ko
misijoj) ir surengus pinigus pa
daro, tai tavoršeiai giriasi sa
kydami, kad jie viską padarę. 
Bet palys jie tai nenori apsiim
ti dirbti, tiktai nori kitų Barbu 
sau garbės gauti.

Nariai turėtų daugiau domė
tis Susivienijimo reikalais 
tėmvti 
L. A.

ką veikia tavoršeiai 
-N.

Burnside
šv. Jono Krikštytojo Draugi- 

susirinkimas buvo spalių 
mėnesio 31-nią dieną. Baliaus 
komisija išdavė raportų, ir pa
sirodė, kad draugija pelno pa
dare $150; dar keli nariai susi
rinkime sumokėjo už serijas. 
Taigi balius pavyko puikiai.

Susirinkimai) atsilankė pen
ki nauji nariai, kurie buvo iš- 
pildę aplikacijas įstoti draugi
jom Bet aplikacijas išpildė ir 
daugiau, ale kiti nepribuvo, 
kitahie susirinkime bus.

Nu pro šalį pastebėti, 
kuomet tik tūlas draugijos 
rys (jo vardo neminėsiu) 
silanko į susirinkimą, tai

kad 
na- 
at- 
vi-

į PAIN-EKPELLFR
utį. o.K,at.Ąr.i- •• ••, •

......... '
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NUO f
SUSTINGUSIO 
SPRANDO
l’rašalinimui Sprando Sustingimo, 

kuris paeina nuo peršalimo, nusipir- I 
kitę bonką PAIN-EXPELLERIO. 
Vikriai patrinkite juomi sprandą. 
Po dviejų ar trijų patrynimu sustin
gimas visiškai pranyks.

PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
vaistu. Taip pat naudojamas nuo 
Skausmų Muskuluose, Peršalimų, 
Retitnatiškų Skausmų, Dantų Skau
dėjimo, Išsinarinimų Išsitetnpimų, 
Nusitnušimų, Neuralgijos, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Knygutė, kurtojo nurodoma jo 
vartojimas daugely atsitikimų, yra j 
pridėta prie kiekvienos PAIN-EX- : 
PELLERIO bonkos.

Reikalaukite PAIN - EXPELLE- j 
RIO. Esantis INKARAS ant pa- | 
kelto parodo, kad tai yra tikrasis li-^ 
nimentas. I
g Parsiduoda visose Vaistinėse J| 

po 35c. ir 70c. už bonką
I arba užsisakykite stačiai iš

WELL, l'M GETTtM; SIČK 
AMD TII2ED OF FIGHT1MG UDITU 
YOU ABODT YOUd MV&e, NOVO C 
IT'S UPTO ElTUEfc You ųjllt 
perėmė ou yoo'll^toptakiug 

ęessofcs
GOS A MEDS ! 
MOM, DO YOU 
MEAM I CAM 
CKnT t F I

\ o° 0 • 0
O c

• c

i—■ 11 r........ ..

triukšmas. Keliuose 
muose jo nebuvo, tai 
jo tvarkiai ir ramiai, 
raudonųjų pedliorių 
pasirodo susirinkime, tai viskas
nors turi būti apšmeižtas: jam 
nariai negeri, draugija — nie
kai, ir visa kas yra daroma ne 
pagal jo norų. Draugija negalės 
ilgiau kęsti. Kurių dienų reikės 
kokis branktas užkabinti antį 
agento kaklo ir galės keliauti 
jis į Maskvą pas tavorščius. O 
ačiū tam bus draugija apsau
gota nuo šmeižikų.

Ne gana to, kad minimas as
muo kelia leninis susirinki
muose. Jis taipjau šmeižia drau 
giją ir narius fašistų raudona
jame lape delei to, kad draugi
ja neduoda komisarams jokių 
almuŽnų. Matote, Draugija turi 
pinigų, gi pedlioriams tai ir rei
kia tų ‘prakeiktų” dolerių. J. J.

šū kirais balotais ir priskaityti 
juos, kaip teisinkis, sužymė
tiems juose kandidatams.

Balotai užtikta prieš patį bal
sų skaitymų. Vienas republiko- 
nų dabotojų Sleffen Kausmaus- 
ki, paliepęs policininkam* už
daryti duris. Kai jie nusigrįžę į 
duris, tai išgirdę ką ten tekš- 
telėjant ant stalo. Kai jie atsi
grįžę, tai pamatę minėtus balo-

— Reporteris.

Kūdikis neina svaru 
mon? Dabok jo 

virškinimą

tus.

Bridgeport
Realestatininkui George 

padaryta hold up
Luku

Marųuette Park
Penktadienyje, lapkričio 10, 

atvažiavo Chevrolet automobi
liu trys vyrai ir sustojo prie 
gazolino stoties, kuri randasi 
ant kampo 70-tos ir Western 
avė. Vyrai paliepė stoties- savi
ninkui, p. Juliui Baltrūnui, ty
lėti, atėmė, iš jo $53 ir nuvažia
vo savais keliais. Holdapas bu
vo padarytas apie 10 valandą 
vakaro.

♦ * « 
šeštadienyje, jau po pietų, 

dirbtuvėje tapo užmuštas Mar
ti uette Parko apielinkės gyven
tojas, p. Bowers, Jis gyveno 
prie 69-tos gatves ir So.'Camp
bell avė. Geležis nukrito ant jo 
ir mirtinai sužeidė.

x • — Reporteris.

Town of Lake
Pateko bėdon

ne
praneša, 

13-toje

Pereito ketvirtadienio 
rald-Examincr laida 
kad balsavimo dienoje 
valdoje tapo nučiupta 150 klas
tingų balotų. Nužiūrima, kad 
norėta tuos balotus sumaišyti

Sekmadienio naktį plačiai ži 
nomas Chicagos lietuviams real 
estatininkas Cįeorge Lukas ėjo 
jau po dvyliktos namo Emerald 
avė. Prie 34-tos gatvės jam pa
stojo kelių trys jauni vyrai.

Grūmodami revolveriais 
privertė p. Lukų eiti su jais. 
Kada piktadariai atėjo iki 
Union avė., tai jie čia prismau
gė Lukų, išdrėskė kišenių su 
pinigais, paėmė daugiau kaip 
penkiolikų dolerių, dar laikro
dėlį ir paliego. —Repo^eris. IjkJJJ*

• ii

Kūdikiai negali eiti svaru- 
mon, jei rūgstančios atmatos 
užkemša žarneles, padaryda
mos gasų, kas gimdo dieglius, 
konstipaciją ir nesmagumus. 
Tik pabandyk daktarų pataria
mą būdą, jį žino ir milionai mo
tinų ir pamatysi kaip jūsų kū
dikis pagerės. Keli lašai grynai 
augalų nekenksmingos Flet- 
cher’s Castoria į valandėlę pa
daras neramų, karščiuojantį kū
dikį ar vaikų kuosmagiausį. 
Kelios dozos ir jis gerai virš
kins, ir eis normaliai svarumon. 
Kad gauti tikrų Castoria, žiū
rėk Fletcher parašo ant pake
lio.

Ar Jus Esate, Nusika
li ’mavę, Silpni, Nervingi?
ŪS. Kad turėti .stiprų kūną, ir išsiga-

Smulkios žinios

lėti sunkiai dirbti per dieną ir paskui 
vakare jaustis “kaip dviejų metų vai
kas,” jus turite trys sykius j dieną 
gerai ir su skanumu pavalgyti ir pa
skui tinkamai maistą suvirškinti. Jei
gu jus negalite valgyti, negalite mie
goti, negalite dirbti, tik paimkite 
prieš valgi šaukštuką Tanlac.

>. Charles L. Stults, 1127 St. 
Mary’ą Avė., Fort Wayne, Ind., sa
ko: “Aš buvau mažakrauje — tik 
oda ir kaulai. Išgėrusi tris bonkas 
Tanlac aš galėjau atlikti visus savo 
šeimininkės darbus. Tanlac labai pa
gelbėjo mano konstipacijai. Sugryžo 
man raudoni skruostai ir aš užaugau 

99

Tanlac yra pastebėtinas vaistas nuo 
nevirškinimo, konstipaeijos,, —• gasų, 
skausmų, aitrumo, kvaitulių ir gal
vos skaudėjimo. Jis sugrąžins pra
rastą apetitą, pagelbės suvirškinti 
maistą ir atgauti sveikatą ir svorį. 
Jie neturi mineralinių vaistų; pada-

Piktadariai pašovė Feliksų 4o' ,8vanv 
Krinitskį, kuris gyvena 4405 S. 
Lincoln st. Jie darė holdapą. 
Krinitskis pasipriešino, tad ir 
tapo pašautas- 

* * * .... 
ryti yra iš šaknų, žievių ir žolių, pa-

Juozas Baltrūnas, 4406 So cio.s gamtos vaistu sergantiems. Kai- 
Wood st., 35 metų, išgabentas 
psichiatrinėn ligoninėn. 

♦ •
Nanesta, 4413 Normai avė, 

26 metų, ties Union avė. ir 35 
gatve patiko nelaimę. Važiavo 
automobiliu Union avė.' ir įva
žiavo atidaryton gatvėje sky
lėm Sužeistasis randasi ligoni
nėje.

nuoja mažiau kaip 2c už dožą. Gau
kit bonką nuo savo aptiekininko. Pi
nigai bus sugrąžinti, jeigu jie nepa- 

. gelbės.

Tanlac
M MlllION BOTTLES USED

• *
Stanley Donaitis, 35 metų, 

1701 So. Jefferson st., išvežtas 
ligoninėn. Manoma, kad užsi
nuodijęs munšainu. —Rep.

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

Į Didžiausias Naujienų Maskaradas

[ Nedėlio j, Lapkričio 25, 1928
5 vai. po pietų

Wicker Park svet., 2040 West North Avė, 
■ Kviečia visus NAUJIENOS.

š •• St,!

Tkere*s Strategy In Uis Logic

\T l$MT VUASTIM 
Kooev YO GIUE OP 
'THE LESSOMS, VTS 
SAMI K)' MOKJEY'. 
TVWK HOUd MUUA 

^'b GOST lF 
\ KEPT OV TAKIK)'

BOT ITS A BHAMEFDL 
\MASTE OP MOk> E Y, WE 
HAVE SPEMT PIFTEEM 

OU YOUfc 
, LESIOMS AMO MOU) 
\ You GIMĖ THEM UP /
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WienFood 
Sours

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

Phillips tuojaus panaikina vi ą 
rugštuma ir gasą tuoj po valgio. .1 i < 
pašalina visus nesmagumus, kurie 
gali kilti už poros valandų po valgioj 
Ir kaip smagus vaistas jį imti! Iri 
kaip geras jis yra dėl sistemos! Tai| 
ne deginančioji doza sodos 
y Va tik laikinė pagolba geriausiame 
atsitikime — Phillips Milk of Mag
nesia daug didesniame kiekyje neu
tralizuoja rūgštis.

Sekamą kartą, kada didelis valgis, 
ar perdaug riehus maistas suteiks 

paban
dyk —

PHILLIPS 
r Miik .
of Magnesia

nesmagumą,

Ten ir iš
LIETUVOS

per B romėną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 
COLUMBUS 

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klcsos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

1.30 W. Randolph St. 
Chicago. III.

NORTH GERMAN

LLOYD

KORESPONDENCIJOS CHICAGOS 
..........  v

Indiana Harbor, Ind.i ŽINIOSv

SLA. 313 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks antradieny, 

Į 7 vai. vakare, lapkričio 18 d., 
Vwanowo svet., 2101 Broadvvay. 
Visi nariai privalote būti susi
rinkime, nes mes turime laba 
daug svarbių reikalų. Bukit 
si

Imtinės dcl šeimininka
vimo Sanitary distrikte

vi-
laiku. —Valdyba.

