
^fUW*”v’'r ™b
NUV 1 5 1320

___„cumTV uF ILLINOIS

Tite First and Greatest Lithuanian Dailę t n America

NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily Nkw«

P01HSHED BY 2JU LITHUANIAN NBWS PUBLISH1NG CO., INC.
1739 South HaLteJ Street, Cbicago, Ilimou

Pirmas Ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis A metiko]

NAUHEIM
The Lithuanian Daily News

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chlcago, III., 
Under the Act of March 3, 1879

— r- - ......- ***'■ ‘ .---------- -- - 1 1 ■

Įhe First and Oreatest Lithuanian Dallp t n America

NAUJIENOS
Thb Lithuanian Daily News

PUBLI9HED BY LITHUANIAN NEWS PUBLISH1NG CO.. INC.
1739 South HditeJ Street, Chicago, Illinois

Telephoae Roo«evclt 8500

Pirmas Ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj
— - ■ — ■ ---------------------- .—-.„■„y

VOL. XV Kaina 3c.
--------- - --------- ■   ------- ■ ■ - ■■■ 1 RR-— ■

Chicago, III., Trečiadienis, Lapkričio-November 14 d., 1928 ^3tBF437 No. 270

S. L. A. Finansai Rasti 
Geriausioj Tvarkoj

*****♦'*<•' Kaip Amerikos ko
munistai “blefuoja” 

Maskvos dėdėms
Lietuvos žinios

Pildomosios Tarybos ir komisijų konfe 
rencija tariasi dėl paskyrimo naujo iž 
dininko; pasikvietė p. Gerdauską pa 
kvosti.
[Naujienų Redaktoriaus P. Grigaičio telegrama]
NEW YORKAS, lapkr. 13. — Susivienijimo Lietu

vių Amerikoje Pildomosios Tarybos ir komisijų pirmi
ninkų konferencija prasidėjo pirmadienį kaip 10 valan-

Deiižablis L-Ro-1, kuris neužilgo bus užbaigtas. Jis yra dirbamas Kaiserdamme (Vokieti
joj). Jis kainuos $1,500,000 ir iš Vokietijos į New Yorką galės atskristi per 36 valandas. Tai

Svarbiausias pirmos dienos darbas buvo skaitymas 
raporto viešojo sąskaitininko, (public accountant), ku
ris kartu su trustisais tikrino Susivienijimo iždininko 
knygas ir darė investmentų ir kasos reviziją. Susivieni
jimo finansai rasti geriausičj tvarkoj.

Konferencija priėmė rezoliucijų, kuriomis ji reiškia bus didžiausias derižablis, kuris galės vežti 200 pasažierių.
pasitenkinimą auditorių pranešimu ir dėkoja preziden- Į .... -arr^*"zr=:r.*.:r..........................aa*.*.;.!,.--------
tui Gegužiui už rūpestingą vedimą iždo reikalų nuo iž- i
dininko Paukščio mirties. i

Komisijų pirmininkai davė Pildomajai Tarybai ne-i IdlkiilSi Kl*O<it<iniS persekioti opozicijos ■
25 asmens nubausti už demon

straciją ties kana departa
mentu Washingtone

Jugoslavų v aidžia “Geriau kalėsime 
bet nemokėsime”

MASKVA, lapkr. 13. — Mas- 
k viskis bolševikų organas Prdv- 
da gavo iš Amerikos komunis
tų kablegramą, kurioj praneša
ma, kaip komunistai skaudžiai 
nukentėję per įvykusius Jung
tinėse Valstybėse prezidento 
rinkimus lapkričio 6 dieną. šiai 
ką Pravda pasakoja apie “te
rorą” prieš komunistus:

Virginijos ir Ohio valstijose 
ir kitose vietose į komunistų 
mitingus ir paradus policija 
svaidžiusi ašarų bombas. Kau
šas City ir Los Angelese buvu
sios sunaikintos komunistų 
partijos įstaigos, o partijos na
riai areštuoti ir esą kaltinami 
dėl tokių nusikaltimų, dėl ku
rių jie galį būti nuteisti kalėji
mui iki dešimties metų.

Teroras prieš komunistus bu
vęs taip žiaurus, kad buržua
zinė spauda ėmus bijoti, idant 
tekiais brutališkumais nebūtų 
nutraukta kaukė nuo amerikiš- 
kos demokratijos.

Tikrino pradžios mo
kyklų sanitarinį stovi
KAUNAS. — Sveikatos de

partamento žiniomis, šių mok
slo metų pradžioje buvo patik
rinta sanitarinė būklė visų pro
vincijos pradžios mokyklų. 
Taip pat buvo tiriamas tas mo
kyklas lankančių vaikų sveika
tos stovis.

Kuriose mokyklose buvo 
tas netinkamos sanitarijos

ras- 
bei’ 
vie- 
kadtų savivaldybės Įstaigoms, 

tie trukumai butų prašalinti.
Bendrai, vaikų sveikatos sto

vis rastas patenkinamas. Iki 
šiol panašių sistematinių pra
džios mokyklų sanitarijos bei 
higienos apžiūrėjimų 
Dabar šios pareigos 
apskričių rajoniniams 
jams.

nebuvo, 
pavestos 
gydyto-

maža patarimų įvairiais Susivienijimo reikalais. 
Naujo SLA iždininko paskyrimo klausimui išspręs- Sutinka dagi keisti konstituci- 

ti, Pildomoji Taryba pakvietė p. Gerdauską, kad jis at
vyktų konferencijon antradienį po pietų ir duotų atsa- 
kymų į kai kuriuos klausimus.

Ministerių kabineto nu
tarimas studentų 

reikalu

ją ir duoti nepatenkintoms 
provinci jotas au'cncmiją

Paskendusio Vestris 
garlaivio 222 žmonės 

tapo išgelbėti
Dar pasigendama 116 pasažie- 

rių ir įgulos žmonių; atvykę 
pagalbon laivai jų tebeieško

Gautais iki vakar vakaro ra- 
dio pranešimais, iš 339 pasken
dusio 
laivio

Atlanto vandenyne gar- 
Vestris pasažierių ir į- 
žmonių, 222 buvo alvv- 
pagalbon laivų išgelbėti,kusių

vienas išgriebtas iš vandens ne
gyvas, o 116 dar pasigendama.

Garlaivis American Shipper 
išgelbėjo 128, laivas Myriam - 
63, garlaivis Berlin — 23, ka
ro laivas VVyoming — 8.

Karo laivo VVyoming vicead- 
mirolas Taylor vakar pavakarį 
bevieliu pranešė laivyno depar
tamentui VVashingtone, kad be 
išgelbėtų astuonių gyvų, buvę 
pastebėta vilnyse plūduriuojan
čių prigėrusių žmonių.

Garlaivio American Shipper 
išgelbėtas, tarp kitų, vyriausias 
paskendusio Vestris oficieras 
sako, kad skęstanti laivą jo pa- 
sažieriai ir įgulos- žmonės ap
leido astuoniomis valtimis ir 
vienu sieliu. Viena valtis apvir
to, ir žmonės liko per naktį plū
duriuoti vandeny, ligi atvyko 
pagalba. Ne vienas jų, be abe
jo, žuvo vilnyse..

Garlaivis Berlin 
gelbėjęs dvidešimt 
No. 13 asmenis ir
vandens vieną Carlą Schmidtą, 
tariamai chicagietį, kuris- pa
galbos diržu apsijuosęs plūdu
riavo per dvidešimt dvi valan
das.

Tuo tarpu atvykę pagalbon 
laivai kreisuoja apielinkę, ieš
kodami kitų paskendusio gar
laivio aukų.

praneša iš- 
du valties 

išgriebęs iš

AUTŲ KOLIZIJOJ VIENAS
UŽMUŠTAS, 4 SUŽEISTI

MUNCIE, Ind., lapkr. 13. — 
Vieškely, netoli nuo čia, susi
mušė automobilis su sunkiuoju 
motoriniu vežimu. James Smith, 
vietos fabriko darbininkas, bu
vo užmuštas, o keturi kiti as
menys skaudžiai užgauti.

' MAN AG U A, Nikaragua, lap
kričio 13. — Gen. Jose Maria 
Moncada, liberalas, kuris da- 

■bar tapo išrinktas Nikaraguos 
' prezidentu, pareiškė, kad užė
męs prezidento vietą sausio 1 
dieną jis suteiksiąs pilniausią 
apsaugą visiems opozicijos par
tijos nariams.

Daugelis žymių konservato
rių, kurie ligšiol viešpatavo 
kraštui ir kurie per ką tik įvy
kusius rinkimus buvo sumušti, 
bijodami persekiojimų jau yra 
apsirūpinę pasportais ir pasi
rengę apleisti kraštą.

8 žmonės prigėrė lai
vui paskendus

--------------- v

CAPE CHARLES, Va., lap
kričio 13. — Per stiprią audrą, 
Hog salos įlankoje paskendo, 
siautojančių vilnių užlietas, žve
jų laivas Maude. Jo kapitonas 
ir kiti septyni Įgulos žmones 
žuvo vilnyse.

Laivas buvo Ballard Fish 
kompanijos-, Willis Wharf, Va., 
nuosavybe.

KAUNAS. — Ministerių ka 
binetas viename iš savo posė 
džių, priimdamas domėn sunkią 
dėl blogų oro sąlygų ir neder
liaus Šiaulių ir Biržų apskriču 
būklę, , nutarė leisti švietimo r : 
nisteriui tų apskričių s'u c 
tams 21 stipendiją ir 50 \ 
dentų atleisti nuo mokesčio už 
mokslą, šis skaičius į atleidžia
mų nuo mokesčio normą neįei- 
na.

WASHINGTONAS, lapkr. 13. 
— Del to, kad jie atsisakė, mo
kėti kapitalistiniams Amerikos 
teismams pabaudas pinigais, 
dvidešimt penki asmenys, ku
rie buvo praeitą šeštadienį su
imti dėl demonstracijos ties ka
ro departamento rūmais, teis
mo įsakymu buvo uždaryti dis- 
trikto kalėjime.

šeši tos demonstracijos vadai 
buvo teismo nubausti pasimo
kėte po $100 arba eiti šešioms 
dešimtims dienų į kalėjimą už 
laužymą patvarkymų, kuriais 
užginta visokios demonstraci
jos ties valdžios įstaigomis, ne
gavus tam vyriausybės leidimo.

Devyniolika kitų demonstra- 
! Darbiečių pasiūlytas parlamen- cijos dalyvių buvo nubausti po 

Korošec sako, kad jis ir jo te jmpeikimas valdžiai dėl nė- $50 pinigais arba po 30 dienų 
. ....... . kolegos ministerijoje esą pasi- sirupinimo daryti ką nors ne- kalėjimo. Visi jie pareiškė, ,ge- 
V.......................paleisti dabartinį parla- darbo klausimui išspręsti, buvo riau eisią kalėti, nekad mokė-

estns menįą įr paskelbti naujus rin- 
i kimus taip greitai, kaip tik bli-

1 siąs padarytas preliminaria su
sitarimas su Kroatais.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
Vestris radio piešia lapkr. 13. — Ministeris pirmi- 

'kinkas Korošec pranešė, kad 
JIIFUS* (1Tdlllt) gandi*’ kabinetas esąs pasirengęs pri- 

vim skęstant imli bet kurią sutartį su mai- 
kontentais, jeib tik tuo butų 
sustiprinta Jugoslavų valstybė.

Tai reiškia, kad serbai galų 
gale kapituliuoja kroatams, nes 

j ministeris pirmininkas savo 
\ pranešime eina dagi taip toli; | 
!kad sako, jogei serbai sutiktų 
daryti pakeitimų konstitucijoje, 

J kuriais butų suteikta plati au
tonomija Kroatijai, Dalmatijai 
ir kitoms nepatenkintoms pro- • 

i vincijoms.
Tolesni Vestris radio praneši-! 

mai, siunčiami kas keletas mi-1 
nučių, buvo toki:

10:29 — “Garlaivis 
pavojuje.”

10:45—^Skubinkitės mums 
pagalbą greitų greičiausiai?’ 

10:52—“Praeitą naktį laivas 
pakrypo 32 laipsniu. Dešinė pu
sė apsemta. Laivas guli beveik 
ant šono. Plaukti visai nebega
li. Jura pusėtinai audringa.”

NEW YORKAS,I lapkr. 13. 
Pirma žinia apie tai, kad gar
laivį Vestris ištiko nelaimė, bu
vo Radio Corporation of Ame- j 
rica gauta vakar 10 valandą! 
ryto. Žinia buvo tokia: 

“Garlaivis Vestris 
and Holt linijos, 
platumoj, 71:08 
moj. Reikalingas 
i>os.”

Lamport 
37:35 šiaurės 
vakarų i Įgu
li m ios pagal-

Darbiečių papeika 
valdžiai atmesta

LONDONAS, lapkr. 18. -

321 balsu prieš 151 atmestas.

Kaizerių vardų gatves 
krikštija socialistų 

vardais

Vilniaus vaduotojai leis 
savo laikrašti

12:00 Laivas American Shi- 
pper pranešė, kad jis esąs 120 
mylių nuo Vestris ir visu grei
tumu plaukiąs nelaimės vieton.

12:30—-“Turėsime tuojau

Rockefelleris aukoja 
Rusų žydams pusę 

mitiono dolerių

ap-11:00—Garlaivis Vestris šau1 
kėši Ohio Maru laivo pagalbos, ^e,sb l^ivą. 
prašydamas skubintis ko grei- 12:42— Vestris pranešė,
čiausiai. Ohio Maru atsakė: jQ mašinos nebeveikia. 
“Tuojau plaukiamte. Pasieksime 
jus apie 5 valandą po pietų.”

11:30 “O, meldžiame, grei
čiau, greičiau. Reikalingi ūmios I 
pagalbos.”

11:04—(Garlaiviui Creole) — 
“Meldžiame, gelbėkit mus. 
Kiekvieną minutę turėsimo į 
kraustytis į valtis.” j skęstančio Vestris]— “j

11:05—(Garlaiviui Ohio Ma- džiame laivą. Gelbėjamės valli- 
ru)— “Bet minutę turėsime mįs. Good-by.” 
kaltis į valtis.”

11:07—“Skubinkitės su pa
galba. Laivas palengva skęsta.”

kad

NEW YORKAS, lapkr.
— Multimilionierius John 
Rockefeller J r. paaukojo Ame
rikos žydų Joint Agricultural 
korporacijai 500 tūkstančių do
lerių žydų ūkininkų kolonijoms 
Rusijoje remti.

1>.

šią pabaudas.
Demonstraciją, kaip jau bu

vo pranešta, buvo surengęs ko
munistų būrelis protestui prieš 
laikymą kalėjime dezertiro 
Johno Portero, New Bedfordo 
tekstilininkų unijos * vicepirmi
ninko.

BERLYNAS, lapkr. 13 
Breslavo (Breslau) miesto' 
ministracija, kurios narių dau
guma yra socialdemokratai, 
nutarė monarciiistinius miesto 
gatvių ir bulvarų vardus pakei
sti socialistų vardais. 
Wilhelm 
čiama 
Strasse” 
vadinsis
“Hohenzollem Platz” vardas ir 
“Schloss Platz” pakeičiami 
“Rosa Luxemburg Platz” ir 
“August Bebel Platz” vardais.

