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Adv. K. GlIglS, ChicagietlS Šnipai padeda komuni
paskirtas SLA iždininku

Prokuroras apkal
tintas dėl papirkimų Lietuvos žinios

P. Gerdauskas, pasisiūlęs būti iždininku, 
Pildomosios Tarybos rastas nekompe- 
tentiškas tokiai atsakomingai vietai

[Naujienų Redaktoriaus P. Grigaičio telegrama]
NEW YORKAS, lapkr. 14. — Susivienijimo Lietu

vių Amerikoje Pildomoji Taryba savo posėdy vakar, 
lapkričio 13, apie pusę 11 valandos vakaro Susivieniji
mo iždininku kaip vienu balsu paskyrė Adv. K. Gugj, 
chicagieti.

Dar prieš adv. Gugio paskyrimą, Pildomosios Tary
bos konferencijon atvyko p. Gerdauskas ir prašė, kad 
iždininku paskirtų jį.

Klausimas kilo dėl p. Gerdausko kompetentiškumo, 
ir svarstymai kamantinėjimai tęsėsi ilgoką laiką. Pil
domąją! Tarybai čia rūpėjo vienų vienas dalykas, bū
tent, paskirti iždininku tokį narį, kuris savo kvalifika
cijomis geriausiai tiktų tai svarbiai ir labai atsakomin
gai vietai. ... . ....

šita bendra Pildomosios Tarybos ir komisijų pir
mininkų konferencija buvo didelės svarbos atžvilgiu į 
busimą darbą SLA labui.

stams griauti unijas
--------------«■■■»<■■■ .. IJ

Oficiali# Amerikos komunistą lOficialę angliakasių United (fotografuotą laišką, kurio ori- 
organas, Daily Worker, kuriam Mine Workers of America uni- 
remti lietuvių komunistai nuo-,ją, kurios prezidentu yra John 
latos daro “vajus” ir renka pi
nigus, prieš dvejetą mėnesių, 
būtent rugsėjo 11 ir rugsėjo 12 
dienomis, pirmam savo puslapy 
didelėmis raidėmis ir skersai vi
są lakštą garsiai skelbi:

NEW MINERS UNION FOR- 
MED!— nauja angliakasių uni
ja sukurta.

NEW UNION CALLS MEN 
TO OBGANIZE 1N ALL

Lcwis.
Tain džiūgaudamas, Daily 

Worker prirašė skilčių skiltis 
pasigyrimų “laimėjimais” ir 
dar daugiau bijojimų ir purvi- 
nimu angliakasių unijos vadų 
ir darbuotojų, , kurie nešoko 
taip, kaip unijoj ardytojai, pri
sidengė “unijos gelbėtojų” 
(“save the union eommittee’) 
kauke, bandė diriguoti.

Ir štai dabar dar kartą iški
lo į aikštę, kad visa ta “revo- 

| liucija” angliakasių unijoje bu- 
rėksmingomis vo suorganizuota kapitalistinės 

orga- šnipų agentūros.
pranešė, kad Žydų darbininkų dienraštis 

lapkri-
o

FIELDS! nauja unija ragina 
visus darbininkus organizuotis, 
visose srityse.

Po tokiomis
antraštėmis komunistų 
nas džiugintai 
jau pavykę suorganizuoti ang- Forverts antradienio, 
liakasių opozicijos uniją prieš čio 13 dienos, leidiny įdėj

Room 405 - 5M Federa! Street,'

at-

Los Angeles grand jury inkri
minavo Asą Keyes ryšy su 
sknndabngontis bylomis

Briedžiai Lietuvoje

Maskva bando klas-108 žmonės žuvo su 
tos budu atsikratyti paskendusiu Atlante

bedarbių armijų Vestris garlaiviu
Tūkstančiais siunčia į Donecc 

kasyklas, kur dtubininką ne
reikia; 
šes.

bedarbiai kelia riau-

220 išgelbėta; išgelbėtieji kalti
na dėl katastrofos laivo kapi
tonų, kurs betgi pats žuvo

Save the Uniea
Mus Mokėtina 
A National StrNte 
Šmuli Injunctlons 
A National Agreemont 
A National Labor Party 
Organlze the Unorganlzed

Mlners

THE-

ORGAN OF THE

i i ui i ai iik/vcj nuliu ui*-

'ginalas jam pavyko gauti, — 
laišką vieno detektivo, dalyva
vusio minėtos “opozicijos uni
jos” organizavime, rašytą, kaip 
raportą, savai detektivų agen
tūrai New Yorke.

Laiškas rašytas rugpiučio 
2 dieną, taigi mėnesi prieš su
organizavimą tos “opozicijos 
unijos”, kuria komunistų spau
da taip džiaugėsi. Kaip skaity
tojai mato, laiškas yra parašy
tas ant oficinlės “save the 

j union eommittee” blanko# laiš- 
Ikams (letter-head), kurioj yra 
išspausdintos ir visos rėksmin
gosios “revoliucionierių” frazes.

Tą atfotografuotą laišką 
mes čia paduodame, paėmę jį 
iš Forverts:

Pltttburgh, Pennrylvanla

Lawla Mott Go! 
No Wage Cuts 
No Arbitratlon 
No Backward Stop 
Organlze the Youtn 
6-Hour-Day - 5 Day Week

LOS ANGELES, Gal., lapkr.
14. — Grand jury čia inkrimi
navo distrikto prokurorų Asą

Baisogalos 
dar esama 

dienomis du

pkr. 14. -- Mask vos 
Trud praneša, kad 

vartojanti per 
bandydama

Maskvą nuo bedarbių

sako, kad per pastarų 
Maskvos darbo biurai

RYGA, 
laikraštis 
sovietų valdžia 
aštrių priemonių, 
apvalyti 
armijų.

rni<! 
mėnesį
du kartu buvo išlipdę skelbi
mus, kad Doneco anglies kasy
klos reikalaujančios 5,000 dar
bininkų, ir tuojau daugybė ap
ykantą buvo specialiais trauki
niais išgabenti. Ten bt lgi jiems 
buvo pasakyta, kad jokių dar
bininką kasyklos nereikalaujan
čios, kad 
kankamat 
prašiusios 
bininką.