Kenosha, Wis
SLA. 212 kp. Dailės Ratelio 

damei

212 kp. Dailės
„l,J lio naariams ir kurie
Tai į
kas ‘

Rate- 
manotp 

tapti nariais-ems. Kaip jau ži
note, Dailės Ratelis turi naują 
ir gana gabų mokytoją. Delei 
parankamo visiems choro na- 
riam-ėms, tapo permainyta pa
mokų vakaras, ir vieta. Vieto
je laikytų pamokų German 
American Home, dabar Dailės 
Ratelio choro pamokos bus lai
komos Washington School (mo
kykloje). kampas Sheridan 
Road ir VVashington Road, kož- 
ną trečiadienį (serėdos) vaka
ru, kai 7:30 vai. vak.

Tokiu būdu jeigu, kurie ma
note tapti nariais-ėmis bukite 
VVashington School, kai 7:30 v. 
v. lapkričio 14 d. Taipgi jeigu 
kurie norėtumėt imt privatiškas 
lekcijas pas Ratelio mokytoją, 
kaip augę taip ir jaunimas, 
muzikos ir dainų, kreipkitės 
prie mokytojo ypatiškai.

—Dailės Ratelio Mok. kom. 
J. Martin.

Chicago Sanitary District tu
ri daug “politinių” darbų. Jo iš
laidos siekiančios $60,000,009 
metuose. Taigi, suprantama, ko- 
del politikieriai mato reikalo 

i “kovoti” dėl jo kontroles. Ir 
kaip tik dabar eina smarkiausia 
kova dėl to, ką rinkti didtrikto 
tarybos pirmininku. Thompso- 
no-Crowe šalininkai norintys, 
kad tarybos pirmininko vieta 
butų pavesta jų žmogui, trusti- 
sui L. F. Kingui.

Dešini s biliony autams 
kas met

Stevens viešbuty laikomas su
važiavimas American Associa- 
tion of State Flighway Officials. 
Sulyg konvencijos dalyvių pa
reiškimų, Amerikos gyventojai 
išleidžiantys kas metai daugiau, 
kaip $10,000,000,000 naujiems 
autams ir užlaikymui senų. Au
tams reikalingi yra geri keliai. 
Ir todėl vien pernai metais bu
vo nuklota asfaltu arba cemen
tu 19,500 mylių vieškelių. 1918 
m. kelių taisymas automobilio 
savininkui, vidutiniai imant, 
kainavo $8.25. (ii šiuo laiku to- 
kis savininkas moka $26 metuo
se.

Anglies kasimas suma
žėjęs Illinois valstijoj

Kaip girdėt, nemažai lietuvių ren
giasi važiuot CUNARD UNIJOS 
ekskursijoje j Lietuvą Kalėdų švęs
ti. Kaip jau musų skaitytojams ži
noma, toji ekskursija išplauks iš 
Ne\v Yorko greituoju Cunard did- 
laiviu AŲU1TAN1A gruodžio (De- 
cember) 5 dieną. Ekskursiją asme
niškai lydės Cunard laivynu lietu
viu skyriaus viršininkas p. Pijus 
Bukšnaitis. Kadangi Kalėdų ir Nau-, 
iu Metu šventės visuomet patraukia 
i Lietuvą nemažai keleivių iš Ame
rikos, tai ekskursantai turės lii|<s- 
mą draugiją laive, o taipgi įsitikins, 
kad atsilankymas Lietuvoje žiemos 
laiku /yra gana malonus ir labai į- 
domus.

Talpinami musų laikrašty skelbi-

Komercijos departamento 
skaitlinėmis, Illinois valstijoj 
1923 m. buvo iškasta 105,000,- 
000 tonų anglies. O 1927 m. 
jos buvo iškasta tik 65,000,000 
to-nų. Taigi anglies , pramonė 

valstijoj žymiai sumažėjo.šioj

Nušovė tėvą
Sekmadienio ryte Filippo 

Morreale, 48 m., 912 Sibley avė-, 
ir jo sūnūs išvažiavo ančių me
džioti. Sūnūs pakele savo šautu-

j inai primena skaitytojams tą Aqui-| Vą, idant pažiurėjus, kiek kulkų 
jame yra. Netyčiomis jisai pa- 

-j spaude gaidelį, šautuvas iššovė. 
’ Kulka pataikė tėvui į pilvą.

tanijos ekskursiją gruodžio 5 dieną, 
o visi Cunard Linijos agentai mielai 
parduos laivokartes ir tinkamai pa
tarnaus norintiems ekskursijoje da
lyvauti.

i Čekiškos plunksnos, musų p 
importuotos, baltos plunksnos,

1 miausiofl kainos, 
svarui ...........................
RINKTINES rųSies 
svarui ......... .... ..............
Rankoms plėšytos 
svarui ..........................
Geriausias čekiškas au 
dimas įpilama, yardas ..

Reikalaukit pavyzdžių

Becks Dept. Store 
3321-25 So. Halsted SL 

CHICAGO, ILL.

59c 
98c 

$1.79 
49c

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
80 metų. MuB<1 molto, PATAR 

NA v IMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterim* aeredoj LKi vl- 
'himakčiui. Lietau* lašai, vanos ir prūdas visada.

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

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5 j

DUOKIT 
PATAISYT

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai 
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip 
Fleitos taip pigiai kaip 
Fleitos pataisomos už 

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1 

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas 
Tel. Monroe 4484

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

po pietų

kaip

$1 
$7.50 
$1.50

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas i ž eg
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata joms sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
<ur ir kaa jums skauda, bet pats pasakys po galutino iš^gzamina' 
vimo — kas jums yra.

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

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

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

, atsilankykit pas mane. Mano pilnas iteg- 
usų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
likit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jus*

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Loui* Avė. 

CHICAGO, ILL.

Holdapai ir holdapai I 18 nb v«'k?za, gyvenant) 4949 
-----------  i Brailio avė. Policininkas užtiko 

Watlkegano geležinkelio std-' Morrową ir jo draugą beplė- 
ties perdėtinis, Ralph R. Ross, šiančius gazolino stotį adresu 
gyv. 319 S. Clark st., VVauke- , 
gan, vakar pusė šeštos ryte iš-!
ėjo iš narnų darbam Gatvėj jam 
pastojo kelią banditai. Grūmo
dami revolveriais, jie įsodino 
savo autan Rossą, greitai nuva-

| žiavo į stotį, paliepė jam atida- 
I ryti kasą. Ross atidarė, čia bu

vo $500. Banditai paėmę pini
gus ir įsodinę Rossą autan lei
dosi Chicagos link. Prie Chica- 
gos jie išleido iŠ auto Rossą ir 
davė dar jam $2 namo sugrįžti.

Banditai nušovė Charles Em- 
mertą, aptiekorių, jo aptiekoj 
2000 Addison st. Nužiūrima, 
kad banditai darę holdapą, o' 
aptiekorius pasipriešinęs. Į

Trys juodveidžiai banditai pa
daro holdapą Joseph Overmano 
aptiekoj, 4301 S. State st. Jie 
paėmė 95 dolerius. Tuo laiku 
aptiekoj buvo Mat Luck, neg
ras. Jis prašė banditų, kad jie 
neplėštų jo. Banditai ji nušovė.

Policininkas Michael VVeilga- 
recki nušovė Lloydą Morrovvą,

1225 So. Halsted st.

gauti dlvorsą. Ir todėl Nolahų 
teks antru kartu nagrinėti.bylą

Teatruose

“BAYER1 ASPIRIN” 
YRA SAUGUS

Nužiūri Caponės sėbrus
Sekmadieny banditai pašovė 

universiteto studentą John 
Aeherį, kuris užkliudė netyčia 
jų, banditų, autą. Vidurmiesčio 
spauda praneša, kad ryšy su tuo 
įvykiu Caponės sėbrai laukią, 
jog policija mėgins prisikabinti 
prie jų. \

Chicago teatre ateinančią 
savaitę paveikslas “Fazil” iš 
rylų gyvenimo: “Parisian Nig- 
hts”, scenos numeris, einąs šią 
savaitę.

McVVickers teatre 
eina paveikslas 
Fool.” •

Roosevell teatre — šiuo lai
ku rodomas paveikslas “White 
Shadows of South Sens”, sce
nos numeriai.

Oriental teatre
.lohns ir jo orkestras pasirodys 
numery “Heilo Brooke;’’ pa
veikslas “Outcast.”

Pnradise, l.’pt«wn ir livoli 
teatruose paveikslas
Show People”; paveiksle paro-

Imkite be Baimės kaip pa* 
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Kas gavo divorsą?

tebe-
“The Singing

Per dvi savaiti ėjo teisine by-
John J. Nolano ir jo pačios. 

Vyras kaltino pačią, o ši vyrą, 
šešias valandas džiurė debatavo 
klausimą, ar pati ar vyras yra 
kaltas. Pabalins nusprendė.

Kada teisėjas atidarė užpečė- 
tyOą (Įžiūrės nuosprendį, tai ra
do: 1 — jog vyras buvęs žiau
rus, 2 — jog moteris buvusi
nekalta. Bet džiurė nepasakė'tę paveikslas 
kas ar vyrass ftr pati turi'scenos numeriai.

Brooke Does not affect 
the Heart.   — ■■■>! ■■ ■ —

“The

lin, Norma Talmadgo, Wni. S. 
Hari ir Daugins Eairbanks; ki
tokie numeriai.

Nors h ore teatre — šią savai- 
“Two Lovers”;

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

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

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Lucky yra stebėtinai geras draugas
jo apkepinimo kvapsnys pergali pageidavimą tokių 
valgių, kurie varo žmogų riebyn •

George'M. Cohan, 
Amerikos Scenos Mylimasai

DABAR jau nėra ko pavydėt, kad kiti 
turi dailiai laibą kūno figūrą. Nėra 

jums reikalo daugiau vargintis įvairiais 
sunkiais susiturėjimais nuo valgymo arba 
visokiais valgių aprubežiavimais. Nuo 
perdidelio riebumo bei svorio galite atsik
ratyt, kuomet atsisakysite nuo saldainių 
ir vyliojančių saldžių pyragaičių, o vietoj 
to užsirūkysite Lucky. “ Imkite Lucky 
vietoj saldumyno0.

20,679 daktarai patvirtino tą faktą, kad 
Lucky Strike mažiau teerzina gerklę, 
negu kiti cigaretai. Tie profesionalai 
vyrai supranta svarbą apkepinimo, to

Strike yra puikus suleidimas ir sumaišy- 

kepinimaa išdirba tokį kvapsnį kuris 
pavaduoja perdaug riebinančius

valgius

jokių Hogų pasekmių delei jų kvėpavimo 
bei abelno sveikatos stovio. Vyrai jau

praktikuoja. Tai yra vyrai, kurie sergsti 
savo sveikatą, kurie pasilaiko vikrus

O dabar ir moterys gali pasidžiaugti

tuo pačiu laiku padaryt savo 
figūrą laibesnę protingu būdu.

LUCKY jus prie perdaug gausingų, riebinančių • 
valgių? Kam gi pridėt sau svorio, kuris 
nesą pavojų sveikatai? Kitą kart, todėl, 
užsirūkykite Lucky, kuomet užeis jums 
noras tų “riebintojų”.

Imkite Lucky 
vietoj saldumyno.

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzenimo — Nei Jokio Kosulio.