Kaizorininkai ir fašistai ait
riai prieš tokį gatvių
keitimą protestavo, tačiau 
protestų nepaklausyta.

ad-

Kaišei* 
Strasse” dabar pake’- 
“Ferdinand Lftssalie 

vardu. “Kaiserstrasse” 
“Kari Marx Strase”.

KAUNAS. — Netrukus išeis 
mėnesinis Vilniui vaduoti są
jungos organas “Musų Vil
nius”. Redaguosianti redakcinė 
komisija iš prof. M. Biržiškos, 
prof. Z. Žemaičio ir V. Užda
vinio. Atsakom inguoj u redak
torium busiąs V. Uždavinys. 
Prenumeratos kaina 5 litai per 
metus. Organe bus rašoma be
veik tik Vilniaus ir Vilniui va
duoti sąjungos reikalais.

Garlaivis Mauretania 
nukentėjo per audrą

Nusišovė apsivogęs 
policininkas

1:07—Karo laivas Wyoming 
j_ pranešė, kad jis tikisi pasiek

ti Vestris 9 vai. vakaro.
1:17—“Nebegalime ilgiau lau 

kti. Turime apleisti laivą.”

1:22—“Kraustomas į valtis”.
1:25—[Paskutinė žinia nuo

40 žmonių prigėrė 
laivui paskendus

6:20 vakaro —Japonų 
laivis Ohio Maru pranešė,

gar- 
kad 
apie

BUCHARESTAS, Rumanija, 
lapkr. 13. — Gauti čia šykštus 
pranešimai sako, kad juroj, 
apie trisdešimt mylių nuo Ma
žosios Azijos krantų, pasken
do sovietų Rusijos garlaivis 
Kernoe ir kad keturios dešim
tys žmonių prigėrė.

LONDONAS, lapkr. 13. - 
Daily Mail gauta iš garlaivio 

' Mauretania radiograma sako, 
kad per smarkias audras, ku
rios garlaivį užklupo 
vandenyne, keletas jo 
rių buvo sužeisti.

Mauretania išplaukė
Yorko lapkričio 7 dieną.

vardu
ji-

Atlanto

• v
1S

Amerika ištrauks 
jūreivių iš Kinijos

500

11:19 Garlaivis Santa Bar- jjs tikisi pasiekti Vestris 
bara pranešė, kad jis esąs 140 J:2O po pietų, bet dar negalįs
mylių nuo Vestris ir tikįsis 
skęstantį garlaivį pasiekti apie 
10 valandą vakaro. Apie tą pa
tį laiką buvo pranešta, kad nai
kintuvas Davis išplaukė iš 
Brooklyno stoties ir pasieksiąs j 
Ves’lris apie 10 vai. vakaro.

11:40—“Tur būt pats velnias 
inus skandina. Valtys jau ke
liamos į vandenį.”

11:45—Garlaivis Berlin pra
nešė, kad jis tikis pasiekti Ves- 
tris 10 vai. vakaro.

jo įmatyti.
8:02 vakaro garlaivis Santa* 

Barbara pranešė, kad jis esąs 
pasiekęs Vestris nelaimės vie- 

i tą, tačiau neradęs jokio ženk- 
! Io nė paskendusio garlaivio, ne 
valčių su žmonėmis.

8:07 vakaro garlaivis San 
Juan bevieliu pranešė, kad jis 
atvykęs nelaimės vieton 5:30 
vakaro ir kreisuojąs apielinkėj, 
bet niekur nepastebėjęs nė lai
vo, ne valčių.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Didėjąs debešiuolumas; nedi
delė temperatūros atmaina; 
stiprokas pietų krypties vėjas.

Vakar temperatūra įvairavo 
atrp 43° ir 51° F.

šinadie saulė teka, 6:39, lei
džiasi 4:31.
5:53 vakaro.

ŠANCHAJUS, Kin&i, lapkr. 
13. — Ateinančio gruodžio me
nesio 15 dieną iš Tientsino bus 
ištraukti penki šimtai Jungtinių 
Valstybių jūreivių, taipjau pės
tininkų, artilerijos ir aviacijos 
vienetai.

Tientsine liks dar 1,000 A- 
merikos jūreivių.

Šiauliuose nusižudė 
žydų rabinas

KAUNAS, lapkr. 13. Iš 
Šiaulių praneša, kad ten nusi
žudęs žydų rabinas Rozenher- 

Mėnuo leidžiasi Padaręs tai iŠ susikrimti
mo dėl savo žmonos mirties.

Katastrofa anglies 
kasyklose

PRIENAI. ITieš keletą 
dienų buvo rašyta spaudoj, kad 
Prienų policininkas Simanas 

l Labanauskas, pasisavinęs nuo
vados valdiškų pinigų ir daik
tų, kažkur dingo. Dabar poli
cija jį rado nusišovusį. Nusi
žudymo priežastis dar neišaiš 
kinta.

CHARLESTON, W. Va., lap 
kričio 13. — Dehue anglies ka
syklose, Logan kauntėje, dujų Į 
sprogimo buvo vienas anglia-l 
kasys užmuštas, antras suža
lotas, 
t . ,

Norvegų rašytoja laimi 
Nobelio dovaną

Bolševikų ištremtas 
“Bundo” vadas Liber 

paraližuotas

STOKHOLMAS, Švedija, lap
kričio 13. - - Nobelio 1928 me- 

1 tų dovaną už nuopelnus litera
tūroje švedų Akademija šiandie 
pripažino norvegų rašytojai 
Sigridai Undset.

1927 metų dovana už literar 
turą buvo pripažinta Henri 
Bergsonui, Francuzų Akade-

BERLYNAS, lapkr. 13. —Iš 
ISemipalatin'sko gauta žinių, 
kad bolševikų valdžios ištrem- mijos nariui, 
tas ten ir kalėjime laikomas 4 užmušti traukiniui 
socialistas Mark Liber, žinomas 
“Bundo” organizacijos vadas, 
tapęs suparaližuotas.

užgavus automobili

RE1KJAVIK, Islandija, lapkr. 
13. — Jūrėse ties Point Hjor- 
leifshofdi, Islandijos pietų pa
krantėj, sudužo žvejų laivas 
Solon. Visi įgulos žmonės buvo 
išgelbėti, išskiriant vienų, ku
ris prigėrė.

VENOS, Tex., lapkr. 13. — 
Keturi asmenys čia buvo už
mušti, internacionaliniam Great 
Northern traukiniui užgavus 
sustojusį bėgiuose jų automo
bilį. Užmušti buvo vietos gy
ventojai John Lesman, jo žmo
na, jų maža duktė ir Mrs. J. 
McAlester.
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’ reiga yra lankyti susirinkimus? Hooveris esąs lenkiško kraujo
___________Trečiadienis, lapkr. 14, 1928

KORESPONDENCIJOS

Grand Rapids, Mich.
Iš S.L.A. 60 kp. veikimo

Nors SLA 60 kp. yra skait
linga nariais, bet veikėjų ma
žai yra, o da mažiau yra su
prantančių organizacijos reika
lus. Pavyzdžiui, pasitaiko j kokj 
komitetą išrinkti žmones, kar
tais tokis komitetas dirba dar
bą visai nesiskaitydamas su or
ganizacijos jstatais, kas padaro 
nemalonumų pačiai organizaci
jai. Į šitokius dalykus nariai 
turėtų daugiau atydos kreipti 
ir renkant kokius komitetus žiū
rėti, kad bent keletas butų iš
rinkti, 'kurie yra geriau susipa
žinę su organizacijos reikalais. 
Ypatingai dabar, kuomet metai 
baigiasi ir neužilgo reikės rink
ti naują valdybą. Jau čia kiek
vieno (ir kiekvienos) nario pa-

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

V1*a* darbas uiitakytaa aemiiio m$ne- 
•y] bu* atlikta* ntgiomla kainomis. Tai 
>-a permatoma VIENODŲ KAINŲ Slate- 
m» musų apielinkių Dental Oflay.

SKYRIAUS ofisas
1800 S. Halsted St. 

Dantg Srtaa ut H
F’ft •eta*______________________$12.60
f 15 ketus>7.50 
r 10 antaa____________________ «■ M

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS—
JIE TURI

TIKTI
Geriausia auksini* darban nt Vfc

$5 Geriausios AukamAa Crowna _ $2.50
*5 Geriausi Auksiniai FillinK* ___ >3.50
?5 Genauai Auksiniai Tilteliai ___ $2.60
$2 Alloy Fillina* $1
$1 Sidabnnai Fillnra______________50c
Išvalymas danty_________________ 50c

Stų kainu negausite musu didiiamjam 
ofise. DIDYSIS OFISAS (steigtu 28 me
tai at<al.
THE HAYES DENTAL OFF1CES 

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

336 South State St.
Fhone IlarriRun 0751

VYRAI

kurie nori ge-

Yra gerai žinomas faktas, kad ne 
visi gydytojai yra patyrę gydime 
privatinių ligų. Del tos priežasties 
sergantys žmonės, 
riausio, patarnavi
mo, nori specialisto, 
kuris pašvenčia visą 
laika ir studij u o j a 
tas ligas. Jie žino, 
kad specialistas su
pranta kaip tas ligas 
gydyti sėkmingiau.

Dr. Ross speciali
zavosi per tris de-

. šimt metų. Savo 
praktikoj jis peržiū
ri ir gydo šimtus 
žmonių kasmet. Su- *^r< B. M. Ross 
pran tarnu, iš savo plataus patyrinu 
jis įgijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingą sėkmingam gydymui tų pra
žūtingų ligų. Jo gydymas išgvdc 

UŽSISENfiJUSIAS, NERVU IR 
KRAUJO LIGAS, SIFILĮ, GONO
RĖJĄ, PULIAVIMĄ, STRIKTURĄ 
PŪSLĖS, PROSTATE IR ŠLAPI
NAMOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

Dr. Ross suteikia saugiausi, go
riausi ir labiausia patenkinantį gy
dimą. To pasekmė yra, kad skait 
lingi būriai pacientų kasdie užpildo 
ofisą. 'Pūkštančiai žmonių, kuris 
kentę nuo lytinių ligų, nerviškumo, 
lytinio silpnumo ir abelnos negalės, 
liko išgydyti ir dabar yra sveiki ir 
laimingi.

P AT A RYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street, 
Kampas Monroe, Chicago, III.

Crilly Buikling. Imk elevatorių iki 
penkto augšto.

Valandos: Kasdie nuo 10 ryto iki 5 
po piet; nedėliomis nuo 10 iki 1. Pa- 
nedėliais, seredomis ir subatomis 
ofisas atdaras vakarais iki 8 vai. 
Trisdešimt metų šiame name.

«<* w over 
J 58 years 

25 ounces for 25* 
KC 

BakingPowder 
(double actintj) 

ŪSE LESS 
than oS hlgh priced brands
M1LLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typevvriterį

kad išsirinkti tinkamą valdybą 
ateinantiems metams, — juk 

i nuo valdybos daugiausia ir pri- 
į klauso visas kuopos veikimas. 
Tiesa, neblogą valdybą turėjom 
šiais 1928 metais, bet vis, iš 
šalies žiūrint, jautėsi lyg apsnū
dimas, lyg sutingimas, o gal sa
vais reikalais buvo perdaug už
imti. Ypatingai žiūrint į jauni
mo organizavimą, išimant T. 
Aleksyną, daugiau niekas iš 
valdybos nesirūpino jaunimu, 
nors čia jaunimas, kuris yra su- 
siorganizavęs prie SLA. 60 kp., 
yra gana skaitlingas ir veiklus. 
Parengimų surengia gana tan
kiai, bet tai tik pasilinksmini
mo parengimai, kulturiniu gi 
žvilgsniu lyg nieko nedaroma. 
Jau du metai kaip jaunimas or
ganizuojasi, o da neįstengė 
įkurti mokyklėlę, kurioj jaunie
ji galėtų lavintis lietuvių kal
bos bei gramatikos. Ir augusių 
kuopos valdyba nededa pastan
gų tokią mokyklėlę įsteig
ti. Jeigu valdyba mažai domės 
kreipia į tokias įstaigas, tai tu
rėtų bent tėvai, kurių vaikučiai 
priguli SLA 60 kp.. dėti pastan
gas, ypatingai kuopos susirin
kimuose kelti šitą klausimą ir 
galutinai aptarus surasti vietą 
ir įsteigti tokią mokyklėlę. Juk 
mes savo jaunimą tik dėl to ir 
organizuojam, kad sulaikyti nuo 
ištautėjimo, kad suteikti jam 
daugiau lietuviškos kultūros.

S. Naudžius.

Milwaukee, Wis
Spalio 28 d. L- D. S. A. 89 

kp. čia buvo surengusi prakal
bas. Kalbėjo V. Andriulis ir N. 
Katiliūtė. Tų prakalbų vedėja 
Ciulkienė pirmiausia pristatė 
kalbėti tavoršką Katiliūtę. Mi
nėta kalbėtoja kalbėjo apie dar
bininkų ir darbininkių reikalus, 
bet neužmiršo prisiminti ir apie 
“Naujienų” redaktorių P. Gri
gaitį. Kaip matyt, musų tavorš- 
čiams ir tavorškoms Grigaitis 
yra kaip kaulas gerklėj, kurio 
jie neįstengia įvaryti ir kur jie 
nė susirenka, tai vis, kaip papū
gos, kartoja: Grigaitis, Grigai
tis, Grigaičio ir t. t.

Po Katiliūtės sekė V. Andriu
lis. Jis kalbėjo apie prezidenti
nius rinkimus. Bekalbėdamas 
pradėjo tauzyti, kad “Naujie
nos” remiančios republikonų 
kandidatą Hooverį ir vesdamos 
už ji agitaciją sakančios, kad

Kaina kiekvienos knygos 50c.

Piano Accomp. $1.00.

VITAK-ELSNIC CO.
4639 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

ITUBBY
V

Soundless Music
VodRe PRACriSlNG’ 
vMHS', I KAME 

HE&GD STRIKE 
A MOTE DO HAtF 

AN HOUO.

žmogus. Matyt, kad Andriulis 
girdėjo skambinant, tik nežino 
kurioj bažnyčioj. Visgi yra keis
ta, kad nors ir dedasi laikraš
čio redaktorius, bet dar iki šiol 
nė skaityti neišmoko, arba bent 
visai nesupranta ką skaito. Juk 
“Naujienos” tik pasijuokė, kad 
lenkų laikraščiai vidina Hoove- 
rj lenkiško kraujo žmogum, o 
redaktorius Andriulis visai ne
supratęs kas parašyta, dievai 
žino ką sapalioja. Jei tik tiek 
temoka skaityti jų redaktoriai, 
tai ko galima tikėtis iš eilinių 
narių, ar net ir tavorščių laik
raščių bendradarbių?

Taipgi Andriulis suminėjo ir 
daugelio Chicagos lietuvių pra
vardes, kurie remia Hooverį, bet 
nė žodeliu neprisiminė apie sa
vo prietelį ir bendradarbį Dr. 
Graičuną, kuris ne tik rėmė 
Hooverį, bet ir buvo visų lietu
viškų republikonų vadu.

Bandė Andriulis ir pranašau
ti. Jis pranašavo, kad Jungt. 
Valstijų baltieji prezidento na
mai kada nors busią raudoni. 
Tai gali atsitikti, bet jie bus ne 
Maskvos raudonu tepalu nutep
ti, nes iki to laiko Andriulis su 
visais savo tavorščiais jau se
nai bus išbalę.