To pasėka buvo ta, kad kasy
klų srity atsirado 10 tūkstančių 
įtūžusią bedarbių armija, ir 
praeitą šeštadienį Doneco srity 
įvyko rimtų neramumų. Buvo

NEW YORKAS, lapkr. 14.— 
Garlaiviai American Shipper ir 
Berlin šiandie atgabeno į Ne\v 
Yorka bendrai 1 18 asmenis, 
paskendusio pirmadienį Atlanto 
vandenyne garlaivio Vestris pa- 
sažierius ir įgulos žmones, ku
rio jų buvo išgelbėti.

Kiek dabar yra žinoma, viso 
buvo išgelbėta 220 .žmonių, o; 
kitų 108 žmonių nebesurasta, ir! 
manoma, kad jie visi yra žuvę

Del tos baisios nelaimes ju
roj kai kurie išgelbėtų pasažie- 
rių aštriai kritikuoja garlaivi! 
Vestris kapitoną Carey, kuris 
yra .žuvęs kartu su paskendusiu

išgelbėta 220 .žmonių, c ;

jos turinčios jų pa- 
ir kad jos visai ne- 
Maskvą atsiųsti dar-

kuriai į pagalbą atvyko dar 
“čekos” žandarmerija. 1,200 
bedarbių buvo areštuoti ir iš
siųsti į koncentracijos punktus.

Bedarbių riaušių įvyko taip
jau Charkove.

Praneša, kad diktatorius- Sta
linas pasišaukęs konferencijon 
vyriausi “čekos” vadą, komisa
rų Unšliciitą, ir keturis apsau- 
gos tarybos narius pasitarti dėl 
priemonių kovai su gresiančiu

mes butų išvengta ir žmonių 
nė vienas nebūtų žuvęs, jei ka
pitonas butų tuojau šaukęsis 
pagalbos, kai tik ėmė grėsti pa
vojus. Nes laivas jau šeštadie
nio naktį pradėjęs palengva 
virsti ant šono; sekmadienį pa
dėtis dariusia vis pavojinges
nė, o betgi pagalbos dar nesi- 
šaukta, ir tik pirmadienio rytą, 
kai jau padėtis pasidarius visai 
kritinga, bevielis ėmęs leisti 
S O S ir šauktis pagalbos.

“SAVE THE UNION COMM1TTEE” 
of the United Mine Workare af America

Su Vestria paskendo 
1,097 maišai pašto 

siuntinių
NEW YORKAS, lapkr. 11.— 

Su paskendusiu Atlanto vande
nyne garlaiviu Vestris nugrim
zdo kartu 1,097 maišai pašto 
siuntinių, tarp kurių buvo 3,(MM) 
registruotų laiškų ir 10 maišų 
diplomatinių pakietų, ėjusių 
ambasadoms Rio de Janeiro, 
Montevideo ir Buenos Airėse.

Ciklonas sunaikino
Argentinos miestą

Daug žmonių užmuštą ir su- 
žeistij; padaryta didelės ma
terialines žalos

BUENOS AIRES, Argentina, 
lapkr. 14. Siautęs baisus ci
klonas iš dalies sunaikino gele
žinkelių centrą, Vilią Maria. 
Daug namų sugriauta. Kiek jau 
tikrai žinoma, aštuoniolika žino 
nių buvo užmušta ir pusantro 
šimto ar daugiau sužeista.

Iš trobesių griuvėsių kol kas 
buvo išimta keturiasdešimt as
menų, visi skaudžiai sužeisti.

Viena geležinkelių linijų bu
vo išardyta per penkiasdešimt 
mylių. Milžiniški plotai laukų 
su javais sunaikinta.

Išvertus lietuviškai, 
skamba šitaip:
Mr. M. Sherwood 
Kambarys 655 
1440 Broadway 
New York City

Mielas Pone:

laiškas karnai valandai, atsimes nuo 
s Lewis’o ir Fagan’o.

Aš kalbėjausi su Vaizey. Jis 
supranta musą “gėmį” ir pla
nus, bet butą geriau, kad jąs 
atsiųstumėte dar tris žmones, 
kadangi dalykai artinasi prie 
sprendžiamo susiėmimo. Tegul

Paskutiniame mano praneši- tie žmonės apsirūpina Wheel- 
nrie Jums i« Scott H a. veri, !>«., inKo ir Be 11 aire, Ohio, apygar- 
viskas virto tajp, kaip jąs bu- domis.
vote patarę. Aš turėjau nemaža ( Kaip jąs mane kad instruk- 
vargo, kol suorganizavau juos tavote, aš buvau nuėjęs Į • Ka- 
kovos frontam Bus didelis skai- syklą Kompaniją ir ten gavau 
čius lokalą [vietą uniją], kurie!jusą laišką. Kompanijos žmo- 
taipjau prisidės ir, atėjus tin- nės žadėjo pasiųsti jums pini-

gus šią savaitę. Dar vienas 
lykas: einant ją planais, 
triuškinti vietą unijas šiame 
distrikte imtą ilgesnį laiką, o 
Lewisu atsikratyti jie labai no
ri.

Kai dėl jusą klausimo No. 4, 
tai pasakysiu — taip, tai gali
ma padaryti. Tie žmonės yra 
suarįfanlzuoti, _ __________
mitinge, kuris įvyks ateinantį 
mėnesį, jie loš musų “gemį.”

Jusą ištikimas
No. 12.s

P. S..— Prašau atsiųsti man 
praeitos savaitės išlaidas.

da- 
su-

ir greneraliame

čia dar paduodame 
atfotografuotą iškar- 
pėlę iš New York o 
telefonų knygos, .pusi. 
1315, kad skaitytojas 
pats matytų, kas yra 
“M. Shenvood, 1440 
Broadvvay,” kuriam 
tas detektivų agentū
ros šnipas provokatorius 
12; rašė savo raportą.

0083 
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No.) Paskelbtas čia laiškas kalba
Ipats už save. Kapitalistai visa-

dos vartojo šnipus, su kurių 
pagalba jie bando sutriuškinti 
darbininkų unijas, ir kartais 
jiems tai pavyksta. Per pasta
rus dvejus metus savo padėjė
jais jie gavo komunistus, kurie 
jiems unijų ardymo darbą dir
ba, dėdamiesi “tikraisiais ir vie
niai tėliais darbininkų reikalų 
gynėjais.”

mų ryšy su Juliau Petroleum 
kompanijos skandalo byla.