© 1928, The American T<>b#eeo Co . Manufacturm
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Krikdemų blokas-Bu 
ridano asilo rolėje

(Musų korespondento)

Kaip talkininkai susipyko. .-4 
Įtaka ir “valstybinis ragai 
šis“. —Krikdemų bloko suįri 
mas. —Darbo Federacija “iš 
daviko“ rolėje. — Koperacij; 
ir Ūkininkų Sąjungos nuo* 
toliai. —Susitarimo ar prita« 
rimo kelias. —Naujos gairėj 
ir nauji nepasisekimai.

tarp 
bloko.

dabar yra 
tautininkų ir 
Kai 1926 m.

grupės, 
blokas 

valdžios 
vadams

sutikti, peštis. Ir vieniem ir 
kitiem buvo didžiausias intere
sas turėti įtaką visuomenei per 
mokyklas ir bažnyčią, taipgi 
abiem lygiai buvo mėgiamas ir 
pageidaujamas “valstybinis ra
gaišis”. Tarp talkininkų prasi
dėjo peštynės, nesutikimai, 
barniai. Tautininkai naudojosi 
proga ir visokiais budais dis
kreditavo krikdemus, tuo tarpu 
stiprindami savo jėgas, trauk
dami į savo pusę karininkus ir 
karo vadovybę. Kai jau tauti
ninkai sustiprėjo, krikdemams 
vėl atėjo naujas pavojus ii’ nau
ja gėda: krikdemų ministeriai 
buvo pašalinti, o partija imta 
skaityti, kaip opozicinė. Krik
demai nuo valstybinio ragaišio 
ir įtakos visuomenei buvo nu
stumti orogantiškiausiu budu.

Partija arba geriau sakant, 
visas kridemų blokas k (KrikšČ.- 
demokratų partija, Ūkininkų 
Sąjunga ir Darbo Federacija) 
pradėjo bankrutuotis. Bloko ei
lėse pasireiškė nesutikimų. Įvy
ko sujrimas ir galų gale skili
mas. Padėtis pasidarė štai ko
kia:

Ūkininkų Sąjunga ir krikšč.- 
demokratų partija tada stojo 
griežton opozicijon prieš tauti
ninkus. Partijos vadai ėmė 

patys 
Pav., padarius per-

Partijos 
neigti tai, ko ankščiau 
reikalavo.

ta. 
“išdaviko” ralėje, 
lėse nustodama 
imsi tikėjimo.

Bet tautininkų 
atsisėsti vieniem
“valstybinio ragaišio” buvo nuo
sakus ir% griežtas. Buvo pra
dėtos daryti intrigos prieš pa
čius federantus. Kai tautinin
kai sustiprėjo tiek, kad nei fe- 
derantų parama jiems nebebu
vo reikalinga, federantai buvo 
visiškai pašalinti iš vyriausy
bės. Įvyko paskutinis “apsiva
lymas”. Valstybės* kontrolie
rius Dr. Milčius buvo pašalin
tas, suimtas ir pasodintas į ka
lėjimą. Maža to, jam buvo 
iškelta byla, kur jis kaltinamas 
net tokiais paragrafais, kurie 
numato mirties bausmę! Tai, 
be abejo, skandalas, bet tai tik
ras faktas. Valstybės kontro
lierium buvo paskirtas ir dabar 
tas pareigas tebiena tautininkų 
pirmininkas V. Matulaitis. Tas 
įvyko pavasarį. Taigi nuo pa
vasario galima sakyti, kad viso 
krikdemų bloko misija tautinin
kų valdžioje jau baigta.

Čia neiškenčiu nepridėjęs dar 
vieną žinutę, kuri labai gražiai 
charakterizuoja federantus. 
Prieš trejetą savaičių pasirodė 
lapelis “skaityk ir duok kitam” 
išleistas nelegaliai, anonimiškai 
ir baisiai dergiantis tautininkų 
vadus bei visą jų politiką. Da 
bar visur kalbama, kad tų bro
šiūrų autorium esąs Ambrq- 
zaitis, Federacijos pirmininkas, 
ir žvalgyba deda visas pastan
gas nustatyti, ar tai teisybė. 
Bendrai galima pasakyti, kad 
Darbo Federacija dabar bus “iš
daviko” rolėj ne tik prieš krikš
čionis demokratus, bet ir prieš 
tautininkus. Apgailėtinas varg
šės likimas. Tur būt, prisieis 
tuom baigti paskutines savo 
gyvenimo dienas...

Štai, trumpa istorinė apžval
ga to, kas buvo. Dabar pareisi
me prie klausimo, koks ūpas ir1 munistinį krūmelį, 
nusistatymas likusių krikdemų1 Švagždžio parapijos .organizato- 
bloko sąjungininkų tarpe — 
krikšČ.-demokratų partijoj ir 
Ūkininkų Sąjungoj. Atsakymas 
trumpas: ūpas, prislėgtas, sun
kus, o nusistatymas—neaiškus, 
svyruojantis. Vieni norėtų ben
dradarbiauti su tautininkais ir, 
kaip nors paalikyti savo egzis-' 

i išlaikyti 
seną nusistatymą ir būti griež-

versmą, pirmas naujas vyriau- tenciją, o kiti norėtų
sybės programos punktas buvo 
—pakeisti savo naudai konsti
tuciją. Gi kai krikdemai buvo 
pašalinti, jie ėmė eiti prieš 
konstitucijos pakeitimą ta pras
me, kokia norėjo • tautininkai. 
Tai buvo tik teorijoj. O fak
tiškai— krikdemai stojo prieš 
konstitucijos keitimą, kad tik 
labiau tarmozuotų tautininkų 
planus. Ne visa partija palai
kė savo vadų nusistatymą. Va
dai išėjo iš valstybinės tarny
bos, tautininkus boikotavo, bet 
taip nebuvo provincijoj. Pro
vincijoj krikdemai nejautė to
kio antagonizmo tarp savęs ir 
tautininkų. Provincijoj ben
dradarbiavimas tarp dviejų sėb
rų nenutrūko ir tas bendradar
biavimas tebejaučiamas ir da
bar.

Bet ir pačioj krikdemų bloko 
vadovybėj įvyko skilimas. Dar
bo Federacija, ištikima bloko 
sąjungininkė per visą jų valdy
mo ląiką, atsiskyrė! Atsiskyrė 
pasilikdama prie tautininkų! 
Dr. Milčius, vienas iš Federaci
jos vadų, liko valstybės kontro
lierium. Dr. Ambrozaitis, Fede
racijos pirmininkas, užjautė 
tautininkams ir pasisakė už 
bendradarbiavimą su Voldema
ru. Tada jis sakė, kad jo va
dovaujami darbininkai turės 
daugiau naudos sau palaikyda
mi Voldemarą, negu kad visai 
nuo jo pasitraukdami, žinoma, 
tokia Am,brozaičio ir chebros 
politika įnešė nesutikimų pačioj 
Darbo Federacijoj. Tačiau Am 
brozaįtis turėjo didesnį draugų 

patarlė, tautininkai ir krikdė- prielankumą, ir jo opozicienie- 
mai, pdųbį>kę tįksĮo, ep|ė nebe- riąi, kąįp pav., dr. V. Rąuli

d. per
is pra- 
politika

Kaunas, 1928 m. spalių 27 d 
Lietuvos liaudis turi pasak* 

apie du galvažudžiu plėšiku 
kurie pavogė didelį lobį, bet nie
kaip jo negalėjo pasidalinti. Be
sidalindami susipyko ir susipe
šė. Taip jie ilgus metus gyve
no nesantaikoje, kol galų gale 
vienas mirė nuo gyvatės įkan
dimo, o antras buvo nužudytas. 
Gi lobis grįžo teisėtam jo savi- 

-ninkui.
Panaši 

Lietuvoje 
krikdemų
laimėjo rinkimus į Seimą demo 
kratinės ir socialistinės 
krikščionių demokratų 
buvo pašalintas nuo 
vairo, ir jų žymiems
buvo keliamos bylos už valsty
bės turto išeikvojimą. Tada 
krikdemai, pasijutę labai nema
lonioje padėtyje, pradėjo ieško
ti talkininkų, kaip vėl gražinti 
klerikalinį rėžimą Lietuvoje ir 
vėl paimti valdžią į savo ran
kas. Jie surado sau gerą tal
kininką— tai buvo Tautininkų 
Partija, kuri turėjo pritarimą 
stambiųjų žemdirbių, dvarinin
kų ir viso f asistuojančio elemen
to. Be to, tautininkams prita
rė nemaža karininkų. Taigi tal
kininkas buvo rastas neblogas 
ir prasidėjo darbas.

1926 m. gruodžio 17 
versmas jiem pavyko, 
džių krikdemų bloko
buvo labai gudri ir apgalvota. 
Kad neparodytų liaudžiai, jog 
jie yra savanaudžiai ir antide- 
mokratai, jie į priešakį iškišo 
tautininkus ir paskelbė, kad 
perversmas buvo daromas pa
šalinimui komunistinio pavo
jaus. Valstybės prezidento ir 
ministerių pirmininko vietas jie 
užleido tautininkų žmonėms, 
patys paimdami tik du portfe
lius ministerų kabinete ir vals
tybės kontrolieriaus vietą. Fi
nansų ministerium tada buvo 
dr. Karvelis, švietimo ministe
rium—dr. Bistras, abu krikš
čionių demokratų partijos šulai. 
Valstybės kontrolierium buvo 
paskirtas dr. Milčius—federan
tas. Seimo pirmininku buvo iš
rinktas Al. Stulgaltis— ūkinin
kų sąjungos pirmininkas ir 
svarbiausias šulas. Kitų minis
terių vietas paėmė tautininkai. 
Departamentų direktoriai, buvę 
prie demokratinės valdžios, bu
vo kuone visi pašalinti, o pa
skirti iš krikščionių arba iš 
tautininkų tarpo. Taip draugiš
kai pasidalino darbą.

Viskas butų gerai buvę, kad 
tas ratas butų nesulužęs, sako

“Rytas” rašo, kad šios žinios 
kalbančios apie atsisakymą nuo 
opozicijos neatatinka tikrenybei 
ir yra melas. Bet kiti šalti 
niai skelbia, kad tai yra tiesa, 
kad jei ne krikščionių dem. 
partija, tai ūkininkų sąjunga 
tikrai bandė rasti susitarimo 
kelią su tautininkais, grįžti vy- 
riausybėn ir, be abejo, išsikovoti 
naujų pašalpų savo susibonkro- 
tavusiom ekonominėm organiza
cijom.

Šios krikdemų bloko pastan
gos išsaukė nusistebėjimą ir 
pašaipą demokratiniuose sluoks
niuose. Yra visiem gerai žino
ma, kad tautininkai į valdžią 
naują grupę yra nusistatę pri
imti ne susitarimo, bet pritari
mo keliu. Tarp susitarimo ir 
pritarimo yra labai didelis skir
tumas. Ir čia krikdemams at
sirado nauja kliūtis. “Prašom, 
eikite ir dirbkite kartu, bet tu 
rite visante kame mum pritar
tai, mes jokių sutarčių ir su
sitarimų nepripažjstam”, sako

tautininkai. Kai kurie krikščio
nių vadai, žinoma, negali su
tikti su tokiomis pažeminančio
mis sąlygomis, bet kai kurie 
spiriami ekonominių išrokavi- 
mų, norėtų rasti bendrą kalbą 
su tautininkais.

Dabar ir susidarė 
kad krikdemų blokas 
tokioje rolėje, kaip anas Buri- 
dano asilas. Išalko, nori ėsti, 
bet nežino nuo ko pradėti: 
šieną ėsti ar vandenį gerti. Taip 
negalėdamas išsirikti ir mirė iš 
bado.

padėtis, 
atsidūrė

Lygiai ir krikdemai nežino: 
ar grįžti į valdžią pažeminan
čiomis sąlygomis, negarbingai 
kapituliuoti, ar pasilikti prie 
seno nusistatymo, bet skursti 
ekonomiškai, pernešti milijoni 
nius nuostolius ir dar toliau 
bankrotuotis. Padėtis nepavy 
dėtina. Mes linkime elgtis, 
kaip Buridano asilui: neimt nei 
vieno, nei kito, o rezultate—nu
gaišti.— Radix.