Po prakalbų vedėja Ciulkienė 
pranešė, kad busiančios renka
mos aukos “dėl prezidento”. Bet 
kokiam prezidentui jos buvo 
renkamos, taip ir nesiteikė pa
aiškinti. Aukų surinkta tik keli 
doleriai, taip kad ne tik “prezi
dentui” nieko neliks, bet dar 
neužteks ir tavorščių kalbėto
jams į Chicago sugryžti.

Laisvės Sargas.

Iš Argentinos 
Padangės

Norint kiek nors konkre
čiau nupiešti Argentinos lie
tu \jių gyvenimą — šiandien 
jau nepakanka vieno laiško, 
kad tą klausimą “išaiškinti” 
bendroje formoje “už” ar 
“prieš”, “gerai” čia ar “blo
gai”, “verta” ar “neverta” j 
čia emigruoti.

Rašantis šiuos žodžius yra 
prieš lietuvių iškeliavimą iš 
Lietuvos Pietų Amerikon, bet 
čia tuoj susiduriama su dide
liu “bet”...

Bendrai imant, Pietų Ame
rikoje darbiu i n,kas daugiau 
skursta, negu tose šalyse, ku
rios turi savo didelę industri
ją, bet ir čia, kam pasiseka, 
gali daeiti — “per skausmus 
' garl/ę”* i

šiandien visuomeninis lietu
vių gyvenimas Argentinoje 
(lygiai Brazilijoje ir Urugva
juje, kitose Pietų Am. respub
likose lietuvių kaip ir nėra) 
yra tokioj stadijoj, kokioj jis 
buvo šiaurės Amerikoje apie 
prieš 30 metų.

Gal šiandieninis Lietuvos 
emigrantas yra kiek intelek- 
luališkcsnis, negu anais lai
kais, bet be tinkamų galimy
bių materialinius reikalams 
aprūpinti sunkus išaugini- 
mas visuomeninau organizaci
jų kultūriniams ir ekonomi
niams reikalams aprūpinti. O 
tokios aplinkybės gimdo eks- 
trimizmą, vidujinę emigranto 
sielos anarchiją.

(Pacific and MUf tie Photo]

Robert Lansing, buvusis vals
tybės sekretorius Wilsono kabi
nete, spalių 30 d. ’ pasimirė 
Washingtone, turėdamas 64 me
tus amžiaus.

Apie 10,000 lietuvių, gyve
nančių Buenos Aires miesto 
plote, neturi nė vienos orga
nizacijos, kuri pilnai atsaky
tų to žodžio prasmei.

“Birutė”, “Diegas”, “Savi
šalpos Draugija” nuėjo už
mirštim

“Susivienijimas L i e t u v i ų 
Argentinoje”, Berisso “Varg
dienis”, Vilią Diego “Aušros 
Žvaigždė” — pasitenkina tik 
šokių vakarų parengimu, alu
čio patraukimu — tai nepo- 
p u 1 i a r ės organizacijos.

“Lietuva” leido “Balsą”, 
1x4 jos organas vien konsulo 
ideologiją reiškė ir, *tos ideo
logijos konsekvencijoje į l)ak- 
nio padurką sulindo, jo tver
tai Jono parapijos “draugi
jai” ėmė organai! t i ir “Balso” 
balsas užkimo- parapijos afio- 
rą suruošęs: Daknį su para
pijos pinigais Amerikon išlei
dęs.

Nieko nevertas 
“vedusio gyve

nimas”
Kaltina ‘pačių “nervus”

‘^Silpni nervai,” sako vienas New 
Yorko daktaras, “mano apskaičiavi
mu, suardo daugiau laimingų apsi- 
vedimų, negu kas nors kitas.”

Nelik kad linksmą būdą padaro su- 
rugusiu ir nepakenkiamu, nervišku
mas yra didele sunkenybė jūsų gai
viosioms jėgoms — jis iščiulpia jūsų 
jaunystę ir jūsų spėkas ir sunaikina 
jūsų grožę. Kokis skirtumas pasidaro 
tarp mčlinakčs, žvalios mergaitės, ku 
rią jis apsivedė. Ne stebėtina, kad 
vedusio gyvenimas pasidaro nebepa
kenčiamas.

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

Nueikit pas savo aptiekininką dabar 
ir gaukit bonką Tanlac. Milionai žmo
nių sugryžo ant kelio j jaunystę, 
sveikatą ir laimę nuo šio visame pa
saulyje garsaus toniko ir nėra prie
žasties kodėl ir negalė!urnos dar šian
die pradėti atbudavoti nusidėvėjusias 
savo kūno audmenis ir atgaivinti visą 
savo sistemą.

Tanlac 
51 MILLION BOTTLES USED

I “Apšvietos” draugija gavo 
1 iš Amerikos pinigų ir knygų 
•ir leidžia “Rytojų”. Prie jo 
maitinasi pustuzinis ekstra 
ntrevoliucijonicrių, kurie lie
tuvybės ūbaisiais šaukia pub
liką Į savo šokius, alaus vaka
ruškas ir šoka sulig juos šel
piančių raudonkaklių lyderių 
dūdavimo. Jie pirmiausia pa
sireiškė, jie ir laikosi, nes 
konkurentų nėra, o parapijo- 
laišką konsulo opozicija juos 
tik stiprina. Tarp savęs jie 
varžosi už pirmenylx»s, admi
nistratorių Graibų išėdę, pasi
ima kitą ir šiaip taip savo 
griesnus kimus pramaitina. 
Su didėliu triukšmu tvėrė 
“kultūros centrą”, bet tai su- 

| silaukc painiausio fiasko. Pa- 
} tys raudonkakliai sako, kad 
sunku kas- padaryti, kadangi 
darbininkai pinigų neduoda 
arba neturi ir geresnius dar
bus, anot jų, čia reikia pasi
stengi gauti tik laike darbi
ninkų streikų. Taip jie ir el
giasi praktikoje. O teorijos? 
Teorijos savu keliu: “dlia pro- 
stoj na rodi”

Naujausia visuomeninio gy
veninio naujienybe — tai lai
svamanių susivienijimo orga
nizavimas. Vyriausį “Balso”

Viena minutė prie telefono—ar visa diena prie katilo?

NUODUGNUS tyrimai parodė, kad skalbimo diena suvartoja daug daugiau moteries energijos, ne
gu visos kitos jos šeiminiškos pareigos, kartu paimtos. Be to tai yra nemalonus darbas—purvinas 

ir vargingas. Moderninė moteris siunčia viską į skalbyklą.
r-------------------- - —~

ROUGH DRY
(Ore išdžiovinti)

Visi “flat” skalbiniai 
išprosyti ir sudėti. 
Nešiojamieji daiktai 
sugrąžinami sausi.

WET WASH

Išplauti mink š t a m e 
muiliname vandenyje 
ir išimti beveik sausi.

«

f
HYDRO

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

Seredomis. Kctvergais 
ir Pėtnyčiomis Seredomis, Kctvergais 

ir Pėtnyčiomis.

20 svarų $1.00
<_____________ _ ___ /

20 svarų $1.50 
L__________________ >

15 svarų $1.60
Kiekvienas priedinis 

svaras 9c
S-J

“KUR KAINA YRA TA PATI, KODĖL NEIMTI GERIAUSI?”

Archer Wet Wash Laundry
3857-3867 Archer Avenue 

iv j .■ • f ’ i
. j?

? i ■ ■ v - "
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Didžiausias Naujienų Maskaradas 

Nedėlioj, Lapkričio 25,1928 
5 vai. po pietų

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

platintoją Balčiūną jo redak
torius užgavo, tat pastarasai 
pagimdė naują organizaciją. 
Laisvamaniai jau pakvietė Dr. 
Šliupą, kad atvyktų jis pats 
tą idėją ir organizaciją su
stiprinti. Bet, rodos, geriau, 
patys turėtų pirmiau susistip- 
rinti...

Štabinskcs rengiasi leist 
mėnesinį žurnalą “Dainava” 
ar “Sūkurys” ir vieną pusla
pį pavest laisvamanių reika
lams. Bet ten rodos tik šta- 
binskas sugebės savo vaistus
ir knygas pasigarsinti. Skelbimai Naujienose

Tik rimtų žmonių rimtas duoda naudą dėlto, 
laikraštis čia galėtų sudaryt kad pačios Naujienos 
rimtą organizaciją, nes savi-'yra naudingos.*

Neturėk PRASTO Budo
Pikti neapgalvoti žodžiai, kartą 

ištarti, nebegali būti atšaukti. Ar 
jus niekad nepagalvojate apie tai, 
kodėl jus pasakote... žodžius, kurių 
jus nenorėjote pasakyti... tankiai 
žmonėms, kuriuos jus gintumėt, bet 
jau jokiu budu nenorėtumėt įžeisti ?

Blogas būdas nėra tam tinkamas 
pateisinimas. Tikroji priežastis ši
tokiems išsišokimams yra ši: Užnuo
dytu virškinimo sistema užnuodija 
jūsų protą. Atliekamos atmatos, ku
rios neišeina iš žarnų ^reguliariai ir 
pilnai sunaikina jūsų nuovoką. Jus 
pasidarote nervuotas, piktas, apglu- 
šęs ir pavargęs, nežiūrint kiek jus 
nė miegotumėt. >

Lengvas, modeminis ir malonus 
būdas išvengti savęs nuodijimo yra 

pavaišinti save su Boal’s Rolele 

stoviausia elementas ne vienai 
esamai organizacijai nepri
klauso.

O jau, matomai, greit at
eis laikai, kad ir čia gims or
ganizacijos, kuopos ir įstaigos 
tokioj pačioj formoj, kaip jos 
tfhnS šiaurinėje Amerikoje. 
Tam vyriausis faktorius yra 
didėjanti imigrantų banga 
šion šalin. Ir kas bus pirmes
nis, tas bus ir geresnis.

B. A. Nanas.
Buenos Aires.

Šios rolelės iš figų ir kitų vaisių 
ir vaistinių žolių yra skanios. Jos 
yra gerai subalansuotos saldainis su 
neturinčiais prasto skonio atitaisy- 
tojais, kurie jus pilnai pataisys.

Pradėk kiekvieną rytą smagiau
sia, nepavojingu ir įpročio nesuda
rančiu budu —
sukramtydamas rolelę eidamas gulti.

Jūsų aptiekininkas turi Boal’s Roals.

ALL-PREST
Pilnas skalbyklos pa
tarnavimas. Viskas 
gražiai išplauta ir iš
prašyta, prirengta var
tojimui. Iškrakmolyta 
kur reikiilinga. Pil
niausias ir geriausias 
patarnavimas.

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

$1.67
______ ______________/

Visi telefonai Lafayette 9211



Trečiadienis, lapkr. 14, 1938

Tarp Ghicagos
 Lietuvių ]

naujienų atletikos ko 
MISIJOS SUSIRINKIMAS 
ROSELANDO Y. M. C. A.

Rytoj, lapkričio 15 d., Rose
lando Y. M. C. A. skyriuj (liti 
ir State) 7:30 vai. vakaro į- 
vvks Naujienų Atletikos komi
sijos nariu ir Roselando lietu
viu jaunimo bendras susirinki
mas. Bus svarstoma klausimas 
jpie suorganizavimų lietuvių 
grupės prie Roselando. Y. M. 
('. A. — Komisija.

Lietuvių paroda
Sherman viešbuty yra eina

moji tarptautinio meno paroda. 
Tarp kilu yra ir lietuvių sky- 
rjus — Palangos kurortų vaiz
dai.

Paroda atsidarė praeitų sek
madieni, lapkr. 11 d. ir tęsis 
visų savaitę.

Lietuvių skyrių parūpino 
Lietuvos Konsulatas (Ihicagoje. 
Tarp Palangos‘vaizdų yra dar 

daugelis- kitokių daiktų, kurie

r-

M 
te?
Ten ir išLIETUVOS !

PER HAMBURGĄ 
į Su musų populiariais laivais 

NJIW TORK, ALBKRT BALLIN, 
HAMBURG, DIUMCHLAND, 

tUOLUTK, RKLIANCK, 
CLKVKLANO, 

WKSTPHAL1A, THUR1NGIA
Puikus patarnavimas visose 

klesose 
/---- - ---------- —---------------- >
ęnnOIS NEW Y0R’ 
^/ll <K° IKI KAU. 
LUUno ir atgal

Trečia Klesa 
Plūs U. S. Revenue takiai 
-------------------------------------------- / 

Kelione greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitu informa- 

rijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arha prie

Hamburg- American Line 
177 N. Michigan Avė. Chicago 

U---------mrnrr, i , i ’ /

REIKALINGA
1,000 senų Radio ir Phonogra-; 
fų. Nėra skirtumo kaip seni,' 
nors ir crystal setas, mes nu- 

. leisime jums sulig vertės da
lį mokesčio ant naujų Radio.

Atwater Kent’šitas gražus 
elektrikinis setas su viskuo,; 
su 7-mios tūbomis ir Dyna- 
mic Speakeriu. Dykai pri
jungiamas prie elektros; tik- 
tai- ................ S138

Majestic, 7 tūbų, Modelis
71 už $137.50

Spartan 8 tubij,, su tubo- 
• $147 

$95
Bosch už .... $132.50

Krautuvė atdara vakarais.

Radiola 18 už

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

Tel. Boulevard 4705

Idaugumoje yra tautinio |x»bu- 
džio.

Nors ant greitųjų surengta 
paroda, bet gana įdomi ir ver
ta ja pamatyti.

Surengimui parodos daug pa
sidarbavo p-lė Gaižaitė ir kon
sulas p. Kalvaitis. — Buvęs.

----------------------------------------- - --------

Yla iš maišo skubiai 
lenda

Jau p< r ilga laikų lietuvių 
prie Rymo nepriklausanti 
Bažnyčią, prisidengdama įvai
riomis priedangomis, vienoj, 
kitoj kolionijoj tarpe lietuvių 
pasirodė. Tos Bažnyčios vedė- 
jai-kunigai, kiekvienas skir- 

i tingai savo teorijas žmonėms 
beaiškindami, suvis neteko ir 
taip jau mažo buvusių pase
kėjų būrelio. Todėl ėmėsi vi
sai kito budo savo gerovę pa
laikyti: lai yra pastojo misi- 
jonieriais, prA lot ai s, vysku
pais, ir dabar jau turime ar
kivyskupų.

Kokiu bildu jie tuos gar
bingus titulus gavo, “Naujie
nų” No. 263, 265 ir 266-me 
jau paaiškėjo; ypatingai kada 
tūlas “ginantis” pranešė, jo- 
gei p. Geniotis lapo arkivys
kupu be jokio šventinimo, 
vien (kaip “Žinantis” prane
ša) jsikorporavęs sulig Suvie
nytų Valstijų teisėmis. O kad, 
sulig katalikų Bažnyčios litur
gikos nurodymu, šventint Į 
vyskupus turi dalyvaul trįs 
vyskupai, iš kurių vienas at
lieka konsekracija, o kiti du 
esti tos apeigos asistentais, 
tai suvis užmirštdma.

Taipgi “Žinantis” praneša, 
jogei arkivyskupas (kaip jis 
vadina) lludor, nevien šven- 
tina, bet ir globoja savo vys
kupus. Bet p. “Žinantis” ne
žino, jog vyskupas Gritėnas 
daugiau kartų, negu Petras 
Kristaus, lenko reformato Uo
du r*o mėgino’ išsižadėti, kad 
tik įtikinus lietuvius, jogei jis 
yra tautiškas-kalMikas vysku
pas. O dabar, pagal žinančio 
prirodymą, aišku, kas \y’a p. 
G ri liūnas ir po kęno sparnu 
jis globojamas.