Grand jury tardo išnaujo dar 
ir kitą skandalingą bylą, į ku
rią yra įveliamas prokuroras 
Asu Keyes, — bylą žinomos 
“evangelistės” pamokslininkės 
Aimee Semple McPherson.

Prieš porą metų ta moteriš
kė. buvo neva “banditų” pavog
ta, tačiau daugelio žmonių liu
dijimai tuomet parodė, kad jos 
niekas nebuvo pavogęs. Visą tą 
“pavogimo” istoriją “evange- 
listė” buvo sugalvojus dėl savo 
reklamos.

BAISOGALA. - 
apylinkės giriose 
briedžių, šiomis 
gražus 'briedžiai, maždaug ark
lio didumo, išėjo iš miško, pra
ėjo pro Baisogalos miestelį ir 
nutraukė per Diauderių k. į ki
tą mišką. Vietiniai žmonės gy
vulių nemedžioja, o šie niekie
no negąsdinami ir atpratę nuo 
pavojaus nelabai tesislapsto. 
Labai gražu turėti tokius retus 
gyvulius.

Lietuvoj žmonės fal- 
šuoja parduodamą 

maistą

Už šitokį prigaudinėjimą pa
mokslininkė buvo pašaukta tei
smo atsakomybėn, bet “dėl sto
kos tikrų įrodymų” ji buvo pa
leista. Dabar gi išėjo į aikštę, 
kad šis jos išteisinimas pamo
kslininkei parėjęs $800,000. 
Įtaria prokurorą Asą Keyes, 
kad jis gavęs iš “evangelistės” 
gerą kyšį. Esą taipjau davinių, 
kad McPherson, kai ji buvo 
“pavogta”, linksmai tuo metu 
gyveno Ritame mieste su savo 
meilužiu, Ormistonu.

ROKIŠKIS. — čia labai nu
siskundžia valdininkai 
bininkai vežamu ant 
falsuotu maistu, ypač 
ir smetona. Smetonon
rūgusio pieno ir muštuvėje iš
plakę 
toną, 
jaus, 
deda
margarina, kuri yra žymiai pi
gesnė už sviestą.

ir dar- 
rinkos 

sviestu 
įpilama

parduoda už grynų sme- 
J sviestą deda bulvių, la- 
arba sugedusį sviestą ap- 
šviežiu sviestu, maišo su

Nubaudė Telšių “Že
maičio” redaktorių

Finansinis Lenkijos pa
tarėjas, Dewey, atvyko 

j Maskvą

TELŠIAI. — Telšių karo ko
mendantas nubaudė atsakomą
jį “Žemaičio” redaktorių 100 
litų arba 2 savaitėm kalėjimo 
už .“nesilaikymą spaudos tai
syklių.”

MASKVA, lapkr. 14. — J 
Maskvą atvyko Charles S. De- 
wey, finansinis patarėjas Len
kijai ir buvęs Jungtinių Valsty
bių iždo vicesekretorius. Atvy
kęs, jis laikė ilgoką konferen
ciją su sovietų užsienio reikalų 
vicekomisaru Litvinovu.

Sprogimo filmų arsena
le 1 užmuštas, 

2 sužeisti

Kunigo vaikas, pabėgęs 
su $50,000 banko 
pinigų, suimtas

SOUTH BENĮ), Ind., lapkr. 
14. — Policija pagaliau suėmė 
James Wennennarką, 17 metų 
berniuką, vietos protestonų ku
nigo Hermano Wcnnermark( 
sūnų, kuris, tarnaudamas First 
National banke pasiuntiniu, lap
kričio 3 dienų pabėgo su $50,- 
000 vertės Travelers čekių.

Apkarpo .algas tėkšti 
lės darbininkams

NORTH ADAMS, Mass., lap
kričio 14. — Hoosac Cotton į- 
rtionės paskelbė, kad nuo gruo
džio 3 dienos darbininkų algos 
bus sumažintos 5 nuoš.

Hoosac tekstilės fabrikuose 
dirba paprastai apie 700 darbi
ninkų.

^>150,000 8ra.isx*a.s

.GREAT FALLS, Mont., lap
kričio 14. — Kilęs praeitą nak
tį gaisras Abbay ir Central vie
šbučiuose padarė bendrai apie 
150 tūkstančių dolerių nuosto
lių. Viešbučių svečiai buvo pri
versti vienmarškiniai bėgti į 
gatves.

Dėdės Šerno kareiviai 
vagia automobilius 

DĖS MOINEŠTTowa, lapkr.
14. — Čia tapo suimti dešimt 
Dės Moines Forto įgulos karei
vių. Jie kaltinami dėl automo
bilių vogimo.

BURBANK, Gal., lapkr. 14.— 
Vietos First National Film 
Studios arsenale šiandie įvyko 
sprogimas, kurio vienas asmuo 
buvo užmuštas, du kiti pavojin
gai, tur būt mirtinai, sužeisti.

šeši asmenys prigėrė 
jachtai apvirtus

AUCKLAND, N. Z., lapkr. 
14. — Otago įlankoje, užėjęs 
smarkus vėjas apvertė vieną 
jachtą, šeši asmenys, buvusie
ji jachtoj, prigėrė.

Serbų studentų riaušės 
dėl pripažinimo Fiume 

Italijai
BELGRADAS, lapkr. 14. — 

iš Laibacfoo praneša, kad ten 
įvykę neramių studentų demon
stracijų protestui dėl pripažini
mo Italijai Fiume miesto. Ne
ramumuose vienas studentas 
ir vienas policininkas buvo su
žeisti.

HERRIN, III., lapkr. 14. — 
Illinois Darbo Federacijos kon
vencija ateinančiais metais nu
tarta laikyti Rock Islande.

LORRSd
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis' oro biuras šiai dienu 
pranašauja:

Gali būt lietaus; truputį šal
čiau; stiprus mainąsys vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 45° ir 60° F.