(Pacific atul Atlantic Photo)

Dr. Robert Reiner, stambus 
pirklys iš Weehawken, N. J., 
kuris 104 kartus aplankė Eu
ropą. Paskutinį kartą iš Eu

Trumpa lietuviškų parapijų istorija 
Pietų Amerikoje

Pirmas lietuviškas kunigas, 
bandęs sutverti katalikišką pa
rapiją Pietų Amerikoje, buvo 
švagždys iš šiaurių Amerikos. 
Jis, Buenos Aires, Argentinoj, 
ir Montevideo, Urugvajuj, laikė 
mišias, sakė pamokslus, žmones 
spaviedojo, šliubus davė, krikš
tijo. Tai buvo prieškariniai lai
kai, čia labai mažai lietuvių te
buvo: nesirado nė 300, kad pa
sirašytų jo diktuotą 
vyskupui, kad leistų

prašymų
parapiją

švagždys išvyko į šiaurius-
Liko tik veiklus jo padėjėjai, 
kurie myli “ką nors naujes
nio.”

Nėra Švagždžio, nėra kam 
veikti. Bet ilgai nuobodaut ne
reikėjo; pribuvo iš Lietuvos 
švedai, pradėjo organizuot ko- 

tuoj buvę

riai ir Čia lyderiais tapo!
—“Poca cqsa” (mažas daiktas) 

kokias idėjas jie skleidžia, bile 
tik lietuviai, bile jie pirmutiniai 
ką nors organizuoja, lietuviškai 
kalba, lietuviškai pečėtina ir 
mes už juos galvą guldom, — 
sako buvę švagždžio, dabar 
švedo negocijų turavotojai.

Antras lietuviškos parapijos 
toj opozicijoj prieš tautininkus.’ sutvėrėjas Montevideo yra kun.

To svyravymo priežastys yra Vipartas, kuriam tą darbą at- 
daugiausia ekonominėje krikšč.- likti aktyviai padėjo konsulas 
dem. ir Ūkininkų są-jos padėty
je- Visų pirma, atstumti nuo 
“valstybinio ragaišio” vadai ne
turi ko veikti. Lietuva— ma
ža šalis, ne Amerika, čia nei biz
nio nei šiaip pelno greit nepa
darysi! Taigi vadams stoja la
bai proziškas klausimas dėl jų 
pačių pragyvenimo. O antra 
priežastis yra štai kokia. Ūki
ninkų sąjunga rėmėsi ir gyva
vo koperatyvais, kurių ji bū
dama prie valdžios buvo prisi
steigusi. Koperatyvams buvo 
duodamos didelės paskolos ir 
pašalpos. Bet tautininkų val
džia kitaip į šį reikalą pažiurė
jo. Ji paskelbė, kad rems ir 
palaikys tik neitralę koperaciją, 
o ūkininkų są-gos koperatyvų 
kaip partyvinių, neremsianti. 
U k. Sąj. koperatyvai tada nu
stojo pašalpos ir pradėjo ban- 
krotuoti. Pagaliau visiškai 
susibankrotavo, duodami apie 
pusantro milijono litų nuosto
lių nuostolių. Padėtis, Juo abe
jo, buvo nemaloni ir uk-sąj. ly
derius privertė susimąstyti.

Jr štai pirmas to “persimąs- 
tymo” ženklas buvo vieno uk. 
sąj- lyderio D. Trimako strai
psnis “Gerovės” No. 20, kuris 
sąku, kad laikas ieškoti kelio 
susitarti su tautininkais ir pra
dėti naują “kūrybinį darbą” 
Spaudoj pasklido žinių, kad 
krikdemų bloko žmonės ėmė 
lankytis pas prezidentą ir vy- 
rįąusybę, ieškodami susitarimo 
ir norė^aipi grįžti į valdžią- vist) cinų kunigus, ir visus pa-’

p. Skinkis, kuris abelnai Vi- 
partui karjerą padarė. Bet Vi- 
partas kelis mėnesius paklebe
na vęs išvyko gardesnių pyragų 
valgyti j nortus. Parapija iš
kriko, nes pasilikusis arcivys- 
kupas Nicola’s. Solovei tik lie
tuviškų Maskvos farmaceutų 
vardus žino, kaipo buvusių dar
bo kolegų, o davatkų griekų 
pasakojimus nesupranta, be to 
dangun ne per “frontą”, bet 
ortodoksiškas duris leidžia.

Trečias lietuviškos parapijos 
organizatorius yra kun. Valaitis 
Sao Paulo, Brazilijoje. Sakoma, 
kad Sao Paulo parapijonai tam
pa labai dievoti, kuomet bana
nų apsivalgo. O faktas yra, 
kad ten bananais ir maitintis 
tenka. Prie to viso pridėjus 
dar kun. Valaičio rimtumą ga
lima drąsiai tvirtinti, kad lie
tuviška parapija brazilijoniško 
švento Pauliaus sostinėje tikrai 
klestės.

Tas klysta, kas mano, kad 
brazilijonai pinigų neturi. Ana 
pernai bulgariškas barzdas už
siauginę atvyko Brazilijon pus
tuzinis bulgariškų “popų”. Jie 
smarkiai ir energingai darbavo
si dengdamiesi obalsiu: “Var
dan Dtevo ir Tėvynės”. Jie ir 
atĮaidus didelėmis dozomis da
vė, bet užtat ir porcijas riebes
nes ėmė. Viskas butų buvę 
“all right”, bet tie dėdės su 
kuodukais įsimaišė,* pirmiausia 
suareštavo vyskupą, o paskui

prašė į bendrą kamarą valgyti 
ryžių su šebelbor.ais. Sakoma, 
jie buvo “netikri” popai. Brazi
li jonai su tokiais nesiceremoni- 
ja, o nekurios Pietų Amerikos 
mažiukės valstybės, Columbia 
ir Venezuela, visiškai neįsilei
džia savo teritorijon jokių reli-' 
ginių pranašų nė misijonierių, 
nors jie butų “paties” Romos 
papos ar jam panašios “šiš- 
kos” siunčiami.

Ketvirta lietuviška parapija 
t{ji tikra tragi-komedija. Vy
riausia šio cirko ar veikalo ar
tistas tai kun. Daknys, taipgi iš 
jūsų slaunios Nortų Amerikos.

Kaip tik Daknys atvažiavo, 
tuoj meiliškai susiglėbiavo su 
gerbiamu konsulu Skinkiu.. 
Konsulatas tapo paverstas kle-i 
bonija. Nors kunigas gaspadi- 
nės neturėjo, bet jį čia vadino 
Basputinu, visai nenorėdami į- 
žeisti gražios -armiankos (kon
sulo žmonos) ir dar gražesnės' 
jų dukters, nei tarnaitės. |

Likęs be balso “bepartyviš- 
kas” “Balsas” amerikonui Dak- 
niui paskelbė devizą: “rad sta- 
ratsia”!

Na, ir storojosi: visą mur- 
zinlapį (kaip jį praminė daili
ninkas Menčinskas, “Balsui” 
antgalvj nupiešęs, bet paskui 
davatkų iš ten išvarytas) kuni
go panegirikomis užvarė. Eks
tra amerikoniškais obalsiais “aš 
eisiu, tu eisi, jis eis” etc. visus 
lietuvių tautos griešninkus į j 
“tėvų” seleziečių Jono bažnyčią 
atlaidais, vakarienėmis ir reko-. 
lekcijomis masino. t

Rinkosi, bet 
kaipo į cirką:
Daknys mučina mišiolą ir dorą 
žmogų bando nuduoti.

Konsulate susitvėrė parapi
jos komitetas, su konsulato raš
tininku Steponaičiu pryšakyje. 
Leidžianti “Balsą” Lietuvos 
draugija imta marinti ir kon
sulato pagelba viskas varyti 
Daknio mišių gardan.

Atsirado Daknio pažįstamų, 
kurie papasakojo, kaip jis ce
libatą sutraškįno, brostvas iš
koneveikė et cetera.

Konsulas agitavo, jo padėjė
jas po namus bėgiojo: rinko pi
nigus parapijai.

Bet kun. Dakniui pradėjo bu- 
karšta. v
^-Adios, good-by, —r sako

Daknys parapijos komiteto su
sirinkime. Esą asmeniški rei
kalai jį spiria skubiai išvažiuo
ti.

—O kur parapijos pinigai, už 
kurios iždo pripildinimą tiek 
daug buvo agituota konsulo 
Skinkio ir Daknio; kiek tų pi
nigų yra?—klausia vienas ko
miteto narys-

—Viskas pas kunigėlį,
kiną arti dalykų buvusi mote
riškė. • *

—No senui4, mes" nesutinka-

daugiausia tik 
pažiūrėt, kaip

ti

•aiš-

ropos jis grįžo derižabliu “Graf 
Zeppelin”. z
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likęs jos brolis, kaipo artimiau
sia to katalikinimo dalyvis, ne 
tik savo giminių turtų nesisten
gia paveldėti, bet ir savo 5,000 
hektarų žemės, su trobomis ir 
gyvuliais atsisakė. Jis sakosi 
pailsęs gyventi. Jis, pavirtęs į 
modernišką Tolstojų, atvyko į 
Buenos Aires ir varnalėšomis 
apaugusioje duobėj prie uosto 
gyvena, kas dien kartą arba du 
blešinę laivan metą ir atgal vir
vute atsitraukęs žiūro — kuom 
jį šiandien matrosai pavaišino.

žukelio žmona su sunais ir 
jau didelėmis dukterimis čia 
gimusiomis ir suargentinėju
siomis gyvena Comodoro Riva- 
davijoje viename “komiteto” 
statytame name ir laiko alma- 
ceną, fondą arba saliuną. Kvie
čia žukelį atvažiuot Patagoni- 
jon pagelbėt sutvarkyt turtus, 
kurių vertė dabar jau labai pa
kilusi, bet jis į laiškus neatsa
ko, o kiekvienam pasiuntiniui 
pataria pasakyti jo šeimynai ir 
giminėms, kad jis iš jų norįs 
tik vieno dalyko, o būtent, kad 
jie visi jį paliktų ramybėje.

me, kunigas savo atsiėmė, jam 
už viską užmokėta, o už šliu
bus ir tam panašiai jis taipgi 
brangiau lupo, negu vietiniai 
kastyžių kunigai. Aš reikalau
ju, kad lietuviško parapijos ko
miteto nuosavybė, 428 pezai, 
tuč tuojau butų parapijos ko
miteto kasieriui perduota,—kal
ba įsikarščiavęs katalikas P.

Kunigas tyli ir raudonuoja. 
Paskui pasigyręs, pakeikęs sta
čiai pasako, kad 368 pezus para
pijos pinigų jis pasiima kaipo 
algą, o komunistui, esą, pakaks 
ir 60 pezų.

Baisiausis pasipiktinimas to
kiu žmonių nuskriaudimu! Pa
rapi jonai ir konsulas iš sarma
tos nežino kur dėtis. Toki kun. 
Daknio ir konsulo Skinkio ma
nierai ne tik materialiai, bet ir 
moraliai nuskriaudė parapijo
nus ir dadėjo smaluotų žaga
rų į vos rusenusio ♦ komunistų 
kromelio “aukurą”.

• Kun. Daknio pasielgimas su 
Buenos Aires lietuvių parapijo
nų pinigais amžinai atėmė ga
limybių kada nors ir kam nors 
čia lietuvišką parapiją sutverti.