Vairomanis.

Ar tikit sapnais?
Rašydamas šia žinutę nema

nau jums aiškinti sapnus. Bet 
štai kas atsitiko.

Pereitos savaitės pradžioje 
neprašyti “svečiai” aplankė ži
nomo birutiečio, Alekso Mise
vičiaus, butą. Tai buvo du la
bai dailiai pasirėdžiusių ponu, 
kurie durims atrakinti vietoj 
rakto naudojo kitokį įrankį. 
Jie sulaužė durų spynų ir įė
ję vidun ėmė Šeimininkauti, 

i Pirmiausia pataikė j miegamą
jį kambarį, paėmė du daįman- 
tiniu žiedu, ponios Misevičie
nės kailinį žiponą ir kitus mo- 

įteriškus drabužius. O kadangi 
f p. Misevičienės butą smuiki
ninkės, tai ‘svečiai” paėmė fut
liarą smuikui įdėti. Smuikinin
kės laimė, ka<k futliaras buvo 
tuščias. Gal ir ilgiau jie butų 
šeimininkavę, bet jų “darbas” 
tapo sutrukdytas ir jie pabėgo. 
Neprašyti “svečiai” padarė “vi
zitą” pp. Misevičiams apie 2 va- 

; landą po pietų.
Aleksas Misevičius laišku 

pasiskundė apie tai sav6 geram 
draugui New Yorke, “Tėvynės” 
redaktoriui, p. S. Vitaičiui, ku
ris, gavęs laišką, apgailestavo 
įvyki. Naktį gi jis “sapnuoja”, 
kad du vyrai krausto jo butą ir 
viską metą per langą. Jam už
klausus, kodėl jie taip daro, vy
rai atsako, kad, girdi, kuo tu 
geresnis už savo draugą; esą, 
ir tu kęsk kartu su juo.

Pakilęs iš miego, p. Vitaitis 
nusijuokė ir išvažiavo darban. 
Bet, sako, darbe jautėsi vis kaip 
ir patariamas eiti namo. Pabai
gęs darbą, jis pasiskubino na
mo. Parvažiavo, atidarė duris 
ir nustebo, pamatęs tikrą Sodo
mą ir Gomorą bute: viskas iš
plėšta, sudraskyta, drabužiai 
išnešti. Butą tikrai nepaprastų

(oioti.i .>i|in:nv put: lųjptM)

Walter J. Kohler, Wisconsino 
valstijos gubernatorius.

NĄUJIĘNOS, Chięagę, III.

vagių, kad net paėmė paties Vi- 
laičio ir jo trijų 
nius, pnnčiakas 
čius.

Taigi, sako p.
pats nežinąs ar tikėti sapnams, 
ar ne. 'I'ečiaus tavo nelaimę,

simų marški-

Vitaitis, ir

Dabokitės, cliicagkčiai! Da
bar tikra vagių darbi metė. Ne
palikite savo brnnginenų namie. 
Turėkite tikrai gerai uždarytų 
butą, kuomet išeinate iš namų.

— A. ir B.

Iškėlė ofisą iš 
Bridgeporto

Kontraktoriai, broliai Gurs- 
kiai, iškėlė savo ofisą iš Brid
geporto. Dabar jų ofisas ran
dasi adresu 4809 West 63rd 
Street, nuosavuose giamuose. 
Jie stato namus ir parduoda 
nuosavybes. Telefonas, Rcpub- 

Rep.lic 7869.

Bridgeportas
Pereitą savaitę, naktį iš 

padienio j trečiadienį, 
pasakius, trečiadienio 
(kaip 4 valanda) vagys apiplė
šė gerai žinomo lietuvio biznie
riaus, p. Petrausko, drabužių 
krautuvę, kuri randasi adresu 
3312 So. Halsted St. ši krau
tuvė yra žinoma vardu Bridge- 
port Clothing Co. Vagys įėjo 
vidun per skiepo duris, kurios 
veda į kiemą. Iš čia jie įsi- 
briovė krautuvėm Išnešė ploš- 
čių ir švarkų, o taipgi kelnių. 
Sudėję drabužius fordukan, ku
rį vienas kitas praeivių matė 
alėjoj, vagiliai nuvažiavo.. Klau
simas, kodėl neduota žinoti po
licijai, jei matė forduką. Rei
kia pasakyti, kad mačiusieji nė 
nemanė, kad tai vagių autas; 
Ar mažai automobilių laikoma 
gatvėse. Nuostolių p. Petraus
kui padaryta apie $1,500.

-  XXX---
Vakar jau buvo pranešta 

“Naujienose”, kad banditai api
plėšė gatvėje p. George Luką, 
dirbantį real estate biznyje. Tai 
atsitiko be kaip. P-as Lukas pa
valgė vakarienės valgykloje, ku
ri randasi Halsted gatvėje prie 
kampo 35-tos. Jisai ėjo namo. 
Prie Emerald avė. ir .34-tos gat
vės jį sulaikė trys banditai. 
Vienas jų, grūmodamas revol
veriu, liepė Lukui eiti Union 
avė. link. Prie Union avė. kam
po, kur 34-ta gatvė pasibaigia, 
banditas staiga prismaugė Lu
ką, šis susmuko. Banditai kišo 
ranka vienan kišeniun. čia bu
vo tik raktai. Juos numetė jie 
ant šalygatvio (raktus kitą die
ną rado jaunas bernaitis, Wili- 
mas Židonis, ir sugrąžino Lu
kui). Kitame kišeniuje buvo pi
nigai- Banditai išplėšė visą ki
šenių su pinigais.
N Tai jau trečią kartą piktada
riai apiplėšia p. Luką metų bė
gyje.

ant- 
tiksliau 

ryte

Vaikėzai išvertė tvoras, 
rios buvo prie Antano Bučo

ku-
na-

mų, 3326 So. Morgan St. Tai 
darbas lenkučių.

Kai kurie Bridgeporto gy
ventojų mano surašyti visas 
skriaudas, padarytas vietos pi
liečiams, ir kreiptis policijon 
prašymu pagalbos. Jei vietos 
policija nieko negelbėtų, tai jie 
mano kreiptis j aukštesnius 
valdininkus. .Reporteris.

Laiškai Pašte 509

Roseland

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriaus).;; paštą (Clark 
Ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus 
tam tikrą laiką, 
naikina.

paštas laiko 
o paskui su-Nedėlioj, lapkr. II, L.S»M. 

Ratelis surengė šaunų vakarą. 
Pirmiausiu suvaidinta “Byla dėl 
linų markos”. Veikaliukas yra 
juokingas ir pamokinantis ir iš
ėjo gerai, nes vaidino gerieji 
Ratelio lošėjai. t

P-as K. Pažarskis dainavo so
lo rusiškai, 
viškaj. K. Pažarskis turi gero-: 
kai lavintą stiprų balsą ir vi-į 
sos jo dainos išėjo gražiai, 
ką dainininkas 
maža simpatijų

K. Požėla ir 
liūtė suvaidino 
rint į tą dailų 
dos ir norisi, kad galėtum būt 
artistas-skulptorius ir tą dailos 
grožę su tai py t gipse ir jau pa
likt amžiams. Už tai tenka gar-i 
be p. K. Požėlai, kuris turi tą 
gamtos gražią dovaną—tai ku- • 
rib harmoningą 
musų amerikiečių lietuvių ger- patarti jums. Jis yra patyręs 
biamas atletų karalaitis K. Po- visose ligose. Jis turi 40 metų 
žėla, kartu yra ir scenos žvai- praktikos ir gali gydyti sifilį, 
gždė. Tiktai trukumo matėsi nerviškumą, draugijines ligas, 
su tam tikromis spalvuotomis pagelbės jums atgauti vyrišku- 
šviešomis. • mą, faktinai jis gali subudavo-

Rusų jaunų vaikučių ir mer- ti iki tokio vyro koks buvote 
gaičių balalaikų orkestras pirmiau. Ten yra tik vienas 
skambino rusiškas meliodijas. pastovus ir tikras gydymas ir 
Kaip jaunuoliai, taip ir jų ga- jis vartoja jį.
busis vedėjas jautėsi scenoje Dr. C.C. Singley M.DJ 
gana svetingi, nes jau nariai I °
suskambino daug ir gražių ka- 
valkėlių ir iš būrio viena mer 
gaitė pašoko “kazačką 
giaus. Už tai lietuviai jiems 
atidavė prideramą pagarbą.
P-lė A. Stasiuliutė ta jau bus 
Roselando lakštingala. Ji žavė- 
jančiai sudainavo keletą daine
lių, ir jau esu tikras, kad pub
lika su pasiilgimu lauks iš p-lės 
A. Stasiuliutės dažnai tokių 
malonių dainelių.

P-lė L. Vai nori s pašoko po
rą klasiškų šokių. Jauna mer
gaitė, bet jau spėjo atsižymūt 
ne vien tarp lietuvių, bet ir tarp 
anglų ir šitame vakare ji užsi
tarnavo didelės pagarbos. Jai 
buvo suteiktas gražių gėlių bu- 
ketas.

Publika buvo pilnai programų'’ 
patenkinta. Po programo buvo 
šokiai.

503 Balciuscino
507 Briedis Alpon

Valerija
i

Kada Galvų Skauda
Jums nėra reikalo išlikti 

..... 1S darbo arba gulti lovon, angliškai ir lietu- ■ vienas ar du ORANGEINE
Milteliai sustabdys skaudė
jimą. Moterys hasmet su
vartoja milionus tų milte
lių. Daktaro Receptas.

Visose Aptiekosc.užsitarnavo
už, 

ne-
S’^rksiu- orangeine

‘Sapnas”, žiu- aowoefis~tablets
vaizdą taip ro

sudėtį. Taigi

J. Grybas.

a

Pilna Fizine ir Ana
litinė Egzaminacija
Pavelyki t D-rui C. C. Singley

20 W. Jackson Boulevard 
Suite 1615, 

Phone Harrison 0150
Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 

ir dau- ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

TŪKSTANČIAI KRINTA AUKOMIS 
sunkiu ligų šiose šaltose dienose dėlto, 
kad jų sistema susilpninta kokia nors 
pilvo negale. Tas, kurs ima

TRINERIO
KARTAUS VYNO

neprivalo nieko bijoti. Tas vaistas su
stiprina visą sistemą. Jis visada pa
šalina sukietėjimą, nevirškinimu, men
ka apetitą, išpūtimą, nemiegą ir gal
vos skaudėjimą. Visose aptickose. 
Sempclis dykai nuo Jos. Triner Co.,1 
1333 So. Ashland Avė., Chicago, III. 
tik vienas šeimynai.

Nemokamo sempelio kuponas
Vardas .............
Gatvė .................
Miestas, Valstija

Pranešimas
šiuomi turime už garbę pra
nešti visiemą, savo buvusiems ir 
busiantiems kostumeriams, kad 
musų Seklyčių, Rakandų dirb
tuvė, kaipo plačiai žinoma — 
California Upholstering Shop, 
— buvusi ant Archer Avė., per 
keletą metų, dabar yra perkel
ta po numeriu—

2955 W. 63rd St. ir Sacramento Av. 
Del geresnio patarnavimo, gerai įrengta, gera vieta, 
patogus privažiavimas iš visų dalių miesto. Musų 
sandėly (show room) visada rasite vėliausios mados 
Living Room Setų ir kitokių atskirų šmotų, kaip tai: 
Coxwell Chair, Love Seats, Love Benches, Pull ,up 
Ghair, Ottomente, Baby Rockers ir daugiau tokių da
lykų. — Mes išdirbam vėliausios mados skurinius se
tus, taipgi dirbam ant užsakymo pagal jūsų pasirin
kimo už išdirbėjo kainą (Factory price). — Del pa
lengvinimo mokesčių, mes duodame ir ant išmokėji
mo, jeigu jums reikalingi tokios rųšies rakandai.
Meldžiam atsilankyti į musų dirbtuvę, o mes visuo
met esame prisirengę dėl patarnavimo.“ 
Liekame dėkingi už jūsų ateities atjautimą.

CALIFORNIA UPHOLSTERING
SHOP

2955 W. 6?rd St. & Sacramento Av.
Telephone Prospect 7780

CHICAGO,

PVR THL 
PIKRIMIMTIIfli

517
529

540
511
514

Buozis Klem 
Chomeris Jahn 
Druska Johan 
Gaubus George 
Gustas Emilija 
llanis Natalea 
J n n k a u ske n e A me I i ja 
Kaminskas Mary

550 Kuris B
Kugulienui P Y 
Ogarzata Elzbieta 
Petrauskui Jonui 
R and i s Sofija 
Rubinas Kaži meras 
Siiltows*ki Maryeft 
Urban Jozef

566
568
570

582
584
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Balius su Šokiais
I

Rengia I)r-stė Palaimintos Lietuvos
Nedėlioj, Lapkričio-November 18,1928 

Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
3133 So. Halsted St., Chicago, III.

Pradžia 6 vai. vakare. Jangu 50c y patai.

Bus geriausia Orchestra, kuri grieš šių dienų puikiausius šo
kius. Turėsime: gardžių užkandžių, kvėpiančių cigarų, saldaus 
papso, gardaus alučio. Turėsime visko ko lik žmogaus širdis rei
kalauja.

Kviečiame visus lietuvius be skirtumo lyties ir pažvalgų, at- 
siIankyt ir linksmai laiką praleist.KOMITETAS.

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

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

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chronišką Ir naują ligą. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankyki t pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavhnas atidengs jūsų tikrą ligą ir jpi aš apsiimsiu jąs gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietą, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
N e dilio j nuo 10 ryto iki 1 po pietą.

'CBSBB

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGKIAMS
Eighteenth Bond & Mottgage Organization
L F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė
O ■ '

uM

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

j®

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

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

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
• .

3210 So. Halsted St. v Chicagj), III.
Telephone Victory 1266 *

NAUJOS KNYGOS?
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ......................  12.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro_____ 11.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ............................  |3.0«
Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip \ toli geležinkelio stotis ir arčiausiai 
pulltflH

KAUNO ALBUMAS ..... ................-.............................  50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRfiVES RAŠTAI. Septyniuose tomuose ---- ------------ I7JD0
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA  .................. -........ ..... ...........-— 50c

Rašybos vadovėlis su raly bos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOfiOS VADOVftLIS ...................    55c
Namų darbai, naminė aąskaitybi ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

V T EI IV Y R
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.



NAUJIENOS, Chleago, III.

NAUIIC-NOS
The Lithuanian Daily Neww

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

1739 South Halfited Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 85H

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tesi
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outrde of Chicago.
$8.0t per year in Chicago. K
8c. per copy.______________ _______
Entered aa Second Clasa Matter 

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

Naujienos eina kasdien, iisldriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago. 
III. — Telefonai: Roosevelt 8500.

Ūialaakymo kalnai
Chicago je —■ paltu:

Metama _ ------- ------------ -$8.00
Pusei metų  4.00
Trims mėnesiams _  . 2.50
Dviem mėnesiam - - 1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoje per iineiiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei------------------------    18<
Mėnesiui - ... - ----- — 7ėc

Suvienytose Valstijose, m Chicago- 
je, paltu:

Metams$7.00
Pusei metu_______________ 8.5C
Trims mėnesiams ______ 1.75 
Dviem mėnesiams _____ 1.25 
Vienam mėnesiui - - .75

Lietuvon Ir kitur trisieniuose 
[Atpiginta]:

Metams______________—$8.00
Pusei metu 4.0t
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

GINKLUOTA TAIKA

Prieš porą dieną sukako dešimtis metų nuo karo pa
liaubų paskelbimo. Tad įdomu bus pažiūrėti, kas per tą 
laiką tapo padaryta taikos užtikrinimui.