šiandie saulė teka 6:39, lei
džiasi 4:30. Mėnuo leidžiasi 
6:39 vakaro.
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Cleveland, Ohio

Delicious
Iš SLA. 68 kp. darbuotės

me

Greita, Tikra, Saugi Pagelba

Kenosha, Wis

KRAFT

piety

;© 1W. P. Lorillard Co.. Ėst. U60

ITUBBY Half a Loaf is Better Than INone
HUH

(ttV OUQ 
f oolito 
CtWMf

WHV„ I DIDNT 
KNOVJ you 

COM\NG 
ALONG.TUBS^

vul- 
jam

tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele« 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT- PHENIX 
CHEESE COMPANY

IR J^S KLAUSIATE jy : AR,JIE .NENORETp 
PAMATYTI c. JAUNO, KŪDIKĮ^/

Liuosuotoją 
Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos -

•BET MOTERIS tam LABAI PASIPRlEįNOj 
NES KUOIKISXOABARjįMIEGa/

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

j SKLEPĄ IR SAKOTE 
NEBŪT 
RUKf

Tas atsitinka ir geriausiose šeimynose1

not a cough

SURE.
PATRiCIA 
l'LL TELL 

HIM

' HVi 
SPIDER
\A)E'RE GOIA)

t All drujgistt— 35c •ndčSciariand tubes.
- Childreo’* Muntecolcimildor fortn)35o.

Better than a Mustard Plaster

narius ir 
dalyvau
ti nkamą 

me-
Nelaimėj žuvo lietuvė moteris, 

Susirinkimas. — “Diskusijos”

bet tik šlikščiai koliotis 
Liepa.

For Cuts and Woundi
Apaisaagokit ■fsikritimo! 
Gydyk.it kožną žaizdą ar* 
ba jbibrežimą sw iiuo ne* 
nuodijančia antiseptika. 
Zenite siniuia bakterija*.
Ir iigydo.

Gražus Dailės Ratelio vakaras

' AltRlGHT’. LET A 
THBM GO AlONE, 

THEK), - l’D 8ATHE& 
’HA\)E A SODA,

< ANVWAY /

P [ANOS and fine furnitūra 
keep their rich finish with 
O-Cedar Polish. Jt clcans 
os it polishcs—wkh speed 
and safcty. 4-oz. bottic, 

30c; 12 oz., 60c.

A. Anelija Balionienė
85 k p. narė

daug pažysta- 
tautų. 8 dieną 
po pietų, susi- 
kaimynų atsi-

CHeSTER. I AM G 01 MG TO 
THE MOVIES.THIŠ 
UUVTH Ml? 3AM VUILSON, TELL 
HIM l'LL BE READY IK) A 
MIAJUTE VUHEK) HE COMES

THE GLE8SNER COMPANY DYKAI 
Findlay, Ohio (5l • .......IŠBANDYMUI

Pristuskit man dykai mi apmokėtų per
siuntimu užtektinai TUHPO, kad parody
ti tikra* paeekmce.
Vardatj ........................................................ .......
Adresas ...........................................——------

IŠNAIKINA
Kandis, Tarakonus,
Blakes, Muses Ir

Kitus Vabalus

Lapkričio 4 d. įvyko kuopos 
mėnesinis susirinkimas 2 vai- 
po pietų. Šiame susirinkime 
prisirašė vienas jaunuolis,'Ame
rikoje gimęs, prie kuopos. Ba
liaus komisija išdavė atskaitą 
baliaus. Kuopai liko virš 90 
dolerių pelno. Raportas pri
imtas. Toliaus skaityta laiškas 
nuo SLA. 7-to apskričio sekre
toriaus, kad apskričio suvažia
vimas įvyks 25 d. lapkričio. Iš
rinkta 4 delegatai musų kuopą 
atstovauti.

Sekamas SLA. 69 kp. susirin-

YOURtVtd
Night and Moming to kccp 
thcm Clcan, Clear and Hcalthy 

Write fm Free ,fEye Care” 
or “Eye Bcauty" Book

Murino Co., Dept.IL S.,9E. ObioSuCkicrfo

jys IR JUO1AS VYBBSTERIS p«asi^alinot 
———jam, kad tas

ATSITIKI jei JUS eUTUMETi
• ' GOLD

Tą patį vakarą buvo bolševi
kų surengtos diskusijos, neva 
išdisknsuoti už ką balsuoti lai
ke rinkimų. “Tavorščių” susi
rinko viso dešimts ir keturi pa
šalinusi žmonės. Apie “diskusi
jas” nieko negalima pasakyti; 
vienas, kitas atsistojęs aiškina, 
kad esą geriausia balsuoti tik 
už W. Z. Foster. Iš priešingos 
pusės nebuvo kam diskusuoti, 
nes niekas su jais nenori dis
kusuoti, kadangi jie ne disku
suoti 
temoka

palydėti į kapines.
daugybė buvo, vieni nuo drau
gų, nuo giminių, nuo sūnų ir 
dukterų. Išlydint kūną iš na
mų pasakyta tam tikra prakal
ba anglų kalboje, taipjau ir ant 
kapinių. Turbut dar tokių iš
kilmingų laidotuvių Kingston 
nebuvo, kaip velionės. Velionė 
gyva būdama prašė jai mirus, 
kad palaidotų sale sunaus, tai 
taip ir padaryta. Ilsėkis, drau
ge, šioje šaltoje žemelėje.

—St. Žukauskas.

Lapkričio 4 d., šv. Petro pa
rapinėj svetainėj, įvyko pirmas 
Dailės Ratelio rudeninis paren
gimas.

Buvo statoma scenoje kome- 
rija “Netikėtas sugryžimas”. 
Kaip visuomet, taip ir šį sykį 
rateliečiai pasirodė gerai. Dra
mos skyrių mokina ir vadovau
ja nenuilstantis scenos dar
buotojas p., Pabarška, kuris, 
matomai, nemažai triūso dėjo, 
nes viskas buvo rūpestingai, 
tvarkiai ir tinkamai priruošta, 
o ir gerai sulošta. Vaidylos su
rinkta tinkantys kiekvienas savo 
vietai ir jie buvo gerai išlavin
ti, taip kad vaidino gerai ir 
publika turėjo saldaus juoko 
iki sočiai. Lošime dalyvavo šie 
Kenosha lietuviai: Jonas Šid
lauskas (kur jam lygų rasi ge
rume lošimo?), p. šlagerienė, 
p. Marcinkevičienė, p-lė Radavi- 
čiutė, p. Venckus, p. Kelpša, p. 
Druktenis, pp. Bružas ir Bru
žienė, p-lė Baičaitytė ir p. Jan
kauskienė, kuri taip puikiai so
lo sudainavo. Neklystu pasa
kęs, kad ji savo geru dainavi
mu lyginas pirmaeilėms Lietu
vių dainininkėms. Lošime daly
vavo ir pats vedėjas-režisierius 
p. Pabarška.