Apart katalikiškų, čia mažai 
yra kitokių bažnyčių.

Pirmiau ėjusieji į italų, is
panų, portugalų, argentiniečių 
kaimynystėje esančias bažny
čias lietuviai katalikai dabar 
keikiasi, vadina visas vienodo
mis šmugelio įstaigomis. Jau 
jie dabar sakosi, kad remsią 
tik “nezaležninką”, jei toksai 
čia pasirodytų ir dorai užsire
komenduotų.

* * *
Kalbant apie lietuviškas pa

rapijas Pietų Amerikoje reikia 
nors trumpai prisiminti indijo- 
nų katalikinimą Patagonijoje, 
Chubut, žodžiu, tikrai lauki
niuose Argentinos rajonuose.

Apie prieš 35 metus į Pata- 
goniją nuvyko tūlas Žukas ar 
žukelis su savo šeimyna. Vie
na panelė žukytė buvo nepa
prastai graži ir sumani. Ji su
sidėjo su italų kunigu, sudarė 
“komitetą”,’ siuntė delegaciją ir 
jis asmeniškai rinko aukas 
Amerikoje indijonų katalikini- 
mui, ar bent krikštinimui.

Tokiems tikslams ir tais lai
kais buvo nesunku ir pusė, mi-
liono dolerių surinkti.

Bet prasidėjusia darbas indi’ 
jonų labui, daugiau ėjo labui 
“komiteto” ir kolektorių: šim
tai tūkstančių hektarų žemės 
Patagonijoje pateko indijonų 
katalikintojų nuosavybėn, Co
modoro Rivadavia ir kituose 
miesteliuose išdygo eilės namų, 
kaipo nuosavybe tų pačių indi
jonų katalikintojų.

Tik maža kaplytelė Comodoro 
Rivadavijoje iš tų pinigų tapo 
neva indijonų katalikinimui pa
statyta.

Numirė kunigas, bet žukytė 
negalėjo,jo turtų paveldėti, nes 
nebuvo už jo ištekėjusi.

Vėliau numirė ir Žukytė, bet

Čia vėl labai stipriai pasitvir
tina sena lietuvių patarlė: “Ku
nigo naudą—velniai gaudo”!

B. A. Nanas.
B. Aires,
10-X-28.

Kai galvą skauda im
kit “Cascarets” nuo 

vidurių
šiąnakt! Išvalykite savo vi
durius ir pašalinkit galvos 

skaudėjimų, šaltį, suru- 
gusį skilvį

Gaukit 10 centų dėžutę da
bar.

Jus ėda aitrumas! Jus turi
te kurtų skaudėjimą galvoj, 
jūsų skonis burnoj prastas, jū
sų akis deginą, jūsų oda yra 
geltona, su juodais bruožais po 
akimis; jūsų lupos suskeidėju- 
sios. Ne stebėtina, kad jus 
jaučiatės nesmagus, paniurę, 
pikti, dusų sistema yra pilnai 
neišvalytos tulžies ir viskas kas 
jums reikalinga, tai išvalyti 
vidurius. Nebūk aitrus nepa
kenčiamas žmogus sau ir tiems, 
kurie jus myli ir nevartok aš
trių liuosuojančių gyduolių, ku
rios erzina ir pažeidžia. Atsi
mink, kad daugumą skilvio ke
penų ir vidurių pakrikimų išgy
do švelniai ir pilnai Cascarets— 
jos veikia kai jus miegate. 10 
centų dėžutė iš jūsų aptiekinin-r 
ko palaikys jūsų vidurius ir ke
penis tyrus; skilvį saldų ir jū
sų galvą skaisčią per mėnesius.
Vaikai mėgsta imti Cascarets, 
kadangi jos yra skanios ir nie
kad negnaibo ir nesirgdina.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

GYVENIMAS
Mineilsii turaalai

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50 
Pusei meti$1 
Kopija _ _ _ _____ 10c

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

r- - ” z- T. rr—
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The S. L. A. Dance

members than aiiy of the other 
young Lithuanian organizations. 
Būt there is one 
and that is thę 
more gi ris thn

By Madas Jurgclonis
the ciub main 
teams.

surprising fact 
re are many 
n boys in the 
the fact that 

,ains athletic

The Universal lodge of 
Susivienijimas Lietuvių Ame-'; 
rikoj gavę a dance at the West 
Englewood Masonic Temple lašt 
Saturday which both Mr. Stun
gis, sixth distriet chairman, 
and Fr. J. H. Kaulas, president 
of the lodge, pronounced suc- 
cessful. Although four hundred 
tickets were sold, only two 
hundred persons were at the 
dance- Approximately eighty 
percent were Lithuanians.

A singular fact about 
affair was that apart from
and Mrs. Biezis there was none 
of the older Lithuanians pre- 
sent. This may have been due 
to the fact that they did not 
know of the sočiai gathering 
būt it also may have been 
caused by their lack of interest 
in the doings of the Lithuanian 
youth. Con»e(|uently the atmos- 
phere was one of
American gayety. Būt then this 
is one of the ainis of the ciub.

The Universal lodge, formally 
knovvn as lodge number. 344, 
has rapidly grown since its 
foundation lašt February to the 
present membership of over 
sixty young Lithuanians. Pres
ident Kaulas in a statement

the

the 
Dr.

youthful

P-nas Pranas Krisiunas, iš 
Waukegan, 111., lankėsi Chica
go j e ir buvo užėjęs į “Naujie
nų” ofisą. Išsikalbėjus apie 
Waukeganą, 4p. Krisiunas pra
nešė, kad darbai šiuo laiku 
Waikkegane eina gan gerai. Ži
noma, kai atvažiuoja žmonės iš 
kitur, tai jiems sunkiau darbas 
gauti, ne kad vietiniams. Ale 
geras darbininkas, žinąs savo 
amatą, galėtų gauti darbą, kad 
ir iš kitur atvykęs. — Rep.

Burnside

Atlankė ‘Naujienas’
Atlankė “Naujienas” p-nia^ 

Šneiderienė, kuri pavasarį bu
vo išvykusi Lietuvon. Lietuvon 
ji išvyko gegužės 27 dieną, o 
sugrįžo Chicugon 14 d. spalių 
mėnesio.

Lietuvoje viešėdama p. Šnei
derienė buvojo Palangoje, Bir
štone. Kaune ir kitose vietose.

Lietuvos p. Šneiderienė buvo 
nemačiusi per 28 metus. Kai 
šią vasarą parvažiavo, tai jai 
pasirodė, kad viskas persimai
nė nuo to laiko, kada pirmu 
kartu ji apleido Lietuvą.

Viešėti Lietuvoje poniai pa
tiko labai. Gyvpnti pigu. Žmo
nės malonus.
jiarvažiavęs su kokia dešimčia 
tūkstančių, gali gražiai ten gy
venti.

O amerikietis,

Bolševikų pedliorius mėgino iš
naudoti draugiją, bet jam ne
vyko.

Pereitais melais bolševikų 
pedliorius buvo įtraukęs visas 
tris Burnsaidės draugijas į fa
šistų tarybą. Tų draugijų var
du buvo surengtas balius. Rink
tos aukos', o ir balius davė pel
no. Tai visi bolševikų pedlio
riai trynė delnus, kad jiems bus 
gerai.

Bet draugijų nariai, pernai-, 
nę visus pedliorių humbugus, 
pradėjo juos tarkuoti, kam jie 
išnaudoja žmones draugijų var
du, o pinigus atiduoda sveti
miems tinginiams, kurie neno
ri jokio darbo dirbti ir lik iš 
aukų gyvena. Žinoma, pedlio
riai ėmė visokiais balsais bliau
ti ir šmi ižti draugijų narius 
per komunistų ježedifevną, kam 

vie-j gadinama jų biznis. šmeižė

šv. Jono Krikštytojo Draugijos 
balius. Vienas pedliorių išank- 
Sto pradėjo narius gąsdini i, jo- 
gei draugija turėsianti nuosto
lių todėl, kad nedavė komisa
rų gazielai garsinimo ir • spau
dos darbų išdaryti, Esą, kad 
jus ne geri žmonės, lai apie jus 
nė komisarų lapas nieko nera
šo. O prieš balių tai tas žmo
gelis gana prakaitavo atkalbi
nėdamas nuo baliaus publiką. 
Bet visą jo darbą šuo ant uo
degos nusinešė. Balius įvyko, 
naujų narių gania 19 ir pelno 
liko draugijai apie šimtas pen
kios dešimtys dolerių. Dabar 
visi pedlioriai galvoja, kaip ga
lėjo draugystė, liek pelno pada
ryti, o jiems almužnos neduoda. 
Tai dar jie, esą, negirdėję to
kių šposų. Dabar vėl komisarų 
gazietoj galės ašaras lieti, kad 
draugija nieko “neveikianti.”

butų blaškomi 
kiems liumbugieriams, 
daro paskui juokus iš 
k.’ailų narių. — L. J.

pinigai viso-1 
kurie 
tokių'

Lietuves Akušeres

Lietuviai Daktarai
Ofiso Ir Res. 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
Res. 3201 South Wallace Street

P-ni Šneiderienė daug
sėjo pas pp. Binkius. Ji dar ne-j Maskvos garbintojai — ne tik 
butų grįžusi iš Lietuvos, bet pavienius narius, bet ir draugi- 

said, ’! feel sure that this dance jos duktė eina už vyro, tai su-j jas, delei to, kad jos neduoda 
will be instrumentai in greatly grįžo dukters vestuvėms. Ma- 
inereasing our lodge’s member- no lx tgi, metams kitiems pra- 
ship”. At the rate the member- ėjus, vėl važiuoti Lietuvon ir 
ship is inereasing i. ...
that this ciub will have more j

it may be jau ilgoką laiką ten paviešėti.
♦ ♦ ♦

aukų.
Šiai įvyksią 1 I dieną spalių

PRANEŠIMAI
---------------------------------------------------- ————— ■ j Draugystė Atgimties Lietuvių Tau- 

DOVANOS NAUJIENŲ MASKARADUI balių subatoj, lapkr. 17 d., Mildos
1 svet., 3142 S. Halsted st. šiame ha- 

, i liuje nariai 
Įrengtą vaistinę per daugelį nuo 17 iki 
melų, skiria Naujienų maska- (,žla 7 va1, 
radui Perfumų Setą vertės $10.

Biznieriai skiria gražias do
vanas NAUJIENŲ maskarade 
dalyvaujantiems pavie n i a m s, 
grupėms ir poroms. Naujienų 
maskaradas įvyks Nedėlioj, lap
kričio 25 d., \Vicker Park svetai
nėj, 2010 W. North Avė., pra
džia 5 vai. po pietų.

bus veltui priimami 
40 metų amžiaus. Pra- 

vak. Įžanga 50c.
Kviečia Komitetas.

Lietuvių Draugijos Sa-

(1) Jos. F. Budrik, 3117 So. 
Halsted St., kuris per daugelį 
metų užlaiko muzikalių instru
mentų ir rakandų krautuvę. Jis 
duoda “Naujienų” maskaradui 
B. C. A. Radiolą No. 25 arba 
Superhearodine vertės $100. 
Kas laimės tokią brangią dova-

(7) Josephine Osinski, 4108 
Archer Avė., ji yra real estate 
biznyje, skiria Naujienų Maska
rade dalyvaujantiems rankomis 
išsiuvinėtą dreserio uždangalą, 
šilkinį arba lininį, vertės $10.

Chicagos 
vitarpynės Paš. susirinkimas įvyks 
Uthrninke, 
Temple svetainėj, 1547 N.
St., 7:30 vai. vak. Draugai malonė
kit būt laiku, nes šiame susirinki
me bus nominavimas valdybos dėl 
ateinančh) 1929 m.