The Foreign Policy Association surinkti duomenys 
rodo, jog šiandien pasaulis karo reikalams išleidžia 
daugiau pinigų, negu 1913 m. Penkios dešimtys dvi 
valstybi dabar turi 6,011,300 kareivių ir 27,285,000 vyrų 
rezerve (atsargoj), kurie karo metu galėtų būti pašauk
ti kariuomenėn.

Vakarų Europoj, kur Vokietija ir jos talkininkai 
tapo nuginkluoti, dauguma valstybių padidino savo ar
mijas. Prieš karą Vokietija turėjo 870,000 kareivių. 
Tas skaičius dabar tapo sumažintas iki 100,000. Kaip 
tik priešingai atsitiko su Antante: ji savo kareivių skai
čių padidino nuo 1,443,500 iki 1,810,600. Be to, šešios 
naujos valstybes—Lenkija, Čekoslovakija, Latvija, Lie- 

tuva, Suomija ir Estija—sukurė savo armijas, kurios 
bendrai imant, turi 474,000 kareivių.

Labiausia savo armiją padidino Italija, kuri 1913 
m. turėjo 250,000 kareivių, o dabar turi 346,900. Bel
gijoj kariuomenė padidėjo nuo 42,000 iki 71,000; Rumu
nijos nuo 95,000 iki 266,500; Graikijos nuo 25,000 iki 
79,000; Serbijos (dabartinės Jugoslavijos) nuo 32,000 
iki 142,000, ir Portugalijos nuo 30,000 iki 34,900. Nors 
Anglija ir Francija šiek tiek sumažino savo kareivių 
skaičių, bet užtat žymiai padidino rezervus. Anglija 
1913 m. turėjo 253,000 kareivių, o dabar turi 212,000. 
Francijos armija 1913 m. susidėjo iš 720,000 kareivių, o 
dabar—iš 666,900.

Tačiau rezervų padidėjimas yra dar žymesnis, ne
gu reguliarės armijos. Dvi dešimt Eurpos valstybių 
yra įvedusios priverstiną kareiviavimą, kuris tęsiasi 
vienus metus arba daugiau. Paliuosuoti iš kariuomenės 
vyrai sudaro rezervą.

Francija 1913 m. rezerve turėjo 3,280,000 vfrų, o 
dabar-—5,000,000. Kitų valstybių rezervai padidėjo se
kamai: Italijos nuo 950,000 iki 2,995,000; Belgijos nuo 
180,000 iki 500,000; Jugoslavijos nuo 208,000 iki 1,200,- 
000; Rumunijos nuo 100,000 iki 750,000; Graikijos nuo 
125,000 iki 415,000; Portugalijos nuo 120,000 iki 372,000, 
ir Rusijos nuo 3,300,000 iki 5,425,000. Vokietijai, Aus
trijai, Vengrijai ir Bulgarijai yra uždrausta organizuo
ti rezervus.

Neitralės valstybės, išėmus Ispaniją, nors ir suma
žino reguliarių kareivių skaičių, bet užtat trigubai pa
didino rezervus. Norvegija rezervą padidino nuo 80,- 
000 iki 315,000; Danija nuo 56,000 iki 750,000; Olandija 
nuo 145,000 iki 341,000; Ispanija nuo 235,000 iki 1,853,- 
000; Šveicarija nuo 252,000 iki 309,000 ir Švedija nuo 
400,000 iki 720,000.

Ginkluojasi ne tik Europa, bet ir Lotynų Amerika. 
Brazilija padidino savo kareivių skaičių nuo 21,000 iki 
46,000; Argentina nuo 21,500 iki 23,700; Chile nuo 28,000 
iki 46,000; Bolivija nuo 3,000. iki 8,000; Colombia nuo 
6,00(i iki 9,900 ir Meksika nuo 31,000 iki 76,000. Jungti
nės Valstijos 1913 m. turėjo 89,000 kareivių, o dabar— 
136,000. Japonija savo reguliavę armiją sumažino nuo 
250,000 iki 210,000, bet užtat rezervą padidino nuo 950,- 
000 iki 2,038,000.

Suprantamas daiktas, jog kartu su didėjimu armi
jų didėja ir militariškos išlaidos. Tiesa, centralinių 
valstybių išlaidos gerokai sumažėjo. Pavyzdžiui, 1913! 
m. Vokietija karo reikalams išleido $192,000,000, o 1927, 
m.—$120,000,000. Jos talkininkai— Austrija, Vengrija/ 
Bulgarija ir Turkija—karo išlaidas sumažino nuo $205,* 
000,000 iki $68,000,000. Iš kitos pusės, Francija, Angli
ja ir jų talkininkai karo išlaidas padidino nuo $558,000,- 
000 iki $746,000,000. Lenkijos militariškos išlaidos 1927 
m. siekė $73,000,000, o Čekoslovakijos—$47,000,000.

Kitos valstybės, kurių karo išlaidos padidėjo, yra 
sekamos: Norvegija, Švedija, Danija, Ispanija, Šveica
rija, Olandija ir Rusija. Francijos ir Belgijos išlaidos 
1927 m. buvo truputį mažesnės, negu 1913 m. Amerikos 
kontinente, su mažomis išimtimis beveik visų valstybių 
militariškos išlaidos padidėjo.

Praėjo dešimtis metų nuo pasaulinio karo, kurio 
tikslas neva buvo panaikinti karus. Ir ką mes mato

me? Mes matome, kad pasaulis šiandien yra labiau 
apsiginklavęs, negu 1913 m. Valstybės kalba apie tai
kos palaikymą, bet tuo pačiu laiku stengiasi kiek gali
ma labiau apsiginkluoti. Taip dalykams esant kalbos 
apie “amžiną taiką” negali būti nuoširdžios. Taip pat 
nedaug reikšmės teturi ir visokios taikos sutartys, ku
rios, kaip patyrimas parodė, prie tam tikrų aplinkybių 
virsta tik “popierio sklypas”.

: Apie Įvairius Dalykus :
____ I t II I I I * ' ' t- i i,,,——

Keista drama
Įdomi drama. — Naujos dramos 

autorius. — Trys draugai.— 
Auksinė proga. — Amerikie
tė. —Pirmoji pažintis. — Su
žieduotinės. — Pinigų vilioji
mas. —Kebli padėtis. — Ul
timatumas. —Vedybos. —Me
daus mėnesis. — Amerikietės 
nužudymas.—Dramos finalas

šį sezoną, rašo Eemery Deri, 
čekoslovakų sostinėj, Prahoj, 
pradėta vaidinti nepaprastai 
įdomi drama, kuri parodo aukso 
įtaką žmonių gyvenimui. Dra
mos veikiantys asmenys yra 
talentingi žmonės. Visa yda jų 
yra tik ta, kad jie visais gėli
mais ir negalimais budais sten
giasi įsigyti kiek galima dau
giau aukso. Del žibančio meta
lo jie nesustoja prieš nieką, — 
papildo net kriminališkus dar- 
bus.

Autorius naujos dramos yra

nojo apie amerikietės turtus ir 
papasakojo apie tai savo drau
gams. Jie per ilgą laiką disku- 
savo, kaip iš merginos išgauti 
tuos pinigus. Iš pradžių jie 
diskusavo juokais, o paskui ir 
rimtai. Kuriems gulami, mane 
jie, merginai reikalingi tie'pi
nigai. Visvien ji nežino, kas 

| daryti su jais.
Kelioms savaitėms praslin

kus, Michalko nuvyko į mažą 
Kosice miestuką, kur gyveno 
p-lė Vorosmarty su savo moti
na. Sikorsky supažindino jį su 
amerikiete. Miestely jis išgy
veno porą savaičių ir grįžo į 
sostinę kaipo p-lės Vorosmarty 
sužiedotinis. Grįžo jis su netuš
čiomis rankomis: panelė įdavė 
jam $3,000 investuoti j nejudi
namą turtą. -
. Vorosmorty šeima nežinojo, 
kud Michalko buvo vedęs žmo
gus. Tiesa, su savo žmona jis 

negyveno. Tačiau vesti jis ne
galėjo, kadangi nebuvo legališ-

[ Atlantic and Pacific 1 notoj

Lindę von Klinkotvstroem, kuri iš Konstantinopolio atjojo 
raita į Stockholmą. Ji yra pagarsėjusio švedų jojiko dukįė.

do j traukinį ir išvyko į Kar
patų kalnus. Dviem dienom 
praslinkus prie jų prisidėjo Si
korsky ir Dr. Klepetar. Visi ke
turi smagiai leido laiką, dary
dami ekskursijas į kalnus. Pra
bėgo 10 dienų. Michalko pasiūlė 
pasiųsti daiktus j Prahą, o pa
tiems leistis į ekskursiją, kuri 
turėjo užsitęsti bent keletą die
nų. Pasiūlymas buvo priimtas. 
Visi keturi pasiuntė savo daik- 
tus, O patys išvyko apžiurinėti 
ežerus. Viename užkampyj Mi-

Skaitytojų Balsai
Ne visos medicinos 

nuodai
Tokiu antraščių Dr. A. Mont- 

vidas parašė straipsnį “N-nų” 
num. 267. Tarp kitko jis rašo 
taip z

“Yra tokių, kurie skelbia, kad 
visos medicinos esančios nuodai
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visgi jie ne geriausi gydytojai. 
Jei jau taip yra su gabiais ir 
veikliais bendrų ligų daktarais, 
tai ką bekalbėti apie tinkamumą 
tų, kurie tingi studijuot progre
suojantį medicinos mokslą.

Tinkamiausiais gydytojais y- 
ra daktarai specialistai. Taigi 
su keblesnėmis ligomis prie jų 
reikia ir kreiptis. Čia neturiu 
minty tuos “specialistus”, kurie 
reklamuojasi brošiuorose ir laik
raščiuose. Tikrą specialistą ga
li nurodyt bile kuris sąžiningas 
gydytojas. —šalna.
_*------ * __ .
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Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

Druska Labai Tinka 
Skaudantiem 

Inkstam
Kuomet Jums Nugara Skauda 

Plaukite Inkstus Kaip 
Plaunate Vidurius

Dr. J. Klepetar, vienas žymiau
sių Čekoslovakijos dramaturgų. 
Tačiau jam neteks savo dramą 
pamatyti scenoj. Ir tai dėl tos 
paprastos priežasties, kad jis 
visam gyvenimui tapo pasiųs
tas kalėjimam Kalėjimai: jis 
pateko dėl papildymo žmogžu
dystes.

Kartu su dramaturgu buvo 
teisiami du kiti vyrai, pasižy
mėję čekoslovakų literatai ir 
politikai. . Jų prasikaltimo mo
tyvas buvo auksas! Jie visi 
sulošė dramą tikrame gyveni
me.

Dr. Klepetar parašė savo dra
mą “Auksas” prieš dvejus me
tus. Tuo laiku jis vargu manė, 
kad jis rašo savo gyveninio 
dramą. Jam tada nebuvo atė
jusi mintis į galvą, kad jis ka
da nors papildys kriminališką 
darbą. Prahos universitete jis 
ėjo profesoriaus asistento par
eigas, o likusį laiką praleisda
vo dramų, apysakų ir romanų 
rašymui. Be to, jis daug ver
te literatūros dalykų iš anglų, 
vokiečių ir francuzų kalbų. Tai 
buvo iš tiesų nepaprastų gabu
mų žmogus. Visi pranašavo, 
kad trumpoj ateityj čekoslova
kų literatūroj jis užims vado
vaujamą vietą. Ir ne be pa
grindo: tuo /laiku jis neturėjo 
nei 30 metų amžiaus.

Tarp jo draugų buvo du jau
ni žurnalistai. Vienas jų, J. 
Michalko, buvo pasižymėjęs 
žurnalistas ir Prahos dienraščio 
redaktorius. Kitas laikraštinin
kas, Sikortky, užėmė politiškoj 
organizacijoj svarbi*} vietą. 
Trys jauni žmonės tankiai pra
leisdavo laiką kartu. Gyveno 
jie gan pasiturinčiai. Dr. Kle
petar turėjo turtingus tėvus, 
iš kurių jis gaudavo nemažai 
pinigų. Michalko imdavo paly
dinamai nemažą algą. Sikorsky 
taip pat buvo gerai partijos ap
mokamas. Bet tokiomis įplau
komis jie buvo nepatenkinti. 
Jie svajojo apie vasarnamius, 
automobilius ir šampaną. Taip 
jiems besvajojąnt, pasitaikė 
auksinė proga. Iš Amerikos 
grįžo Margaret Vorosmarty su 
$8,000.

P-le Vorosmarty, tiesa, nebu
vo milionierė. Prieš devynerius 
metus ji atvyko į New Yorką 
laimės ieškoti. Jai pasisekė gan 
neblogai; ji grįžo į tėvynę su 
$8,000 ir planavo tuos pinigus 
investuoti j biznį.

Sikorsky iš savo žmonos — 
p-lės Vorosmarty sesers muži

kai persiskyręs. Apie tai žino
jo tik Sikorsky, bet jis tylėjo. 
Kartu su Michalko išvyko į Pra
hą ir Sikorsky. Draugai pasida
lino gautus pinigus sekamai: 
Sikorsky gavo $1,000, o MichaL 
ko $2,000.

Dr. Klepetar turėjo nemažai 
juoko, kuomet jis sužinojo apie 
Michalkos susižiedavimą sU 
“amerikonka”. Tuo pačiu laiku 
jis nusiskundė, jog amerikoniš
ki doleriai ir jam labai reika
lingi. Esą jis norėtų praleisti 
vakacijas Paryžiuj. Draugai pa
sirodė gan dosnus, — davė jam 
$300. Su tais pinigais Dr. KLe- 
petar išvyko* į linksmąjį Pary
žių, o Michalko ir Sikorsky pa
siliko planuoti, kaip iš merginos 
išvilioti likusius pinigus.

Iš pradžių viskas ėjo kaip iš 
pypkės. Per keletą mėnesių p-lės 
Vorosmarty pinigai atsidūrė 
Michalkos kišenėj. Michalko pa
reiškė, jog pinigus jis investa
vo į namus, kurie trumpoj at
eityj gali žymiai pakilti vertėj.

Tikrumoj gi trys draugai 
praleido tuos pinigus kabaretuo
se. Nesmagumai prasidėjo, kuo
met p-lė Vorosmarty pakėlė 
klausimą apie apsivcdimą. Mi
chalko per keletą mėnesių išsi
sukinėjo. Bet juo tolyn, tuo pa
dėtis darėsi keblesnė. Ant J?alo, 
amerikietė pastatė griežtą'ulti
matumą — arba Michalko turi 
su ja tuoj apsivesti arba grą
žinti pinigus. Konspiratoriai iš
sigando ir nutarė tam reikalui 
padaryti galą. Jie susitiko vie
noj Prahos kavinėj ir išdirbo 
planus. IMei Vorosmarty tapo 
pasiųsta telegrama, kad ji tuoj 
atvyktų į sostinę.