Publikos prisirinko pilnai 
svetainė. Iš šio parengimo Dai
lės Rateliui turės likti nemažai 
pelno. Šią dailės kuopelę žmo
nės remia ne vien dėlto, kad 
verta remti, kaipo dailės mylė
tojus, bet todėl, kad publikai už 
žemą įžangą jie duoda daug 
daugiau.

Rateliečiai džiaugiasi gavę 
naują mokytoją-chorvedį p. Jo
ną Rakietj, su kurio pagelba ti
kisi dainavime didelį progresą 
padaryti.

Garbė Dailės Rateliui, kuris 
sugeba didelį būrį gražaus jau
nimo prie savęs palaikyti, lavin
damas jį lietuvių dailės.

—M. Kasparaitis.

VISI EINA ŽIŪRĖTI MIEGANČIO KŪDIKIO 
NET KVAPĄ UŽIMDAMI, BET JUOZAS KAD 
SUČIAUDĖJO KAIP LEVAS »R V',9AI 
IŠBUDINO KŪDIKI IŠ MIEGO

Wilkes Barre, Pa
LEE l’ARK

nese 
m e 
delius vaikučius, 
buvo iškilmingos ir 
velionė, dėl savo 
buvo visų mylima, 
kapines lydėjo apie 
tomobiliu.

Lapkr. 4 d. įvyko SLA. 356 
kp. susirinkimas. Narių susirin
kime dalyvavo 24, taigi gana 
skaitlingai sulig musų neskait
lingos kuopos.

Baliaus komisija išdavė ra
portą iš atsibuvusio spalio 13 
d. baliaus. Pasirodė, kad pel
no liko kp. iždui penkios dešim
tys vienas dol- su centais. Tai 
buvo gana sėkmingas balius, 
nes visi nariai gerai rėmė. Yra 
pagirtina, kad nariai lanko sa
vo kuopų parengimus.

Liko nutarta surengti vakarą 
su vaidinimu. Vaidinti yra ap
siėmusi jaunuolių kuopa iš 
Johnston City. lapo išrinkta 
komisija tuo rūpintis.

Taipjau nutarta surengti kitą 
balių progai pasitaikius. Tam 
darbui irgi išrinkta komisija.

Nutarta pasiųsti laišką SLA. 
P. P. suvažiavimui, kuris atsi
buvo 12 d. šio mėnesio, kaslink 
atgavimo proporcionalės dalies

iždo iš SLA. 308 kp. Minėtos 
kuopos valdybė yra griežtai nu
sistačiusi nesiskaityti su Pildo
mosios Tarybos patvarkymu. 
Jeigu P. T. padarys nusileidi
mą nevykindama savo nutari
mą. tai tuomi nuostolių pada
rytų savo autoritetui ir padrą
sinimui kitas kuopas panašiuo
se atsitikimuose neklausyti P. 
T. įsakymų.

Lapkričio 1 d. patiko netikė
tą mirtį Morta Repšienė.

Tą dieną gretimoj stuboj bu
vo kilęs gaisras, kuris veik vi
sai sunaikino namą. Laike gais
ro nuo sudegusios stubos liko 
nutrauktos elektros vielos. Jos 
ėjo per Repšių kiemą (ko ne
turėjo būti) ir nors jos buvo 
pilnos jėgos, tečiaus neatsargiai 
liko numestos Repšių kieman.

Gaisrą užgesinus ir visiems 
žmonėms išsiskirsčius, velionė 
Repšienė nieko nemanydama 
paėmė nuo tako gulinčias vie
las, kad numesti jas į šalį, bet 
liko partrenkta ant žemės. Kal
ininai išgirdo jos riksmą ir vie
na moteris puolė ją atitraukti, 
bet ir toji kartu liko partrenk
ta ant žemės. Tik atbėgusi 
trečioji moteris, nors ir skau
džiai apdeginta elektros, visgi 
šiaip taip įstengė atitraukti į 
šalį Repšienę gelbėjusią moterį- 
Repšienė gi ir toliau liko elekt
ros kankinama, iki ją kiti ati
traukė. Kai ją atitraukta, ji 
buvo jau negyva ir nors per 
dvi valandas dėta pastangas ją 
atgaivinti, bet nebepasisekė.

VIENOK Jps PERTIKRINOTE IR JI SUTIKO, 
KAD SVEČIAI GALI PAMATYTI BET TURI į 
EITI LABAI _ TYKIAI, KAD NEI8BU0INUS/ 
KŪDIKIO

Vyrai tuo laiku buvo darbi ir 
pasilikusios vienos moterys ne
žinojo kaip gelbėtis, taip kad vos 
nežuvo trys moterys, viena ki
tą gelbėdamos. Su elektra rei
kia būti atsargiems ir nerei
kia vielas imti plikomis ranko
mis. Jei atsitiktų nelaimė, tai 
geriausia vielas numesti me
džio pagelba; tuo pačiu budu 
ir žmogų atitraukti nuo vielų.

Velionė tapo palaidota lapkri- 
I., Zeiglerio miesto kapi- 
Paliko dideliame nuliudi- 

vyrą Joną ir keturius pedP 
Laidotuvės 

didelės, nes 
gero budo, 
taip kad į 
šimtas au-

— motina Nako: "Mano 
jo dideli kuri* neleisdavo 
naktimi* ir todėl vIhuh laikė 

AA pavartojau ant jo Turpo.

Old Gold
Tke Smoother-and\Better Ciį(trette 

in a carload

Velionė mirė urnai, lapkričio 
5 dieną, 5 vai. rytą, sulaukusi 
65 metų amžiaus. Paėjo iš Lie
tuvos iš Ponkiškio kaimo, Sim
no parapijos. | šią šalį atvažia
vo 1883 metais. Prie SLA. pri
sirašė, rodos, 1903 m- Beveik 
visą laiką išgyveno Kingston. 
Paliko dideliame nubudime vyrą 
Joną ir šešius sūnūs ir tris 
dukteris, du broliu Amerikoje, 
brolį ir seserį Lietuvoje. Ve
lionė Anelija ir jos vyras Jo
nas Palionis būvio laisvų pa
žiūrų, jau daugiau kaip 20 
tų nutraukę ryšius su Komos 
bažnyčia. Gyveno pavyzdingai 
ir užaugino didelę šeimyną.