X. šaikus, sekrt.

Lapkričio 13 d., Masonic
Leavitt

(2) M. J. Matulauskas, 3356 
S. Halsted St., kuris užlaiko vi
sokių aprėdalų krautuvę ir lie
tuviams, ypač bridgeporlie- 
uiams, yra žinomas per dauge
lį metų; jis paaukavo Georgette 
šilkinę dresę moterei arba mer
ginai vertes $15.

(3) Jos. A. Rizgen, 3313 S. 
Halsted St., kuris užlaiko laik
rodėlių ir auksinių daiktų krau
tuvę, paaukavo “Naujienų“ 
maskaradui sidabrinį 8 šmotų 
gėrimams setą. Kas laimės tą 
puikų sidabrinį setą, tas bus pa
tenkintas. Seto vertė — $12.

(1) Pelor Barskis Furniture 
House, 1718 W. 47 
daugelį metų veda

St. Jis per 
pasekmin- 

Lake apie- 
Naujienų 

pastatomą
linkėję. Jis skiria 
maskaradui puikią 
ant grindų elektrinę liampą, 
šilkiniu uždangalu, vertės $20.

(5) B & J-Electric Badio 
Eng. Laboratories, Ine., J. A. 
Bartkus, Vedėjas, 6819 South 
Weslerii Avė. Tai yra lietuviai 
Badio išdirbinėtojai, kurie gra
žiai veda savo biznį Marquette 
Parko apielinkėj. Jie skiria

\Vaffle Iron, Kinieti Waffle 
Mold Nu. 89-A vertės $16.

(6) A. Belskis, vaistininkas, 
Naujienų kaimynas, kuris pa
sekmingai veda savo puikiai

>

(8) Z. Basinski, rakandų 
krautuvė, 1701 West 47th St. 
Jis yra gerai žinomas biznierius 
Town of Lake apielinkėj. Jis 
skiria Naujienų Maskaradui pa
statomą ant grindų elektrinę 
lempą su malevotu uždangalu, 
vertės $16.50.

Vyskupo Valančausko Pašalpos 
Draugystės mėnesinis susirinkimas 
įvyks Lapkričio 13 d., 7:30 vai. vak., 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet.ų 
3133 So. Halsted St. Bus rinkimas 
darbininkų musų sekančiam baliui, 
kuris įvyks Lapkričio 24 d., vakare, 
viršminėtos svet. Nepamirškit atsi- 
vest naujų narių prisirašymui i 
draugystę. Baliuje veltui įstojimas. 
Bukime visi draugai susirinkime ir 
atsilankykime į balių. Valdyba..

(9) Justin Mackewich, 2342 
S. Leavitt St. Tai žinomas West 
Sides Real Estate biznierius. 
Jis skiria Naujienų maskaradui 
dovanų $5 cash.

10) 18 Bond & Mortgage Or- 
ganization, 1618 W. 18 St. Jie 
parduoda bonus ir skolina pini 
gus. Biznį daro su lietuviais. 
Skiria Naujienų maskaradui do
vanų $5 cash.

(11) A. K. Juniewicz, 3317 S. 
Halsted St. Tai žinomas Brid- 
geporto laikrodininkas, skiria 
Naujienų Maskaradui dovanų 4 
šmotų sidabrinį arbatinį setą 
vertės $30.

(12) K. Pikiel, 1816 S. Hal
sted St. Naujienų kaimynas, pu- 
sekmingai veda biznį per dau 
gelį metų, užlaiko visokių mu 
zikalių instrumentų krautuvę 
Jis skiria Naujienų maskaradui 
dovanų Edison Fonografą No 
22656 vertės $25.

(18) Sahitaras Drug Co., 639 
W. 18 St. Jie išdirbinėja žinomą 
biterį. Skiria Naujienų maska 
radui dovanų tuziną butelių Sa 
lutaro Bitters vertės $12.

Daugiau vardų biznierių, ku
rie skirs “Naujienų” maskara
dui dovanas, pranešime kitomis 
dienomis. Tėmykit “Naujienas”. 
“Naujienų” Pramogų Komisijų.

* * *
Keletas žodžių apie Apšvietus 

ir Dailės Draugiją. Tenai viso
kie pedlioriai lankosi aukų 
prašydami. Draugija yra pirku
si komisarų gazielos šėrų. Ir 
garsinimus komisarams duoda 
i p komisarų agentai garsina ją 
kas dieną visokiais budais. 
Bet kai buvo surengtas tos 
draugijos išvažiavimas, tai pel
no liko 8 centai, ha draugija 
neturėjo progos dieną nuskirti, 
nes, mat, rengta komisarų or
gano piknikas, visokios purės.

kuomet nuo visų atliko 
tai tada draugija jau su- 
savo parengimą.
aukų tai tavorščiai ne-

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŽ RUSIJOS —

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

Gydo staigas ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir valkų 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 RandoUh 6860

Ir tik 
diena, 
rengė

Bet 
pamiršta paprašyti iš pašaipi- 
nes draugijos, kurion pinigai 
yra sumokėti pašalpai pačių 
draugijos narių. Nariai s turėtų 
atkreipti daugiau dėmesio į to
kius šposus draugijoje, kad ne-

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptlekos 
CHICAGO, ILL.

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

Re*. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residencc Tel. Fairfax. 6352

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyru 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

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršuj Universal 
Stato Bank

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

Akių Gydytojai

12
Ki-
su-

Graboriai

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

M u s ų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale r visuomet 
esti sąžiningas* ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

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

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvvay 2880

PADEKAVONE
A. A. Juozapas Žalandaus- 

kas, kuris mirė Lapkričio 1 d., 
1928 m., palaidotas Lapkričio 
5 d., o dabar ilsis šv. Kazi
miero kapinėse, amžinai nuti
lęs ir negalėdamas atsidėkąvo- 
ti tiems, kurie suteikė jam pa
skutini patarnavimą ir paly
dėjo jj j tą neišvengiamą am- 
žinasties vietą. Mes atminda
mi ir apgailėdami tėvelio pra- 
sišalinimą iš musų tarpo, reiš
kiame giliausių padėkų daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms ir suteikusiems vainikus 
ir tiems, kurie pirko šv. Mi
šias draugams.

Dekavojame musų dvasiškam 
tėvui, kunigui Skrypkai, kun. 
Linkui ir kun. Dekoniui, kurie 
atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jo siela. Dėkuvojame gra- 
boriui A. Ežerskiui, kurs savo 
geru ir mandagiu patarnavi
mu garbingai nulydėjo j amži- 
nast|. Dekavojame kliubams; 
Amity ir Balto Dobilo, muzi
kantams, visoms draugystėms 
ir pagaliaus dėkavojame vi
siems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms, o tau mano 
mylimas vyre ir tėveli, sakome 
ilsėkis šaltoje žemelėje ir lauk 
musų ateinant prie tavęs, o 
mes tavęs nebesulauksime.

Liekame nuliūdę
_____ Moteris, Dukterys ir Sun u s.

įM a n d a g u s — 
Geresnis ir Pi

gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDfiJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tol. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fuirfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49" Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Lietuvis Gydytojas
Valandos:

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

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

Tel. Hemlock 8151

DAKTARAS DEAN SPECIALISTAS 
64 W. Randolph St., Room 604 

Radikalus gydymas visų kroniškų 
lytyskų 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.

Advokatai

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

D

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East lllth Street, 
kampas Wabash Avė.
Phone pullman 0856 - 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dieno*.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų 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. S. BLUMENTHAL 
OPTOMIITRIST

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

Pbone Kenwood 1752

DR. S. BIEŽIS ,
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

» 4193 Archer Avė.,
Chicago, III.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwaukee Avenue 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Salio St., Room 2001

Vr k a r r i s
3241 South Haisted St.

Tel. Victory 0562 
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir

PėtnyČios

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

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

JOHN B. BORDĘN 
(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

Lietuviai Daktarai

Lietuvis Akių Specialistas 
3265 So. Halsted St.

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

Rezidencijų 6158 S. Tai man Av 
Tel. Prospect 8525.

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Ruoni 730

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

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

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

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

nuo 9 iki 11 vai. ryte;,

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avenue 
Valandos: 12 <ki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Serėdos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

ResM 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedčlioj 10-12

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3822 

Gyvenimo vieta 6456 S. WhipplcSt.
Hemlock 4080

Ofiso TeL Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

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

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

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

S. D. L ACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balmniuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

Reheve Coughs, Colds, 
Headachc, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains

Ali 35c aod 65ciars ai>4 »ube#.
Ctulįreu’a Mu»tcfol9(uuldcr fonu) Ado.

thtyi a tytistord Plęstcr

J. Lulevich
Lietuvis eraborius 
ir balsuniuotojas

Automobilių patarna^ 
jvimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Res. Telephone Plaza 3200

J. P. WAITCHES 
Advokatas 

10756 So. Michigan Avė, 
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS;
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6171 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

M. F. Rathbun, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas vaikų ligų 
Ofisus 3337 S<>. Morgan Street 

Pilone Boulevard 2418 
nuo 6 iki 8 vai. vakare Rezidencijos Phone Rcpubhc 9jQ7 

apart šventadienio ir ketvirtadienio Valandos; 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9 v. v.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Art. Babravičius 
apturėjo dideli 

prezentą
Feoples Fumiture Co. dovanoj 

jam pianų

nesuka, —- Ity ypatingu bildu 
išima nešvarumus ir 

šeimininkė, gavusi 
bus atgal, turi biskj 
ti, nuprosyti, tai yra 
bas. šitoks skalbimas yra pi 
ginusias. Kas nori truputį bran 
giau mokėti, skalbykla padalo 
visą darbą ir šeimininkė gavusi 
atgal turi tik susidėti j stalčius.

Aš taipgi patyriau, jog tai 
yra ne tiesa, buk skalbykloje 
skalbiami drabužiai greičiau nu
sidėvi — tikrenybėje jie dėvisi 
daug ilgiau, nes mažiau nuken
čia. —J. Z.

vandenj.
savo ru 

padžiovin 
visas dar

tis. tfii jis snko ppr klaidą da
vęs dešimkę. Kad klaidą atitai
syti, tai nedalyvaus parėję. 
Prieš rinkinius suminėtų parti
jų lyderiai “fnituosis” dėl vie
tų, bet po rinkimų jie visi su
sitaiko, ba nebėra už ką “faK 
tuotis“. — žvalgas.

c——m i i riMi'ii ii m ■!—

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Financial

FInansai-Paakoloa

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

1618 VVest 18fh Street 
1. F. DankovvMci. pm.
C. T. Danko'vski, ižd.

Help Wahted—Malė 
parbininkų Reikia 

DIDELI PINIGAI

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

Business Chančes
Pardavimui Bizniai

žmo- pri- 
kru-

Muma reikalinga tuojaus 500 
nhj padaryti didelius pinigus 
imant užsakymus ant medžių, 
mu ir žaliuomenų; patyrimas nerei
kalingas; telefonuoklt, rašykit, ar
ba atsilankykit tarp 6 iki 8 v. vak. 
J. V. St. Michnel & Co., 8545 Hoųs- 
ton Avė., So. Chicago, Regent 2375

šiandie musų artistas Juozas 
Babravičius atsilankė į “Nau
jienų” raštinę geriausiame upe 
ir pilnas dėkingumo papasakojo, 
kad nuo dabar jis jau turės sa
vo kambaryje pianą, be kurio 
jam iki šiol būdavo labai sun
ku praktikuotis. Pianą jam do
vanojo Peoples Fumiture Co., 
tai yra ta pati rakandų įstaiga, 
kuri mus aprūpina namų ra
kandais.