P-le Vorosmarty ant rytojaus 
jau buvo Prahoj. Stoty j ją pa
sitiko Michalko ir Sikbrsky. Jai 
buvo pranešta, kad 2 vai. po 
pietų įvyks vestuvių ceremoni
jos, ir tuoj po to jaunieji iške
liaus į Karpatų kalnus “me
daus menesį” praleisti. Pirmiau
sia visi trys nuvyko apžiūrėti 
namus, kuriuos Michalko neva 
buvo nupirkęs. Namai, kurie 
tikrumoj visai nepriklausė Mi- 
chalkai, amerikietei labai pati
ko.

Antrą valandą po pietų jie 
nuvyko neva į vedybų biurą, 
kur Dr. 'Klepetar atliko visas 
reikiamas ceremonijas. P-lč Vo- 
rosmarly, kuri buvo vengre ir 
nesuprato čekų kalbos, nejmste- 
bejo, kad tai buvo ne biuras, o 
rašytojų kliubas.

Apie 5 valmnlą jaunieji įse-

chalko išsitraukė revolverį ir iš 
pasalų trimis šūviais " nušovė 
p-lę Vorosmarty. Po to trys 
draugai supjaustė nelaimingo
sios kūną ir įmetė jį į upę, ne
palikdami jokio pėdsako.

Tą pačią dieną jie pasiuntė 
nužudytosios motinai telegramą. 
Telegramos turinys buvo toks: 
Svarbus reikalai privertė mane 
netikėtai vykti j New Yorką. 
Po telegrama pasirašė p-ni Mi
chalko. • •

Praėjo keli mėnesiai, bet mo
tina jokių žinių negavo iš savo 
dukters. Ant galo, ji parašė 
laišką savo giminėms j New 
Yorką, klausdama apie dukterį. 
Atsakymas buvo, jog jiems su 
jos dukterim neteko susitikti. 
Tąsyk tapo pranešta policijai, 
kuri pradėjo vesti tyrinėjimą- 
Sikorsky pirmasis prisipažino ir 
išdavė savo draugus. Visi kal
tininkai tapo suimti ir atiduoti 
į teismo rankas. Michalkai teis
mas paskyrė mirties bausmę, 
Dr. Klepetarą jiasiuntė visam 
gyvenimui į kalėjimą, o Sikor
sky. turės praleisti penkioliką 
metų sunkiųjų darbų kalėjime.

K. A.

Marijonai vieš
patauja

ž. KALVARIJA (Telšių ap.). 
1928 metų pačioj pradžioj į Ž. 
Kalvariją buvo perkelta iš Auk
štaičių marijonų brolija. Neil
gai jie čia tekunigavo, bet žmo
nės jau ir taip spėjo pajusti jų 
tvarkos pasekmes. Už viską lu
pama brangiausiai, kiek galima 
turtus žvejojama. Jei yra ves
tuvės, tai turi mokėti ne tik 
jaunikiai, bet ir kiti vestuvnin- 
kai.

Didžiausias pastangas mari
jonai deda norėdami pritraukti 
turtinguosius žmonos į “broliu
kus” stoti. Į broliukus priimą 
tik turinčius nemažiau 1,000 lt. 
turto — juo turtingesnis, tuo 
geriau. Už tą visą “broliukai” 
paskui turi tapti baudžiaunin
kais: sunkiai dirbti, gaudami 
tik 3 sykius į dieną pavalgyti. 
Žinoma, apsimoka. Jei kuris 
žmogus nenori į broliukus rašy> 
tis, norėdamas turtą giminei, 
vaikams palikti, marijonai at
sako, kad jie gali užsidirbti. Bet 
vis dėlto atsiranda žmonių, ku
rie rašosi J. U’oliųhu^ Jfc-

ir sveikata* kenkiančios. Kiti į 
jokio gydymo nepripažįsta.

“Su visokiais durniais ir fana- ; 
tikais ginčytis neužsimoka... Ar-1 
gi galima vadinti nuodais to
kios •medžiagos, kurios ligą už
muša, kurios kūno veikimą su
grąžina į normales vėžes?

“Tik tuomet vaistai yra nuo
dai, kada žmogus vartoja juos| 
pats nusipirkęs, nežinodamas jų 
veikmės ir savo ligos...

“Taigi, tie kurie sako, kad vi
sas ligas galima gydyti be vais
tų, kad vaistai esą tik nuodai, 
sužiniai ar ne sužiniai meluoja.”

Kaip matote, dr. Montvidas 
padarė įcįomų atidengimą. Jis 
sako, suradęs žmones, nesužiniai 
meluojančius; ir jei jis nurody
tų kur nors bile vieną žmogų, 
nesužiniai meluojantį, tai tikrai 
užsitarnautų didelio išradėjo1 
vardą, nes iki šiol da nieks nie
kur tokios ypatos nematė ir ne
žino.

Kiekvienas mokąs protaut 
žmogus supranta, kad tą, kas 
neteisybę k&lba, nenusimanyda
mas apie tai, galima vadinti 
kvailiu, durniumi, mulkiu, idio
tu, arklio galva, netašytu kuo
lu (žinoma, jei kada filini pasi- 
plust), — tik ne melagiu, nes 
melagis yra tik tas, kas tyčia, 
t. y.* sužiniai neteisybę kalba.

Dabar kas dėl vaistų. Iš jo 
straipsnio antraščio “Ne visos 
medicinos nuodai” matosi', kad 
kai kurias “medicinas” jis pri
pažįsta nuodais; bet iš jo pasa
kymo straipsnio tekste “argi ga
lima vadint nuodais tokias me
džiagas, kurios ligą užmuša...?” 
— jau išeina, kad nė jokios “me
dicinos” nėra nuodai, kadangi 
juk jos visos yra skirtos ligų 
užmušimui arba bent jų susilp- 
ninimui.

Kas link to, kad visokius vais
tus vartoti be daktaro nurody
mų yra kvaila, tai teisybė; taip
gi yra kvaila visai atmesti vais
tus. Bet ne visuomet yra išmin
tinga, kad ir su daktaro nurody
mais vaistus vartoti. Tai gali 
paliudyti daugelis žmonių, ku
rie besigydydami pas paprastus 
daktarus ne tik kad nepataisė 
savo sveikatos, o da labiau ap-, 
sirgo. Mat, paprastas daktaras, 
gydydamas devynias galybes vi
sokių visokiausių ligų, nė vienos 
jų neturi progos gerai išstudi
juoti, negali jis nė įrankių visų 
ligų gydymui turėti, todėl labai 
retas iš paprastų daktarų pasi
žymi savo profesijoje, labai re
tas iš jų yra geru gydytoju. Ne
žiūrint to, kad kai kurie iš jų 
yru.ir gaųa rjuhųt imuuės, bet

Didžiuma pamiršta, kad inkstai, 
kaip viduriai, kai kada užsikemša ir 
reikalingi išplovimo, o jei ne, tai 
skauda nugarą, gelia inkstų vietą, su
ka rauinatizmas, valgis nesivirskina, 
viduriai rūgsta, žmogus nemiegi ir 
pripuola kitokios bėdos pūslei.

Būtinai reikia inkstus laikyti veik
liais ir švariais. Pajutęs skausmą to
je srity pradėk gerti apščiai vandens. 
Prie to gauk keturias uncijas Jad 
Salts druskos iš geros aptiekos ir pa
imk po arbatinį šaukštelį su vande
niu pirm pusryčių per keletą dienų. 
Inkstai pradės veikt kuopuikiausia. 
Ši garsi druska padaryta iš rūgščių 
vynuogių, citrinų ir sumaišyta su li- 
thia. Ji suvaldo šlapumo rūgštis ir 
palengvina pūslės negaliavimus.

Jad Salts druskos nebrangi os. Iž 
jų pasidaro putojantis lithia -vandeni
nis Kėlimas, kurį kiekvienas laikas 
nuo laiko turėtų gerti.

Žinomas aptiekorius pasakoja, jis 
parduoda daug Jad Salts druskų 
žmonėms, kurie nori suvaldyti inks
tų bėdas, kol jos dar nėra bėdoje.

'Jauties Pavargęs 
ir Skaudus?

Tai tankiai parodo neveik
lius inkstus

gustiręs? Nervingas? Skaudąs?
Kiekviena diena suteikia aš

trų strėnų skaudėjimą, galvos 
skaudėjimą ir svaigulius? Inks
tų šlapinimasis perdaug tankus, 
mažas ar deginantis?

Vartok Doan’s Pilės. Jos yra 
rekomenduojamos tūkstančių toje 
padėtyje esančių žmonių.

Doan’s, stimuliuojantis diure
tikas, padidina inkstų veikimą ir 
tuo pagelbsti jiems pašalinti iš 
kūno nešvarumus. Jos vartoja
mos ir rekomenduojamos visame 
pasauly. Pasiklausk savo kaimyno! 
50,000 vartotojų pataria Doan’s:

Mis. A. B. Clark, 3K.31 Baker »t.. 
Ih-troit, Mieli., sako: “Mano inkstai vei
kė nereguliariai ir inažiausias darbas 
nuvargindavo mane. AA labai kenėtaii 
stienų skaudėjimo ir veik visai negalė
jau dirbti. As taipjau turėjau galvos 
skaudėjimo ir svaigulius. Nuo Doan's 
Pilių greitai pradėjau jaustis gerai ir 
visi nesmagumai išnyko.”

DOAN'S
AST1MULANT DIURETIC KIDNEYS 
fbstcr-Milburn Co. MfgChcm.Duffalo.NY;

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas. ,

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

V. MISZEIKA 
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

GYVENIMAS
Mlneiinii turnalaa

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

Geriausia Kalėdoms 
dovana — “Gyveni
mas”. Užrašyk savo 
giminėms į Lietuvą 
“Gyvenimą Kalėdoms 
dovanų; jie bus jums 
už tai visuomet de-
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DOVANOS NAUJIENŲ MASKARADUI Q|||Q
ŽINIOS

Atsilygino

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., Wicker Park svetai
nėj, 2040 W. North Avė., pra
džia 5 vai. po pietų.

(13) Salutaras Drug Co., 689 
W. 18 St. Jie išdirbi nėj a žinomą 
biterį. Skiria Naujienų maska 
radui dovanų tuziną butelių Sa 
lutaro Bitters vertes $12.

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

(14) Archer Parlor Suite 
Manufacturers, J. Kazik, sav., 
4110 Archer Ąve. Tai yra ge
rai žinomas Brighton Park biz
nierius, kuris išdirbinėja ra
kandus. Jis skiria “Naujienų” 
maskaradui puikų apmuštą 
krėslą, vertės $2t>.

Dar viena džiurė

(2) M. J. Matulauskas, 3356 
S. Halsted St., kuris užlaiko vi-

(15) Henning Weni*ersten, 
Ine., 2760 Archer Avė. 
dirbinėja Malt Extract, 
“Naujienų“ maskaradui 
sus malt, vertės $14.50.

Jie iš
skiria

2 kei-

Kaip vakar teisėjas Sullivan 
turėjo paskirti dar vieną (tai 
jau šeštą) grand džiurę tyrinė
jimams suktybių pavasario 
balsavimų laiku. Tai busianti 
paskutinė džiurė šiam tikslui. 
Jos užduotis, sakoma, busianti 
patirti, kaip elgėsi policija bal
savimų dieną ir ar teisingi yra 
kaltinimai, buk kai kurie poli
tikieriai uždėję specialius ases- 
mentus ant paleistuvybės na
mų, kad sukėlus reikalingų 
jiems, politikieriams, fondų.

Tris kartus bėgy trijų me
nesių banditai padarė holdapą 
United Cigars krautuvėje, 2401 
W. Roosevelt Rd. Klerkui, 
Louis Kovilzui, nusibodo hol- 
dapai. Jis nusipirko revolverį 
ir ėmė mokytis šaudyti iŠ jo. 
Pirmadienio vakare, kai kler
kas skaitė pinigus, nepažįsta
mas žmogus paliepė jam iškelti 
rankas. Kovitz iškėlė. Banditas 
pažiurėjo j regisleri. Tuo laiku 
Kovitz pagavo savo revolverį 
ir suvarė penkias kulkas j ban
ditą. Tasai mirė ,vietoj. Vėliau

klerkas pažino jį kaip banditą, 
kuris padarė jam holdapą spa
lių 12 d. Taigi Kovitz atsilygi
no. Banditas buvo Morris 
Siu i t h, 3956 West Roosevelt 
R tad.

PRANEŠIMAI
Draugystė Atgimdęs Lietuvių Tau

tos Moterų ir Vyrų rengia metini 
balių sulietoj, lapkr. 17 d., Mildos 
svet., 3142 S. Halsted st. šiame ba
liuje nariai bus veltui priimami 
nuo 17 iki 40 metų amžiaus. Pra
džia 7 vai. vak. įžanga 50c.

Kviečia Komitetas.

tuviams, ypač bridgeporlie- 
čiains, yra žinomas per dauge
li metų; jis paaukavo Georgette 
šilkinę dresę moterei arba mer
ginai vertės $15.

---------------------------------------- ,
(16) Eagle Restaurant, 1745

S. Halsted St., skiria “Naujie
nų“ maskaradui paršiuką, gyvą Užmuštas ŽyUlUS 
arba keptą, vertės $5. tikicrillS

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, 
kainos. Greitas patarnavimas, 
ditas visiems.

2118—20—22 S. State St.
, Tol. Victory 2454
4606—08 W. 22nd St.

Tel. Cicero 130

pigiausios
Kre-

Dr-ste Palaimintos Lietuvos lai
kys mėnesinį susirinkimą Trečiadie- 
nyj, 14 dieną Lapkričio, 7:30 vai. 
vakare, Chicagos J.ietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St. Gerb. 
draugai, malonėkit visi laiku pri
būti, nes turim daugybę svarbių 
reikalų dėl aptarimo. K. J. Deme- 
reckis, rašt.

poli
Graboriai

Humholdt Parke Lietuvių Politiš
ko ‘Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks Ketvirtadieny], Lapkričio 15 
d., Humboldt Maccabee svetainėj, 
1621 N. California Avė., 2-ros lu
bos, 7:80 vai. vakare. Narius mel
džiu dalyvauti. A. VValskis, sekrt.

Lietuyiai paktarai
O.’iso ir Res. Tel. Boulevard 6913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street 
O’iso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

(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.

(17) Eagle Restaurant, 1745 
S. Halsted St., skiria “Naujie
nų’’ maskaradui keptą kalaku
tą, vertės $7.

Keno- Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS Akių Gydytojai

(4) Peter Barskis Furniture 
House, 1718 W. 47 St. Jis per 
daugelį metų veda 
gai biznį To\vn of 
linkėję. Jis skiria 
maskaradui puikią
ant grindų elektrinę liampą, 
šilkiniu uždangalu, vertės $20.

pasekmin-
Lake apie-

Naujienų
pastatomą

(5) B & J Electric Radio 
Eng. Laboratories, Ine 
Bartkus, Vedėjas, 6819 South 
Western Avė. Tai yra lietuviai 
Radio išdirbinėtojai, kurie gra
žiai veda savo bizliį Marųuettc 
Parko apielinkėj. Jie skirii. 
Naujienų maskaradui Elektrinį 
\Vaffle Iron, Rimco \Vaffk 
Mold No. 89-A vertės $16.

J. A.

(6) A. Belskis, vaistininkas. 
Naujienų kaimynas, kuris pa
sekmingai veda savo puikia 
įrengtą vaistinę per daugel 
metų, skiria Naujienų maska 
radui Perfunių Setą vertės $10

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

(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.