1912 metais vienos jų sūnūs, 
Kazimieras, mirė šios šalies ka
riuomenėj. Kadangi tuo laiku 
lietuviai šioje apielinkėj-e dar 
neturėjo savo kapinių, tai Ba
lionai pirko lotą amerikonų ka
pinėse, Wyoming, ir palaidojo 
ten savo sūnų.

Velionė turėjo 
mų tarp visokių 
lapkričio, 2 vai. 
rinko daugybė 
sveikinti paskutinį kartą, kiti kimas įvyks gruodžio 2 dieną,

Lapkr. 9 d. vietinis promoto- 
ris buvo surengęs ristynes Pub
lic Hali, kuriose dalyvavo ir du 
lietuvių ristikai. Jaek Ganson 
ėmėsi su rusu Antroj poroj ir 
per 25 minutes Gansonas savo 
priešą paguldė. O paskutinėj 
poroj ėmėsi Juozas Komaras 
su vokiečiu W. Bawer. Koma
ras gana sunkiai kovojo prieš 
savo priešą; iš pirm<X susikir
timo Komaras paguldė vokietį, 
bet antrą sykį vokietis atsi
griebė ir priplojo Komarą; tre
čias sykis išėjo be pasekmių, 
nes paskirtas laikas pasibaigė. 
Tečiaus gal Komaras butų lai
mėjęs, nes jo priešininkas išro
dė labiau pailsęs.

Publikos buvo apie 1500; bu
vo daug ir lietuvių.

—J. S. Jarus.

kuopos 
kaitlinjęai 
išsirinkti

kuopos valdybą sekantiems
tams.—St. Žukauskas.

PeniiHylvanijpH 
kan tur 
miegoti 
miego, 
<llc Aaltif)!”

Lengva neainagumuH mm Aal-
<'io kaip pa« vaikau, taip ir pan HUaugmdiiHl 
Jei tik klckvIenuH žinotų greitų, lengvų 
būdų! Turpo yra trigubai vclMHiningaa.— 
jin turi terpetino. m<-ntoliaiiH ir kamforo-— 
Minai pamėgina—lAtirtUH, iAbandytUH ir pri- 
paiinttia daugelio gentkarėių. lAtrink kru
tinę ir gerkle hu Turpo ointniento formoje 
—pakvėpuok garaia AaukAto paAildyto Tur
po—pajmiHk beveik tuojaiiH iAeinant) Aalt|! 
PaeiklaiiHk Havo daktaro apie paMebėtinų 
veikamlngtimų Turpo—tada gaukit jo pat* 
aavo ąutiekininką ir visuomet turėkite na
mie. Tik 35c ui didelį puodelį.

Turpo

Vainikų Į 2 vai. po pietų, paprastoj-a sve- 
tainėje. ,Bus rinkimai kuopos 
valdybos dėl sekamų metų. Mel
džiamo 
nares

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheuinatism 
and All Aches and Pains 

with

Gydyk.it
Dept.IL
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“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer“ Pakeliuose

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

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

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

Žemaičių sostinė
TELŠIAI. — Neveltui Telšiai 

yra žemaičių sostine vadinami 
— jie yra tikrai tą garbę nu
pelnę. Nors Telšiuos yra tik 
apie 5000 gyventojų, čia yra net 
7 aukštesniosios mokyklos: lie
tuvių mokytojų seminarija, lie
tuvių gimnazija, kunigų semi
narija, žydų mokytojų semina
rija, žydų mergaičių gimnazija, 
žydų rabinų seminarija ir aukš
toji žydų Talmudo mokykla, ko
kių tik 3 yra visoj Europoj, to
dėl čia žydų užtiksi iš visos Eu
ropos ir A. ,T. Valstijų. Bendrai 
mokinių Telšiuos yra virš 1000. 
Be to, Telšiuos yra 4 spaustu
vės, kurių dvi elektra^ varomos, 
čia leidžiama .3 laikraščiai: liau
dininkų “žemaitis”, krikščionių 
demokratų — “žemaičių Priete- 
lis” ir tautininkų — “Tautos 
Žiedas”. Ėjo ir šaulių “Šatrija”, 
liet ji nesenai mirė. Telšiuos 
yra daug inteligentų, artistinių 
pajėgų, todėl čia pastatomi žy
mus veikalai, net iš Valstybės 
Teatro repertuaro. Pats miestas 
taipgi kulturėja: tvarkomos gat-

(Pucific ar>4 Atlantic Photo}

Antonio Romerez, Nicaraguos 
banditas, kuris, sakoma, yra 
papildęs 150 žmogžudysčių. 
Prieš kiek laiko j j suėmė Ame
rikos jūreiviai.

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

[ nytu kliubų komisi jos susirin- 
1 kimus parašymui naujos kon
stitucijos. šiame susirinkime 
paaiškėjo, kad konstitucija pa
rašyta. Ji buvo perskaityta vi
sa. Nekurie dalykai pataisyta. 
Vienas komisijos narys tapo j- 
galiotas perspausdinti konstitu
ciją drukuojama mašinėle kaip 
galima greičiau. Kada konsti
tucija bus perspausdinta, tada 
bus Šaukiamas abiejų kliubų 
narių bendras susirinkimas.

Be to, šiame susirinkime bu
vo apkalbėta, koki parankiau 

'butų finansinė knyga, mokesčių 
knygelės ir kiti dalykai. Kadan
gi vėlokus laikas buvo, o nebu
vo galima viskas galutinai iš
rišti, tai nutarta sušaukti komi
sijos susirinkimą lapkričio 19 
d. pas V. Dargj. Tame susirin
kime neužbaigti dalykai bus už
baigti. Visi komisijos nariai 
būtinai atsilankykite.

—Komisijos narys.

Klausyto jai turėjo daug naudos 
iš prakalbos, ha kuri. Mockus 
lakiais, imtais iš biblijos, rėmė 
savo išvados. Jisai pranešė ko
kioje virtoje ir net kurioje ei
lutėje jo cituojami žodžiai yra 
biblijoje įrašyti.