Bridgeportas
drau 
meta 
balių

Educatlonal
Mokyklos

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

672 W. Madison St.

Gavęs tokią didelę dovaną p. 
Babravičius pradėjo galvoti ir 
apie dainavimą ir jau rengia 
didelį koncertą Trijų Karalių 
dienoj, sausio 6-tą, 8th Street 
Teatre. Tam koncertui; sako, 
turėdamas savo pianą prirengs 
visai naujas dainas, kurių 
šiol nėra dainavęs.

iki

Dėkavoja už dovaną

—Jei aš bučiau rašytojas — 
sako Babravičius — ir mokė
čiau išreikšti ant popieros savo' 
sielos džiaugsmą ir dėkingumą,1 
aš parašyčiau ilgą padekavonės i 
laišką Peoples Fumiture Kom
panijos adresu ir prašyčiau, 
kad to laiško kopija tilptų Nau
jienose. Aš atsikreipčiau į vi
sus mano draugus ir dainos mė
gėjus ir prašyčiau remti tą 
krautuvę delei manęs ir aš bu
čiau dėkingas kiekvienam, kas 
tik kuomi nors prisidėtų prie 
šio mano uždavinio. Bet aš ne
su rašytojas. Galiu aš dainuoti, 
kalbėti ir prašyti, kad tu, mie
las reporteri, išreikštom už ma
na šį mano dėkingumą gerbia
miems Peoples Fumiture Kom- 
jyanijos vedėjams ir savinin
kams. šios dovanos aš niekad 
neužmiršiu!

Išklausė reporteris p. Babra
vičiaus pareiškimą jo dėkingu
mo ir ką galėjo užrašė.

Reporteris.

Kaip skalbyklos 
šeimininkių darbą 

atlieka

Lietuviška teatrališka 
gystė šv. Martyno kas 
rengia nors vieną metinį 
kad pagerbus savo narius, ku
rie nėra ėmę pašalpos per 10 
arba 20 metų, o antra, kad 
sukvietus visus narius ir drau 
ge maloniai praleidus keletą va
landų laiko.

MERGINOS išmokite grožės kul
tūros pas MOLER’S. Didžiausia ir 
seniausia tos rųšies ištaiga, turinti 
skyrius po visą šalį nuo vieno krašto 
iki kito. Geresnės Beauty Shops vi
sur indorsuoja Moler sistemų. Pa
sinaudokite šia reputacija. Gaukite 
Moler Diplomų. Dieninės ir vakari
nės klesos. Ateikite, ar rašykime 

Moler System, 512 N. State St.

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

REIKALINGAS jenitorlaus pagel- 
bininkas ne jaunesnis 40 metų, turi 
mokėt kalbėti rusiškai arba lenkiškai 
ir ne girtuoklis. Valgis, guolis ir 
mokestis. Atsišaukit 1447 S. Hamlhi 
Avė., Chicago, 111.

Pagražinkit savo namą 
ši kompanija atlieka darbą ant 

limokCjlmo. PaSaukit Regent 2975 
ir paprafiykit I^andscape Dept. 30 
metų patyrimas apie medžius, kru- 
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 darba, ap
mainome dykai. Patyrę medžių gy
dytojai.

J. V. St. MICHAEL & 
Not Ine.

8545 Houston Avė. 
Tel. Regent 2875 

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė, parduosiu viską arba atskirai; 
labai pigiai. 2259 W. 22nd St. Įėji
mas Oakley Avh.

PARDAVIMUI Moras moteriškų 
gražių daiktų; kaip tai Hemstit- 
ching ir 1.1. Mainysiu ant karo, ar
ba ant kito biznio, kur yra kamba
riai dėl gyvenimo, 749 N. Trumbull 
Avenue.

Co. PARDAVIMUI Grosemė ir Deli* 
catessen krautuvė. Gera vieta, kam
pinis namas. .3659 Emerald Avė.

Miscellaneous
(vairus

šiemet kilo narių tarpe su
manymas [ 
draugijos gyvavimo sukaktuves 
jubiliejų. Šiuo tikslu rengia 
iškilmingą ir draugišką vaka
rienę, kuri atsibus 18 dieną 
lapkričio Chicagos Lietuvių Au 
ditorijoje- Bus 
giai, geli muzikantai gros lie
tuviškus šokius, taip kad galės 
pasišokti jauni ir senesnieji. 
Laike vakarienės bus sudarytas 
gražus programas, kuris susi
dės iš dainų ir kalbų, šiame va-| 
kare bus įteiktos dovanos $10. 
vertės tiems nariams, kurie GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per- 
nėra ėmę pašalpos iš draugijos, taisyti katilai <<• fumisai, grotos - 

a - > . . • x vandenio Įtaisos. American Stoveper 10 metų, ir dvigubai vertes- Repair Works,43110 Wentworth Avė., 
nes tiems, kurie nėra ėmę pa- Tel* 9634. 
šalpos per 20 metų.

w ...... ‘ SENI įtaisymai Storų padaromi . . . . .
. , kaip nauji; “show cases” pertaiso-

pammėtl 29 metui mj aprokojam uždyką. Liberališkas į ‘ n mmiimėlnH nndarnml I 94 
nuošimtis ant senų Iixčerių, jeigu b nuošimčiais pndaromi i 24 
mainomi čia ant naujų. 722 Taylor : ... ... v“‘ann“sSt., Tel. Monroe 0528. I Musų išlygos bus jums naudingos

Morgičiai pirmi ir antri

Help Wanted—hemaie
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie lengvo namų darbn šauk
ti tarp 9—10 vakare. .3230 West 
Augusta St. Tel. Spaulding 5.313.

REIKALINGA senyva moteris pri
dabot 4 metų vaikų. Kambarys, val
gis ir užmokesnis. Atsišaukit po 5 
vai. vakare. .3951 So. Tahnan Avė., 
Chicago, III. Ist fl.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
skanųs vai i žinokit su mumis, mes atliekame vi- 

l sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas. 

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1321 
M R. PARIS.

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEVVICZ
2342 So. Leavitt St. *
Fhone Canal 1678

Help VVanted—Male-Female 
pyrbjiynjkĮĮi ______

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

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

STANKO & CO.

Vėliausios mados moterims 
kepurės, dresės ir kotai 

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

G. & E. Burba
CLOAK SHOP

/ 3214 South Halsted Street 
Chicago, III. Phone Victory 2477

MES TURIME cash pirkėjų jūsų 
bizniui. Bile vietoj ir už bile kainą. 
Neskelbiama. Vertos įstaigos finan
suojamos; parūpiname partnerius.

UNITED BROKERAGE CO., 
145 N. Clark Street 

Dearborn 3840

PARDAVIMUI grosemė geroje vie« 
toje, biznis išdirbtas. Priežastį pa- 
tyrsite ant vietos. Atsišaukit 1613 S. 
Halsted St., tik vakarais nuo 6 iki 9.

PARDAVIMUI groHomė tinkamoj 
biznio vietoj. Parduosiu už gana pri
einamą kainą. 3247 S. Morgan St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

vis-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Puiki vieta, renda pigi.
Matykite \ 

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

Tel. Republic 5550.

MES turime pardavimui keletą 
C lotų žemės farmoms, kurie turi 

uti parduoti tuojaus. 40 iki 200 ak
rų po $150 — iki $175, $250 ir 1.1 
Triobos gyvenimui. Taipjau North 
Shore lotai, namai, akrai. Salesma- 
nas ji 
kitę į ofisą.

Draugystė minėdama savo, 
sukaktuves ir vardinas, nutarė| 
priimti naujus narius nuo 18 
iki 40 metų amžiaus be įstoji
mo mokesties. Svečiai, kurie 
prisirašys prie dragystės laike 
vakarienės, gaus liuos įžangą į 
'vakarienę, kadangi užmokėti jų 
pinigai už įžangos biletą 
priskaityti kaip mėnesinės

I kestys į draugiją.

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

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th St

su-
Mes

Expertas Radio 
Taisymo

Musų expertai patarnaus ir 
taisys jūsų setą jūsų namuose,
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. 71 st St.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir Icngyais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komjšino.

S. OSGOOD,
West Di vision St. “upstairs” 

Tol. Armitage 1199
2231

taps
mo-

REAL ESTATE
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

REIKALINGAS partneris. Iš prie
žasties tankaus išvažiavimo su biz
nio reikalais esu priverstas priimti 
pusininkų į mano gerai apsimokan
tį biznj. Interesuojantis mano biz
niu gaus gerų algų ir lygų pasida
linimą uždarbio. Reikalinga įnešti 
kelis šimtus dolerių. Atsišaukit pa
duodami savo antrašų ir telefonų. 
Naujienos Box 1133.

ivvai, naiuai| amai. uaicsiiia" 
S aplankys, arba patys atei- 

ifisą.
. Šchaffer & Co., 

803 Ridge Avė.
Wilmette

Tel. Wilmette 364

FARMOS PARDAVIMUI ARBA 
MAINŲ 

nuo 88 ake- 
daugiaus, mainysiu ant 
namo, kuris turi įplaukas, 
proga įsigyti gerą farmų 
kainų. Tik 90 mylių nuo 
vidurmiesčio. Praneškite

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

42frb Cottago Grove Avė-

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Rubų skalbimas iki šiol 
mininkėms būdavo vienas i 
sunkiausių darbų. Skalbimo die 
na būdavo sunkiausi diena sa 
vai tėję. Bet mokslas atėjo šei 
mininkėms į pagelbą: tapo iš 
rastos centralinės skalbyklos 
vadinamos “Wet Wash Laun j 
dries”, kur tas sunkus šeimi-1 
ninkių darbas yra paimamas ir 1 
atliekamas su i.__2__ ____ _
mašinomis be jokių sunkumų.

Pastebėjusi “Naujienose” Ar- 
Wash Laun- 
aš ir sumaniai 
patarnavimu i 
kad prie namų 

daugiau negryšiu 
savo akimis

šei

Draugyste šv. Martyno yr 
daug prisidėjusi tautos reika
luose taip darbu, kaip aukomis. 
Todėl dabar kviečia visus be 
skirtumo atsilankyti į šią šei 
mynišką vakarienę. Skaitlingas 
publikos dalyvavimas bus di 
dėsnis įspūdis nariams. O ant
ra, paremsite draugystę finan
siškai. Varde draugystės kvie
čiu visus atsilankyti į musų 
bankietą ir užtikrinu, kad bu 
visi

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

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

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

GARANTUOTAS UŽDARBYS

UKULELE ar banjo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi- 

! sas populiares dainas i vieną lek- 
1 cja. BASFORD. Diversey 9502 ar 
Wabash 7519.

AUKSINĖ PROGA
Parduosime jums gražią krautuvę 

ir namą, 25x80 pėdų, už $<350 cash. 
kitus kaipo rendą. Peivyta ėlė, 2 ka
rų garažas, kaina $5500, randasi 
3647 So. Halsted St. arba išranduo 
siu už $50 į mėnesį ir rendauninkui 
duosiu privilegiją pirkti už metų 
laiko ir priskaitysiu rendą j namo 
kainų. Atsišaukit KUEBLER, 5915 
So Sawyer Avė. (Brokers Cooperate) 

Tel. Republic 9819

FARMOS DIDUMO 
rių ir 
Chicagos 
čia yrą 
už pigių 
Chicagos 
mums kų jus norite ir kų jus turi
te dėl mainų. John Ruiko, c/o Earl 
De Young Co., 11030 Michigan avė. 
Pullman 7500.

PARSIDUODA bučemė ir gro-1 
šerne, 8 metai kaip uždėta, daro ge
ra biznį, aukit Vincennes 0806.

užganėdinti.
—D r-jos narys P.