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

—-'i

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

(11) A. R. 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- 
sekipingai veda bizni per dau 
gelį metų, užlaiko visokių mu 
zikalių instrumentų krautuvę 
Jis skiria Naujienų maskaradui 
dovanų Edison Fonografą No 
22656 vertes $25.

(18) J. A. Pikiel, 
Halsted St. 
nas, 
nu” 
dus 
k u s,

Kartu su 
važiavęs advokatas Rocco 

sužeistas, 
griovin 

smogė paskiau į medj.

Auto nelaimėj arti 
shos užmuštas Illinois valstijos 
legislaturos narys Thomas Cur- 
ran ir stambus asmuo Chicagos 
politikierių tarpe, 
juo

1818 So. De Stafano sunkiai 
Naujienų” kaimy- jų aulas įvažiavo 

biznierius, skiria “Naujie-: 
maskaradui Florsheim ru- 
patentuotos skuros Čevery- 
vertės $10.

Crowe šalininkai 
, pašalinami

ir

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Pastaba: Mano 
si

dabar randa* 
vietoj

DR. VAITUSH
LIETUVI

Republikonų partijas mašina, 
Archer Avė., skiria “Naujienų“ sakoma, pradėjus “kapoti gal- 
tnaskaradui Silver Plated Pla- vas” Crowe šalininkams, tu- 
tter, vertės $15. rintiems ^politinius darbus. Iš
__________ ! _ vien tik Sanitary distrikto 

vietų jau pašalinta ir dar busią 
pašalinta apie 50 žmonių, gavu
sių ten mitybą.

(19) E. W. Bakszevvicz, 4392
S. D. L ACHAV1CZ

Lietuvis Graborius ir 
Balatunuotojas

(20) Brighton Music & Jewel-l 
ry Store, 4216 Archer Avė., ski
ria “Naujienų” maskaradui fon
taninę plunksną ir paišelį, setą, 
vertės $6.50. Mašinėlė rašyti 40 

kalbų
(21) E. W. Bakszewicz, 4392 

Archer Avė., skiria “Naujienų” 
maskaradui laikrodį keliaunin
kams, vertės $10.

(22) A. J. Kareiva & Son., 
1537 S. Wood St., skiria “Nau
jienų” maskaradui elektrikinį 
kavos perkuliatorių, vertės 
$6-50.

Stevens viešbuty šiuo laiku 
yra nacionalė biznio paroda. Jo
je, tarpe kita ko, randasi maši
nėlė (typevvriter) rašyti 40 kal
bų.

(23) E. W. Bajcszevvicz, 4392 
Archer Avė., skiria “Naujienų” 
naskaradui fontaninę plunksną 
r perlinius karolius, vertės $5.

(24) International Invest- 
ment Corporation, skiria “Nau
jienų” maskaradai $5 cash.
___________________________________ i_______________________

Daugiau vardų (biznierių, ku- 
•ie skirs “Naujienų” maskara- 
lui dovanas, pranešime kitomis 
lienomis. Tėmyklt “Naujienas”. 
‘Naujienų” Pramogų Komisija.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

'to prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banka*

MOTIEJUS BAŠINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 13 dieną, 12 valan
dą dienos, 1928 m., sulaukęs 
43 metų amžiaus, gimęs Lie
tuvoj, Suvalkų rūd., Atvyto pa
rapijoj, Kiršų kaime.

Paliko ' dideliame nubudime 
Amerikoj 2 seseris, Marijoną 
Dolan, Magdaleną Brazaitis ir 
švogeriai Dolan ir Brazaitis, 
4 broliai, Vincas Amerikoj, Jo
nas Kanadoj, Simonas ir Kazi
mieras Lietuvoj ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1523 So. .50th Avė., Cicero, UI.

Laidotuvės įvyks Lapkričio 
16 d., 2 vai. po pietų iš na
mu į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Motiejaus Bučin
sko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę, liekame,
Seserys, švogeriai, brolis 
ir gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. Yards 1741.

Stanislavas Švagždis
i'c' si >kyrč .Ui šiuo pas: ui i u lapkričio 13 diena, 1 valanda po 

pietų 1928 m.,j sulaukęs 48 metų amžiaus, gimęs lapkr. 10, 1880 
m., miestely Šeduvos, Panevėžio i pskr. Paliko dideliame nubudi
me moterį Petronėlę, dukterį Emiliją, 16 metų ir sūnų Algirdą, 
13 metų; seserį Kunigundą, du brolius Mikolą ir Jurgi ir švoge- 
rj Liudviką Gruožį ir Lietuvoj tris seseris—Antaniną, Karoliną ir 
Petronėlę ir gimines, . • . .

Kūnas pašarvotas randasi St. Charles, III., 211 N. 4th St.
Laidotuvės įvyks pčtnyčioj, lapkričio 16 d., .9 vai. iš ryto iš 

namų į Šv. Petro parapijos bažnyčią, St. Charles', 111., kurioje^ 
atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nu 
lydėtus į tautiškas kapines, St. Charles, IR.

Visi A. A. Stanislavo švagždžio giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.«laidotuvėse -ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą,

Nuliiuję lickaine, . • •» ’ .
Moteris, Duktė, Sūnūs, Sesuo, Brokai, •kvogetis u gį/niilts.

suteikti Jani

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir baisa muotojas

Automobilių patarna- 
Jvimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

SPECIALISTAS 
įtempimą, kuris 

Ivos skaudėjimo, 
aptemimo, nervuotu- 

ino, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avc.
Phone Boulevard 7589

esti
AKIŲ 

s akių

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 

gi s ir akušeris.
Gydo staigus ir chroniškas ligus 

vyrų, moterų ir vaikų jiagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randoiph 6860

ir uuu u iki o vui. vilnai e , . ----- -  ----- i . ,--- .
Res. 3201 South Wallace Street m- k;alP°, Patyręs gydytojas, chirur- f f f 1 m n L ■« A z.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ros. 2859 S. Lcavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory H15 
Baigusi akuše- __
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 
vtisi l’uiinsylva 
nijos ligonini- ?
čiuosc. Sąžinin-H f
gai patarnauja B 
visokiose ligo- 
se prieš 
dymą, laikeHb 
gimdymo ir po^UuSjt®! 
gimdymo. U ž
dyką patari
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

Phono Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUSERKA
3252 South Halsted Street

Viršuj Universal 
SUto Bank

Moterys Ir mergi

nos kreipkitės su' 
reikalais nuo 
iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal 
tarlj.

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnao 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 i namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Phono Boulevard 6487
1649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Pbone Kenwood 1752

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

25 Metų Patyrimo 
Pritaikymo akinių dėl visokių akių 

John Smetaha, 0. D 
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 
karo. Nedėliomis nėra skirtų 

landų. Room. 8. 
Pi»<«ue Canal 0523

va- 
va-

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

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res.. 6641 South Albany Avenue 
Tel. -Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Avenue, Room 209
Kamilas North Avc. ir Robey St.

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

Namų telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos:

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

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Lietuvis Gydytojas
Valandos:

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

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

Tel. Hemlock 8151

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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 dienoe.

DR. S. BIEŽIS
Pliono 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, 111.

Tel. Brunsvrick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milvvaukee Avenue «

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

Įvairus Gydytojai
Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 «ki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue

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

Res. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

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

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 

Residcnce Tel. Fairfax 6352

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

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

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7’iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po piet 

TELEFONAS CANAL 1464

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. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midvvay 2880

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

Radikalus gydymas vy>ų kroniškų 
lytyškų ligų vyrams ir moterims. 
Odos, kraujo, inkstų, pilvo ir t. t. 
Taipgi ausų, nosies ir gerklės. Va
landos nuo 10 iki 7. Nedėldieniais 

nuo 10 iki 2 vai. po pietų.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas (Antrai 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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 200111
Tel. Randolph 1034 — Va), nuo 9-8.

Vakarais
3241 South Halsted St.

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

Pčtnyčios

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Lcavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

. CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė 
Tel, Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petrošiaus Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Salio Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhipple St.
Hemlock 4080

•; A. L Davidonis, M.». M. F. Rathtan. M. D.v- *• JJSff®*812

su-

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

Valandos:
uuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 įki 8 vai. vakare Rezidencijos Phone Republic 9107 i 

apart šventadienio ir ketvirtadienio Valandos; 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9 v. v,-

Gydytojas ir Chirurgas |.aa so. L« Šalie si. 730
Specialistus vaikų ligų 

Ofisas 3337 So. Morgan Street 
Phone boulevard 24 J S Rezidencija (»158 S. Talmuu Av. 

Tel. Prospect 3525.



NĄŲJTĖNOę, Chicago, III.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

kartą pasakysiu ką skal
ei ne ką mačiau ir nugir- 
VVelI, paskutiniais metais

čiau, 
dau.
Chicagoj pasirodė dvi pirma
eilės svarbos knygos. Viena jų 
buvo “Visuomybė” — kurinis 
vienintelio musų tautos prana
šo Visuomio, o kita “Teisybių 
teisės” — Jono Orakulo išmin
ties produktas. Abiejų kny-

8. Lietuvių liaudis išeivijoj 
turėjo begalo gerus siekinius. 
Vieni keliavo kapitalo pasida
ryti, o kiti sau kelią praskinti 
per mokslą. Ir visi, kurie tik 
planingai bandė, savo tikslą at
siekė. Todėl musų gyvenimas 
turėtų būti kuoprakilniausias 
ir laimingiausias... Arkivysku
po mintis pasiekia čia proto 
viršūnių. Kapitalo pasidaryti
— ar yra kas kiltesnio? Bet 
kokiu budu btivo 'jis padary
tas? žinoma, planingai — taip 
kad pakliuvęs kartą j nagus 
doleris jau nebeištruko. Ar 
švariu keliu tas doleris atėjo
— apie tai arkivyskupas 
kalba, manau todėl, kad 
svarbu.

Na, gana bus. Tikiu, kad 
likau nųiorterio pareigą, 
kreipus visuomenės dėmesį
.svarbią brošinrą. . ’ Rep.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

For Rent

ne-
ne-

at

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- < los pataisymui, apmokėjimui taksų, 
liavimas. Mes atliekame gerinusį Į assementų ar kitokių skolų. Greita 
darbą mieste. Kedzie 5111,

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo morgi
čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko-

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

Kildare 9022

Business Chances
Pardavimui Bizniai.

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

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5087

pagelba. Prieinamos sąlygos. Cent
ral Finance Co., Rm. 514 City State 
Bank Bldg., 128-30 No. Wells St.

gus skaito jas, skaito ir paga
lios abejonė pagauna jj: ar jis, 
skaitytojas, yra durnas, ar 
žmonėms, kurie šias knygas pa
rašė, trūksta “šulo?” Tai ma
tote, kokių rimtų minčių suke
lia kalbamos knygos sk ai teito
jo galvoj!

Dabar prie šių dviejų pagar
sėjusių knygų tenka skirti 
brošiūrėlę, kurią nesenai para
šė ir išleido arkivyskupas S. 
A. Geniotis. Jos antraštė yra 
toki: ‘‘Katalikų Bažnyčia A- 
merikoje”. Brošiūrėlė vos de
šimties puslapių, bet pažiūrė
kit, kaip daug ir kokių gilių 
minčių autorius pajėgia sukim
šti jon:

ĮCLASSIFIEB ADS.j
Educational

Mokyklos
Mokinkis Barberystės Amato 

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

G72 W. Madison St.

IR PIGIAI
ANGLU KALBOS 

sintaksės, aritmetikos, 
, stenografijos, ir kitų 

ii. Musų mokyklos nauja 
Lėtinai greitai užbaigia-

Bridgeport Painting
& Hardvvare Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlal- 
kom malevų, popierą, stiklus ir tt.

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. HAMANČIONIS, Sav.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ
2342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

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

Phone Republic 7869

Furnished Rooms
RENDAI kambarys vyrams su 

ar be valgio. 843 W. 34th St.

Auiuinebiies

LIETUVIAI
INVESTORIAI

jus norėtumėt investuoti kiek

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

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

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovv iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GlIRSKY BROS, 
1309 West 63rd Street 
Phone Republic 7869

Personai
Asmenų Ješko_____ __

VELTUI
Vaizboženklial, Copy- 

Rašyk Šiandie. Patentų 
su 
ir

Patentai, 
vvrights. 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

1926
1927
1928
1928
1927
1928
Cadillac coupe, 4 pas.s., perfect

Essex, Fords, 50 kitokių
rinkimo.
McDERMOTT MOTOR

7136 So. Halsted

Lincoln Sport Phaeton.... 
Buick sedan 5 pas...........
Oakland sedan naujas.... 
Pontiac sedan naujas.......
Chandler luke naujas.......
Essex sedan, kaip naujas

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

dėl pasi-

SALES 
St.

Miscellaneous for Sale
{vairus Pardavimai______

1. Religija amžiai siūbuoja 
tarp prietarų ir susipratimo... 
Ar suprantate? Religija ke
liauja viduryje tarp prietarų ir 
susipratimo. Kai kada ji pa
siremia prietarais, o kitais at
vejais susipratimu. Ir taip kal
ba arkivyskupas

GREITAI
IŠMOKINAME 
gramatikos, 
■cnygvcdystės, 
mokslo šakii 
sistema stel 
na pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me- 

Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks- 

Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
cai busite abemai ir visose mokslo 
?akose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
1106 So. Halsted St., Chicago, II).

Financial
Finaiisai-Paskolos

lūs.

us.

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

172G W. Chlcngo Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Paskolos suteikiama 
j vien^ dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai

. Help VVanted—Malė
Daribininku

KEIKIA LIETUVIŲ aUTuMOBI 
LIU PARDAVINĖTOJŲ - PATY 

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au 

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yn 
puiki proga išsimokinti kaip parda 
vinėti automobilius ir uždirbti geru 
algą. Jus mokinsltės pas tokius 
'.monės, kurie uždirbo daug pinigų 
oardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biski pasimokinti, 
iųs galite tikt’ pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi 
tne. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEAlERS 
ASSOCIATION—Sales ren Training 
School, 301 Gossard Biclg;. 1»8 Kast 
Ohio St.. '"hieago, III.

Pagražinkit savo namą 
ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2375 
ir paprašykit Landscape Dept. 30 
motų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui. 
Mes mielai suteiksime dykai visas 

I žinias. Pašaukit mus bile laiku. 
Leiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojame visą musų darbą, ap
mainome dykai. Patyrę medžių gy
dytojai.

• J. V. St. MICHAEL & Co.

Ar 
pinigų, jei mes pasakytumėm jums, 
kad mes garantuosime mažiausia 
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 žemes 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 
pilnai teisėta biznio įstaiga ir išlai
kys aštriausius tyrinėjimus. Bankie- 
rial ir Chambers of Commerce visuo
se centraliniuose vakaruose indorsuo- 
ja ir rekomenduoja* ją.
PINIGAI GRĄŽINAMI,
NEBŪTUMĖT PATENKINTI

JEI

Pasiųsk kuponą dėl platesniu žinių

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

Tel. State 9783
Vardas

Not Ine.
8545 Houston Avė.

Tel. Regent 2375 
PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

Adresas

Telefonas

2. Tikyba yra jėga, kurios 
netrūksta jokiam sutvėrimui... 
O kadangi ir musų lietuviška 
blusa yra taipjau s atvėrimas, 
tai, vadovaujantis arkivyskupo 
pareiškimu, ♦eikia manyti, kad 
ir jai netrūksta tikybos.