Žmonių buvo apie šimtas su 
viršum.

Buvo j prakalbas atėjusių ir 
tokių žmonių, kurie negalėjo 
nusėdėti ramiai laike prakal
bos. Teko juos raminti. Kada 
jie nenurimo, tai kalbėtojas" pa
prašė juos apleisti svetainę. 
Dvi ypatos ir apleido ją bu r* 
nedarnos. —Pasaulio Vergas.

Roseland

— ------ I'—TO-f ' | —! —— , „■ y

ra šviesų “stop“ ir “go” ir kur 
autų bumperiai ii* tenderiai ne
nukenčia.

Jie Įsėdo į didžiulį 12 pasažie- 
rių aeroplaną municipalėje ae
roplanų stotyj ir mekeno ne-

3 
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kliudomi nei nestabdomi apva
žiavo Cbicagą ir jos apielinkes.

Ar daug lietuvių yra jau tu
rėję panašią kelionę? Turbūt 
ne daugiausia. O ji visgi yra 
Įdomi. — X.

Šalčiai, kurie išsivysto 
į pneumonią

Bridgeportas
Kun. Mockaus prakalbos.

Kelias lygus, vietos daug
■■ ■ t ■«—■

Žinote, kad Chicagoje, ypač 
sekmadieniais, nors ir neva
žiuok savo auto iš garažo — In
kis susigrūdimas gatvėse.

Taigi p. .1. Dudo ir jo žmona, 
o taipgi p. Wallcris Šimkus, 
gyv. adresu 150 Kensington 
avė., sumanė paieškoti tokios 
vietos pasivažinėjimui, kur nė-

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

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

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

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

CREOMULSION

Ne kosėk!
Gauk rreitrj pn»elbi> nuo 
drankamSo. smaugiančio kosu
lio. Sustabdyk dukiuanli ku
tenimą su Seveia's Coturh 
Balsam. Patinka motinoms 
ir vaikams per 49 m. 
Saturnu, veikamimraa. 
J ilsų aptiekininkaa turi 
jų. Dvejopo dydlio. 

26c ir 50c.

Severą’ 
čough balsam

PKone Virgima 2054

JOSEPH VILIMAS.
Namu Statymo 
KONTRAKTORIUS

4558 Waahtermw Avė. Chicago, IHj

I RINKTINES

pačiuČekiškos plunksnos, musų 
importuotos, baltos plunksnos, že
miausios kainos, 
svarui ................................... WWV
RINKTINES rųšies
svarui ....................................vCb
Rankoms plėšytos C 1 "7 Q 
svarui .......................... < I • I J
Geriausias čekiškas au- 4Qp 
dimas jpilams, yardas ......."f V V

Reikalaukit pavyzdžių

Becks Dept. Store 
3321-25 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

DUOKIT 
PATAISYT

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantį.

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

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1 

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gan X-Ilay

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas 
Tel. Monroe 4484

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

po pietų

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

vės, šalygatviai, remontuojami 
seni ir statomi nauji namai, ki
ti net 3—4 aukštų. Neatsilieka 
nuo kitų nė žemaičiai!

—Alfas,

L. I. and B. kliubo susirinkimas

Apsnūdęs jaunimas
RENAVAS (Mažeikių aps.). 

Vokiečių laikais Renave slaptai 
veikė Žemaitijos švietėjo Ado
mo Mikos suorganizuota švieti
mo kuopa, kuri turėjo nemažą 
knygynėlį, rengdavo vakarus ir 
t. t. Kas kita dabar — viskas 
apmirę. Dar Seimo laikais čia 
veikė Lietuvos Jaunimo Sąjun
gos skyrius, bet dabar ir to ne
begirdėt, nes veikimo sąlygos 
yra nepakenčiamos- Už tat Re
nave dabar išbujojo tamsumas, 
įsigalėjo chuliganai, kurie ge
ria, mušasi, užkabinėja nekaltus 
piliečius. Kažkoks vaikinas pa
rašė apie juos korespondenciją 
j “žemaitį” ir ką gi? Paskui 
turėjo pats drebėti, bijodamas 
vienas, ypač vakare, kur bepa
sirodyti, nes chuliganai buvo ke
lis syk ji su peiliais rankose už
puolę ir vaikinas tik per vargą 
spėjo pasprukti. Kur policija, 
kuri tas nenuoramas suvaldytų? 
— negirdėti. Liūdna darosi pa
manius, kur renaviškiai eina.

Alfas.

Lapkričio 0 d. Įvyko Lietu
vių Improvement and Bcnefit 
Kliubo susirinkimas, šiame su
sirinkime išklausyta visokį ra
portai ir pranešimai. Iš jų pa
aiškėjo, kad serga du nariai— 
J. Tyla ir L. Stumbrys. Ligo
niai aprūpinami lankytojais. 
Konstitucija suvienytiem kliu- 
bam baigiama rašyti.

Kadangi du kliubai susi vie
nijo, tai nuo Naujų Metų jie 
pradės bendrai veikti. Del to*, 
priežasties kliubas nutarė ne
šaukti narius atvirutėmis į 
priešmetini susirinkimą, kuris 
įvyks gruodžio 4 d. Aušros 
kambariuose. Bus šaukiami at
virutėmis tik tie nariai, kurie 
dar neužsimokėję mokestis iki 
Naujų Metų. Patariu nariams 
atsilankyti ir užsimokėti užvilk
tas mokestis. Kadangi mū
siškis kliubas susideda iš su
augusių narių, tai mažai rašo
si i jį. Kuomet pradėsime krū
voje veikti, tai bus jau kito
kia konstitucija. Manau, kad 
tada daugiau pradės rašytis na
rių. —Sekretorius.
Abiejų kliubų komisijos susi

rinkimas

Lapkričio 8 d. įvyko suvie-
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Lapkričio 11 dieną Mildos 
svetainėje kalbėjo kun. Moc
kus lema: “Dorybė dievo, vel
nio ir žmogaus.” Kalbėtojas 
faktais, ištraukomis iš bibli
jos Įrodinėjo klausytojams, 
kaip biblija vielomis yra tam 
tyčia sutaisyta, kad bažnyčių 
kunigai galėtų daryli sau gerą 
gyvenimą, krautis didelius tur
tus ir mulkinti žmones, palai
kydami turtuolių klasę ir visą 
kapitalizmo sistemą.