Roseland
Purė.

Kuomet republikonai laimėjo 
inkimuose, o demokratai pra- 

modemiškomis ‘ laimSjo, tai pastarieji taip nusi- 
,minė po rinkimų, kad vaikščio
ja gatvėmis it musę perkandę. 
Kad juos suraminti, iš jų pačių 
susitaisė būrys ir rengia parę 
vienam savo lyderiui (tas lyde
ris, kol nėra rinkiihų, vadina 
save komunistu, jo moteris pri
klauso prie komunisčių moterų 
115 kp.). Aš nors nepriklau
sau prie tos partijos, bet žinau, 

! kokią dieną įvyks ir kokiam 
! lyderiui rengiama parc. Bet 
nenoriu priminti todėl, kad pa
skui Puskvailis nesakytų vie
šai per fašistų lapą, jog aš jų 
gengės parę garsinu. Garsinti 
nenoriu. Man tik navatniai at
rodo, kad demokrątui rengia 
parę, o joje, sakoma, dalyvaus 
stambus Puskvailio šulai ir ne- 
kurie republikonai. Republiko
nai demokratai ir komunistai 
nesutinka tarp savęs. Teko ma
tyti, kaip jie prakalbose vieni 
kitus niekino. Bet parėję prie 

iš skalbinių i | vienas kito dalyvauja. Taigi 
i apysausi ir šioje busiančioje demokratų 

Skal lyderiui parėję dalyvaus repub- 
bimo operacijose nėra nieko da- likouų partijos lyderiui. Kitas 
romą, kas pažeistų nors ir silp iš jų yra davęs tai parei dešim 
niausią drapaną: čia netrina?kę. Kuomet iš jo pradėjo juok-

randas

cher Wet 
dry skelbimą, 
pasinaudoti jų 
galiu pasakyti, 
skalbyklos
Kartą norėdama 
pamatyti kaip jie skalbia man) 
rubus, sumaniau aplankyti mi 
netą skalbyklą.

Archer Laundry
3857-67 Archer Avė. Jos maši 
nos ir įrengimas kainuoja apie 
pusę miliono dolerių. Kiekvie 
nos šeimynos skalbiniai yra su 
dedami j tam tikrus maišiuku 
ir sumerkiami j gerai muiluotą 
vandenį; vėliaus eina per maši 
nas
vandenius ir, kolei rūbai 
galutinai išskalbti, pereina j)e 
dešimtį vandenų. Vėliaus eina j 
tam tikrą mašiną, kur vanduo 
yra išimamas i 
jau po to skalbiniai ; 
pristatomi savininkams.

per keturis muiluotus 
yra

Ml

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

Už $5,0000 parsiduoda $5,700 2nd ___________________ _____________ __
morgičiai ant naujo bizniavo namo ' nu perkantiems per šitą išpardavimą. 
6%. ----- ‘

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

STANKO & CO, 
5076 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6036

UŽDYKa ELEKTROS RADIO 
Naujas Crosley A. C. radio duodam 
dovanai su kaznu nauju grojikliu pia-

i nu pci ivnnucuič iDpuiu«vun<į.
Kainos nuo $185 ir aukščiau, duodam 
išmokėjimais.

TRAYSER PIANO CO. 
1538 W. Chtcago Avė. Monroe 6851

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

7652 Vincennes Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
iries pabudavoti ant jūsų loto bile 
’>ungalow arba flatą budink*, kokj 
ijh galite išsirinkti, tt. J. NELSEN, 

ouiider, Kildvare 1195.

PARSIDUODA Delicatessen što- 
ras su 4 kambariais ir visi rakan
dai. Renda labai pigi, turiu par
duot labai greitai. 146 W. 59th St

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojatn ir popieruojam. Užlai
kėm malcvų, popierų, stiklus ir tt.

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONLS, Sav.

MES valom visokios rųšies kar- 
petus, darbas garantuotas. Mes 
name visur po visą Chicagą. 
miausios kainos.

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

ei-
Že-

GENERALIS KONTRAKTOftiUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS,
6309 West 63rd Street

Phone Republic 7869

Financial
Finanaai-Paakoloa

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Ilennitage Avė?

Paskolos suteikiama 
j vien* dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Ava 
Tel. Lafayette 6738-6716

PASKOLA namŲ savininkams nuo

LIETUVIU HADIO DIRBTUVE
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas

$100 iki $500 be užtraukimo morgi- radio pardavėjus, o jeigu jie netu- 
čiu arba kitokio užtikrinimo. Pasko- ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
los pataisymui, apmokėjimui taksų, Electrical and Radio Engineering
assementų ar kitokių skolų. Greita 
pagelba. Prieinamos sąlygos. Cent
ral Finance Co., Rm. 514 City State 
Bank Bldg., 128-30 No. Wells St. 1

Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
{staiga ir valgykla — vienas iš ge
riausių biznių South Sidėj. Sąlygas 
sužinosit ant vietos. Kreipkitės

NAUJIENOS, Box 1134

APSIMOKAN TIS Investmentas. — 
2 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė., arti 42 gt.; kaina $11,500; $300 
ash; išmokėjimai.

3 apartmentų namas prie Berkeley 
\ve., arti ^4 gt.; kaina $17,500; 
mainys ant gero 6 flatų nmo.

JOHN IBACH
Oakland 46811046 E. 43rd St.

bargenas. Pardavi- 
5 kamb. Randasi 

apgyventoj koloni-

NEGIRDĖTAS 
mui 6 flatai po 
gražioj, lietuvių .... 
joj. Parduosiu pigiai. Priimsiu mai
nais bungalow arba lotą kaipo da
lį {mokėjimo. WALTER J. PAUL, 
3236 W. St. Tel. ilcpublic 4170

Personai
Asmenų Ieško__________

VELTUI
Patentai, Vai zbo ženkliai, Copy

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

23C0 W Chicago Avė. 
Dept. 7 

(Juvago, 111.

su 
ir

Help Wanted—Malė

KEIKIA LIETUVIŲ aUTUMOBI 
' IU PARDAVINĖTOJŲ - PATY 

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavjnėjot au 

nmobilius pirmiau, ar ne dabar yr^ 
nuiki progą Išsimokinti kaip parda 
inėti automobilius ir uždirbti gera 

algą. Jųą mokinsltčs pas tokiu* 
monės kurie uždirbo daug pinigų 

uardavinėdami automobilius.
Jei jus norite biskį pasimokinti 

•ųs galite t’k^ pelningam bianiul. 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION-—Saiesmen Training 
School, 801 Gossard Bldjf. 198 East 
Ohio St,. ‘’hieago, III

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas, gali būt ir nejunijistas. 
Turi būti negirtuoklis. Kreipkitės 
T. Svveistis, 1134 Independence Blvd.

REIKALINGAS džienitoriaus pa- 
gelbininkas, turi būt patyręs, unijis- 
tas ir neženotas. Mokestis pagal su
tarti. Tel. Rockwell 8419,, 1240 So. 
SL Louis Avė.

REIKALINGAS darbininkas kuris 
supranta bent kiek valgį gamjnt. 
Gabiam žmogui puiki ateitis.

2547% W. 7Ist Street

■■

For Rent _____
Urnnr 1—

I RENDAI 4 šviesus priešakiniai 
1 kambariai, elektros šviesa. Renda 
Į labai prieinama. 2006 Canalport Av. 
’ 2-ras fintas, arba šauk telefonu 

Kildare 9022

RENDAI du nauji Storai tinkami 
dėl hučernės, kriaučiaus, delicatessen. 
štymu apšildomi. J. A. GURSKY 
BROS, 4309 W. 63rd St.

Phone Republię 7869

Furnished Rooms
RENDON kambarys vyrui, su ar 

be valgio, 3-os lubos, 650 W. 31 St.

RENDAI didelis šviesus kamba
rys vyrams, su visais parankumais. 
2-ros lubos. 3365 S. Union Avė.

Yards 3575

Automohiles
$950 
$675 
$795 
$695 
$650 
$650 
$495

1926 Lincoln Sport Phaeton....
1927 Buick sedan 5 pas............
1928-Oakland sedan naujas...
1928 Pontiac sedan naujas.......
1927 Chandler luke naujas.......
1928 Essex sedan, kaip naujas
Cadillac coupe, 4 pass., perfect

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.
McDERMOTT MOTOR SALES
. 7136 So. Halsted St.

Miscellaneous for Sale
________ Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

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

FRANK SALEMONAVIČRTS, 
504 W. 38 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago, III

-- '■ • 4P- H > ■' I r J Vi -dv -dinU'U- ‘

KVIEČIAME APŽIŪRĖT

LIETUVIAI
INVESTORIAI

jus norėtumėt investuoti kiekAr 
pinigų, jei mes pasakytumėm jums, 
kad mes garantuosime mažiausiu 
10% pelno. Ir jeigu mes pasakytu- 
mėm jums, kad jei jus nebusite pa
tenkinti, jus atgausite visus savo pi
nigus. Mes turime 1,000 akrų der 
lingiausios cukraus nendrių žemės 
centraliniuose vakaruose. Aš parduo
siu jums 40 akrų tos žemės ir jeigu 
jus norėsite, aš operuosiu ją už jus 
ir garantuosiu jums 10% PELNO. 
Dabar yra statoma dirbtuvė. Jusu 
žemė uždirbs jums pinigų ir tuo 
pačiu laiku pakils vertėje. Tai yra 
nilnai teisėta biznio įstaiga ir išlai
kys aštriausius tyrinėjimus. Bankie- 
riai ir Chambers of Commerce visuo
se centraliniuose vakaruose indo raito
ja ir rekomenduoja ją.
PINIGAI GRĄŽINAMI, JE' 
NEBŪTUMĖT PATENKINTI

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

Kaina $7,300, cash $500 ir $55 { 
nėnesj su nuošimčiais.

GEORGIAN-SCHAEFER 
BUDAVbTOJAI, 

7156 W. Grand Avė. 
Tel. Merrimac 6556

$1,000 ŽEMIAU KAINOS 
Dviejų flatų 5-5 kambarių, garo ši- 
'uma, geram stovy, angliškas beis- 
montas; 2319 W. Marųuette Road; 
nainys ant loto; geroj vietoj. Turiu 
•arduot tuojaus. Triangle 7475.

NAMAS be jokio {mokėjimo. Jūsų 
’otas nemoka jokių dividendų, kolei 
vra tuščias. Mes pabudavosime fla- 
ų budinka. rezidencija ar bungalow 

be jokio {mokėjimo. Visą sumą mo- 
' ėsite kam renda. Rilev and Krau- 
haar, 3121 N. Cicero Avė. Telephone 

Palisade 9600.

Pasiųsk kuponą dėl platesnių žinių

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

PARDAVIMUI C flatų mūrinis 
namas ir 2 flatų medinis užpakaly, 
kaina $13,000; parduosiu už $10,500. 
Teisingų pasiūlymų neatmesiu. Tu
riu parduoti iš priežasties ligos.

733 W. 21st PI.
Tol. Radcliff 4388

Vardas

Adresas

Earl Be Young Co.
11030 Michigan avė.

Tel. Pullman 7500

PARDAVIMUI 2 flatų medinis na
mas, 106 W. UOth PI. 5 ir 5 kam
bariai, 33 pėdų lotas, gatvė brukuo
ta ir 
cash.

apmokėta. Tik $9500; $1000

Telefonas

PARDAVIMUI 5 apartmentų mū
rinis namas, garu apšildomas. Ran
dasi prie 42 ir Calumet avė. Rendų 
$2,900 j metus. Kaina $12,000; {mo
kėt $3,000. H. J. Coletnan A Co.. 
129 E. Pershing Rd. Tel. Blvd. 7769