Mes perkame real estate 
kontraktus

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

3. Tikyba yra laimėjimas, gi 
abejojimas pralaimėjimas... 
Tai dar viena gili mintis. Nie
kuomet neabejok, visuomet ti
kėk: jei kas prašo pinigu ir ža
da sugrąžinti juos, tai duok ir 
notos nereikalauk, ba, pasak ar
kivyskupo, abejonė esanti pra
laimėjimas.

LIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI
Praktiškos instrukcijos, darbo, I INTERNATIONAL

Mokyki” Somi, "“i?: | N V E STM E N T akarais. Atsilankykit arba reika n N v u uuiui N u

^EPPVkaAljTO ENGINEBRING | CORPORATION
Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafavette 6738-6716

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

254716 W. 7Ist Street

DIDELI PINIGAI
SCHOOL 

2040-42 VVashington Blvd.

Miscellaneous

Real Estate For Sale
Narna i • ž e in ė Pardavimui

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

l'ik užbaigtas šiltu vandeniu šildo 
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk 
lq, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par- 
lavimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabudavotj ant jusu loto bile 
bungalow arba flatą budink*, kokį 
iųs galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

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

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

JOHN IBACH
1046 E. 43rd St. Oakland 4681

KVIEČIAME APŽIŪRĖT

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

Kaina $7,300, cash $500 ir $55 į 
mėnesi su nuošimčiais.

GEORGIAN-SCHAEFER 
BUDAVOTOJAI, 

7156 W. Grand Avė. 
Tel. Merrimac 6556

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

PARDAVIMUI 5 apartmentų mū
rinis namas, garu apšildomas. Ran
dasi prie 42 ir Calumet avė. Rendų 
$2,900 į metus. Kaina $12,000; įmo- 
ket $3,000. H. J. Coleinan & Co.. 
129 E. Pershing Rd. Tel. Blvd. 7769

4. Dauguma žmonių, neradę 
sau ramybės bažnyčiose, ieško 
jos teatruose, bet neradę ra
mybės ir čia, dažnai ieško jos 
degtinėj, o iš to neretai kyla 
vaidai ir nelaimės... Tai bent 
pareiškimas! Lš namų i bažny
čią, iš bažnyčios į karčiama, o 
čia kumštinės ir paskui, kaip 
nelaimė, tai “šaltoji”, sakysi
me, Deering policijos stotyj. 
Jei ne bažnyčia ir ne teatrai, 
tai greičiausia nė belangės ne
reikėtų.

5. Arkivyskupui toki dalykų 
padėtis nepatinka. Jis todėl 

sako: Mano tėvynė — visas 
pasaulis; mano bažnyčia yra 
ten, kur aš bunu; man visa 
žemė šventa, ir kiekviena die
na yra apmąstinėjimo švepta- 
dienis... Vyskupui visa 
šventa ir kiekviena diena 
tadienis. Well, *ne vien 
Geniočiui, bet ir kitiems
nyčios viršiloms, galima saky
ti, kiekviena diena šventadie
nis. žinote, darbo ne daug, o 
gyventi galima šiaip taip.

6. Toki mano katalikybė, ku
rios tiesa ir teisybė yra taip 
sena, kaip ir pati žmonija... 
Matote, arkivyskupas savo ka- 
talykybės pradžią nužiūri Ado
mo ir Jėvos laikuose, bet —

7. Katalikų bažnyčia ne vien
kad pažymi svarbią vietą musų 
gyvenime, bet dar ji yra nauja 
tiesa ir teisybė... To tai jau 
nebesuprantu: vienoj vietoj 
arkivyskupas sako, kad jo ka
talikybė esanti taip sena, kaip 
pati žmonija, o kitoj vietoj — 
kad ji esanti nauja tiesa ir tei
sybė. Man rodos, kad atsitiko 
kas nors negero arba su arki
vyskupo tikyba arba su jo pro- 
tavimu. ........ _ _

Galima gauti visokiausių lietu
viškų knygų, nes “Lietuva” yra 
didžiausias lietuviškas knygyną? 
pasaulyje.

KNYGYNE “LIETUVA” —
Yra “Naujienų” skyrius — čia 
galima paduoti skelbimus j “Nau
jienas”, užsirašyti “Naujienas” 
bei panaujinti “Naujienų” pre
numeratą. Taipgi čia ir kitais rei
kalais patarnaujama “Naujie
noms”.

KNYGYNE “LIETUVA” —
Yra galima gauti rašomosios me
džiagos, užsirašyti visus 
laikraščius Amerikos ir 
ir pasipirkti pavieniais 
riais.

KNYGYNAS “LIETUVA” 
Perka Lietuvos Laisvės 
Bonus ir už Bonus tuoj sumoka 
pinigus 
bonų pardavimui 
mus.

k-----------
Mums reikalinga tuojaus 500 žmo
nių padaryti didelius pinigus pri
imant užsakymus ant medžių, krū
mu ir žaliuomenų; patyrimas nerei
kalingas; telefonuokit, rašykit, ar
ba atsilankykit tarp G iki 8 v. vak. 
J. V. St. Michael & Co., 8545 Hous- 

1 ton Avė., So. Chicago, Regent 2375

Vėliausios mados moterims 
kepurės, dresės ir kotai 

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

G. & E. Burba 
CLOAK SHOP 

3214 South Halsted Street 
Chicago, III. Phone Victory 2477

PARDAVIMUI Grosernė ir Deli- 
catessen krautuvė. Gera vieta, kam 
pinis namas. 3559 Emerald Avė.

NĖ HOOVERIO balsuotojai neuž
rėktų šitą bargeną! $11,000 mūri
nis?, 2 flatai po šešis kambarius, 2 
karų garažas, rendos $140 į mėne
sį, South Side, prie didelio parko, 
antras nuo kampo, karštu vande
niu šildomas, viskas ką tik jus no
rit yra Šitame name, excellent sto
vis. Kreipkitės 6921 So. VVestern 
Avė., MICHIULIS.

imant užsakymus ant medžių, 
mų 
kali

lietuvių
Lietuvos

nume-

Paskolos

jeigu turite Lietuvos 
kreipkitės pas

CNYGYNE “LIETUVA” —
Biznieriai gali užsisakyti sieninių 
kalendorių — tuoj padarysime 
greitai ir pigiai. Taipgi čia yra 
galima gauti sieninių kalendorių 
pasipirkti pavieniais egzemplio
riais. (

Visais vikšminėtais reikalais 
meldžiam kreiptis į musu įstaigą.

Knygynas “Lietuva”,
3210 S. Halsted St., Chicago, III.

žemė 
šven- 
ark. 
baž-

SENI įtaisymai štorų padaromi 
<aip nauji; “show cases” pertaiso- 
ni, aprokojam uždyką. Liberališkas 
niošimtis ant senų fixčerių, jeigu 
nainomi čia ant naujų. 722 Taylor 
>t., Tel. Monroe 0528.

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

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

REIKALINGI 2 barbenai, vienas 
bnrberls ir Beauty Lady. Atsišaukit 
1726 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGAS pirmarankia be- 
keris dėl lietuviškos juodos duonos 
ir keiksų — turi būt pilnai tume 
darbe patyręs. Atsišaukit tuoj.

3357 Auburn Avė.

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakoa dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiakų pora po 
85c. ir 95 centai., Vilnonius gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma 
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

FRANK 3ALEMONAVIČIUS, 
504 W. 83 St. ir Normai Avė, 1 lubos 

Chicago, 111.

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

PARDAVIMUI pigiai karčiama, 
visa arba pusė;, priežastis — vie
nas negaliu apsidirbti. Biznis iš
dirbtas. 33 E. 103 St.

PARDAVIMUI keptuvė, greitai 
augančioj lietuvių kolonijoj. Turiu 
parduoti iš priežasties ligos.

6601 So. Westem Avė.

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas 
išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted'St.

Musų

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

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

PARDAVIMAS bizniavas namas, 
pagyvenimas užpakaly ir viršui fin
tas 6 kambarių. Karštu vandeniu 
Šildomas ir 2 karų garažas. Taipgi 
biznio lotas dėl pardavimo, parduo
siu pigiai arba mainysiu į namą 
didelį ar mažą. Paul Real Estate, 
3236 W. 55th St., Tel. Republic 4170

KAS NORIT pirkt, parduot arba 
mainyt namus, farmas, lotus arba 
biznius, mainau farmas ant namų, 
namus ant biznių, biznius ant lotų, 
lotus ant automobilių, taipgi kas no
rit 
ir

pirkt arba mainyt, gausit greitą 
teisingą patarnavimą pas mane.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

AEROPLANU DARBO MOKINIAI
Uždirbkit nuo $16 iki $30 savaitėj 
besimokindami motorų ir konstruk
cijos darbo. Jauni vyrai, gyvenan
tys West ar South Side labiau pa
geidaujami. Patyrimas nereikalin
gas. Mechanikai ir pailotai uždirba 
nuo $50 iki $200 savaitėj. 2137 So. 
Cicero Avė. Rm. 3, antras aukštas, 
Supt. ZAMRUS. • Atdara nu?) 9 ryte 
iki 9 vakare.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Puiki vieta, renda pigi.
Matykite

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

Tel. Republic 5550.

PARDAVIMUI labai pigiai elek- 
trikinės Toledo svarstyklės, Natio
nal cash registeris, elektrikinė ka
vos malama mašina, elektrikinis pia
nas. Visi nauji tik 3 mėnesius var
toti. Parduosiu pigiai, nes man ne
reikalingi. 134 St. ir Woodland Avė. 
Blue Island, 111. Tel. 2051.

Phone Lafayettė 5107

Help VVanted—Female
Darbininkių Reiki*

REIKALINGA moteris arba 
gina prie lengvo namų darbo, šauk
ti tarp 9—10 vakare. 8230 West 
Augusta St. Tel. Spaulding 5313.

mer-

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

BEI KALINGAS partneris. Iš prie
žasties tankaus išvažiavimo su biz
nio reikalais esu priverstas priimti 
pusininką į mano gerai apsimokan
tį biznį. Interesuojantis mano biz
niu gaus gerg algų ir lygų pasida
linimą uždarbio. Reikalinga įnešti 
kelis šimtus dolerių. Atsišaukit pa
duodami savo antrašą ir telefonų. 
Naujienos Box 1133.

PARSIDUODA saliunas lietuvių 
apgyvento) apielinkėj. Parduosiu la
bai pigiai. 733 W. 18th St. Chicago.

BUČERNĖ pardavimui, daro di
delį biznį. Parduosiu ar mainysiu 
ant nejudinamos nuosavybės, šven
čių biznis apmokės už tą.

1750 W. 63ixl St.

Farms For Sale *
Ūkiai Pardavimui

NAMAS be jokio įmokėjimo. Jūsų 
lotas nemoka jokių dividendų, kolei 
yra tuščias. Mes pabudavosime fin
tų budinką, rezidenciją ar bungalow 
be jokio įmokėjimo. Visą sumą mo
kėsite kaip rendą. Riley and Krau- 
shaar, 3121 N. Cicero Avė. Telephone 
Pa 1 išadę 9600.

EXTRA MAINAI

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
Žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biski 
{mokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1321
M R. PARIS.

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

PETRZILEK BROS.
1647 W. '47th St.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

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

4251 Cottage Grove Avė-

AUKSINK PROGA
Parduosime jums gražią krautuvę 

ir namą, 25x80 pėdų, $iž $350 cash, 
kitus kaipo rendą. Peivyta ėlė, 2 ka
rų garažas, kaina $5500, randasi 
8647 So. Halsted St. arba išranduo- 
siu už $50 į mėnesį ir rendauninkui 
duosiu privilegiją pirkti už metų 
laiko ir priskaitysiu rendą į namo 
kainą. Atsišaukit KUEBLER, 5915 
So Savvyer Avė. (Brokers Cooperate) 

Tel. Republic 9819

Business Service
Biznio Patarnavimai!

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per- 
raisyti katilai fumiaai, grotos — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Vietory 9634.

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

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

Tel. Armitage 1199

Musical Instruments
 Muzikos Instrumentai_____

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

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė, 8 metai kaip uždėta, daro ge
rą bizni, aukit Vincennes 0806.

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

7652 Vincennes Avė.

GARANTUOTAS UŽDARBYS

Expertas Radio 
Taisymo

Musų expertai patarnaus ir 
taisys jūsų setą jūsų namuose, 
einame 
tuotas. 
elektrikinių setų dėl pardavimo la
bai piftiai.

$2 — patarnavimą skaitom — $2 
Stewart 2992 

516 E.-71st Str -

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

su- 
Mes 

visur, visas darbas garan- 
Taipgi mes turime keletą

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

Kas turite pinigu, pasinaudokite ši
ta proga, nes tai yra garantuojamas 
investmentas ir geras uŽdarbys.

STANKO & CO. 
5076 Archer Avė.

’ Tek Lafayette 6036

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

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

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radlos. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. 1Š- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical unrl Radio Engineering Laboratories, Ine... 6819 S. VVestern 
Avė., Chicago, 111. Hcmlock 9149.

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
ištaiga iu, valgykla — vienas iŠ ge
riausių biznių South Sidėj. Sąlygas 
sužinosit ant vietos. Kreipkitės

NAUJIENOS, Box 1134

PEKARNĖ VERTA $10,000
Važiuoju j Europą, parduosiu už 

$5000. Geras biznis. Puiki vieta, 
renda pigi.

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

Tel. Republic/5550

PARDAVIMUI Grosernė ir Deli- 
catesen, inaiSytų tautų apielinkėj. 
Geras biznis, nebrangiai.

964 W. STtn 1’1.

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

803 Ridge Avė.
Wilmette

Teį. Wilmette 364

GERA PROGA
Žmogui kuris nori važiuot ant far- 
mos, turiu puikia farmą Wisconsino 
valstijoj. vi mailės nuo miesto, 
parduosiu pigiai arba mainysiu' 
ant nedidelio namo, loto, arba kas 
ką turit, ar kas norit rendavot, taip
gi išrendavosi pigiai, kas norįt ren
davot atsišaukit greitai.

F. G. LUCAS & CO,
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

1

Išsimaino puikus mūrinis namas 
3-jų pagyvenimų, namo kaina $8,500 
perkant cash, arba mainysiu ant biz
niavo namo su bizniu, arba priim
siu kaipo pirmą įmokėjimą lotus ar 
bučernę.

Išsimaino štoras su 2 fintais, Ci
cero, III., namo kaina $7,000 arba 
mainysiu ant privačio namo Bright- 
on Parke.

Išsimaino 2-jų flatų medinis na
mas ant muro pamato, 6 ir 4 kam- 
briai, karštu vandeniu šildomas ir 
2rjų karu garažas. Parduosiu už 
$9000 arba mainysiu Bridgeporto 
apielinkėj tarpe Wallace ir Went- 
\vorth ir no 29 gatvės iki 35. Su 
virš minėtais reikalas kreipkitės 
pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

AR JUS NORITE NAMO? 
Pamatykit patys

2248 W. 72nd St., 5 kambarių
7227 S. Claremont avė., 6 kamba

rių. Moderniniai patogumai. Karštu 
vandeniu šildomas; gatvės ištaisy
tos; didelis lotas; gera transportą - 
cija; kaina $9,300. Atsakomingiems 
žmonėms duos lengvais išmokfii- 
maits. Kreipkitės prie savininko 7131 
S. VVesterų avė.

i