Toliau kalbėtojas nurodė, 
kad nei palys kunigai, nei dagi 
“šventas tėvas” netiki biblija. 
Pavyzdžiui, kunigai, remdamie
si biblija, sako, kad nuo Dievo 
viskas priklauso, kad Dievas 
užleidžia ligomis ir tas ligas 
gali vėl pašalinti, ir gydęs iš 
ligų senovėje. Bet kuomet šian 
dien kunigas suserga, tai šau
kiasi gydytojo. Dagi popiežius, 
kuris gaunąs iš I>ievo visus or
derius ir su Dievu žinosi apie 
visą ką, susirgęs šaukiasi dak
taro, idant šis ligą pašalintų; 
šaukiasi kokio bedievio, o gal ir 
žydelio, kad tik šis jį išgelbė
tų. Tatai gi reiškia, kad popie
žius su visais kunigais mulki
na žmones, kraudami miliomis, 
ir pasiremdami biblija.

Kun. Mockaus prakalba buvo 
ne paprastai įdomi, o už įžangą i 
imta tik 25 centai nuo ypatos.

MakesLĮfe 
Sueeter

Perdaug didelis valgymas — per
daug riebus maistas — ar perdaug 
didelis rūkymas. Daugelis dalykų 
gali pagimdyti rugštumą viduriuose, 
bet tik vjenas dalykas gali greitai 
tai pašalinti. Phillips Milk of Mag- 
nesia alkalinizuos rūgštis. Paimkite 
šaukštą to malonaus preparato ir 
rugštumas sistemos greitai išnyks.

Phillips visuomet yra prisirengęs 
palengvinti nesmagumus nuo persi- 
valgirno; sustabdyti visokj rugštuiną; 
ar neutralizuoti nikotiną. Atsiminkit 
tai dėl jūsų paties patogumo; dėl 
visų, kurie su jomis susiduria, in- 
dorsuotas gydytojų, bet jie visuomet 
pažymi PHILLIPS. Nepirkite nieko 
kito ir nesitikėkite tų pačių pasek
miųt!

PHILLIPS 
r Miik .
of Magnesia

ATĖJO “Kultūros” No. 10.
Galima gauti “Naujienose”.
Kaina 45 centai.

Naujo Stailo Pearl 
Queen Koncertina

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

Tik išspaudinta! Lietuviška 
Folio No. 2 dėl Koncertinos 
solo, su Orkestros Rakiu.

Katalogas Dykai

VITAK-ELSNIC CO.
4639 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

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

rengsime Jumis dėl šios 
f erai apmokamos vietos 

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

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

Tel. Randolph 2718
JOS. F. KASNICKA principalas

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

k y

Blogi Metai Lietuvoj
• ■ . * JI v , • • t /

Iš laiškų, iš laikraščių girdžiasi dejavimai, 
kad Lietuvoj blogi metai, lietaus perdaug, der
lius prastas, duonos trūksta, litų nėra! Ir jųjų 
giminės paprašo iš jus kiek nors pinigų, o jus 
galvojate kaip čia patenkinti savo giminių pra
šymą, — kaip pasiusti jiems pinigus — tada at
siminkit “NAUJIENAS”.

“NAUJIENOS” jums patarnaus gerai ir grei
tai. Visą, ką jums reikia padaryti, tik atsilan
kyti j “NAUJIENŲ” raštynę ir per čia pasiųsit 
savo pinigus.

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.y

CHICAGO, ILL.

RUSISKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 meta. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir pradas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St 
Phone Canal 2644—2545

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

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

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

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

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

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

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

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
I

3210 So. Halsted St. Chicago, III.
Telephone Victory 1266

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ......................  $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero -------- $1.50
Mokykloms ir ŠeimininkSms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ................................  $3.00
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 arčiausias 
paštas.

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

VINCO KRfiVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ___________  $7.00
IJETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .....................     — 50c

Rašybos vadovilis su rašybos žodyiiiliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .....................-..........-............... :----55c
Namų darbai, naminš sąskaitybš ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.
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Užsisakymo kainai
ChicagoJe — paltu:

Metama________________
Pusei metų ..........................
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui-----------

Chicago je per linelio tojui: 
Viena kopija__—____—
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18c
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____ 2.50

Pinigu* reiki* aiąnti palto Money 
Orderiu kartu ra ulackymu.

ELEKTROS TRUSTAS

________________________NAUJIENOS, Chicago, III, 

apšildomi elektra. Apskaitoma, kad Tacomos gyvento
jai (kurių yra 80,000) ant elektros kas metą sutaupo 
$3,000,000.

Tacoma ir Seattle nėra vieninteliai pavyzdžiai. Los 
Angeles taip pat turi muracipalę elektros įmonę, kuri 
skaito už elektrą daug pigiau, negu trustas San Fran- 
cisco mieste. Clevelando municipaletas už elektros kilo- 
vatinę valandą skaito 3 centus.

Springfield, III., irgi operuoja elektros įmonę. Už 
150 kilovatinių valandų miestelėnas ten turi mokėti 
$5.28. Bet jeigu jis gyventų Bloomington, tai jo elekt
ros bila siektų $15, Danville, III.—$11.25, o Urbanoj, Ilk, 
$13. Nėra reikalo aiškinti, kad paskutiniems trims 
miestams elektra gamina p. Insulto korporacija.

Prileiskime dabar, jog žmogus turi biznį ir suvar
toja 1,500 kilovatinių elektros valandų. Springfielde jo 
elektros bila butų $30, Bloomingtone—$100.50, Danville 
—$84 ir Urbanoj—$97.50. Tai pusėtinas skirtumas, ar 
ne?

ketvirtadienis, lap. 15, 1928
...................  — ...... ..... ................. ■ ■■ —..... ---------- ----------------- T ---------------------- - ■ ■ ■. .

XTr^r\r*nT IT TC I II7rri lt Tr\ I Protestonų-Episkopaly Bažny- NEDEKLiUo L1E1U VOJ> m. ^><>^0 7,345 ba- 
žnyčias su 1,859,000 narių.

Kristalus Mokiniai turėjo 7,- 
618 bažnyčias su 1,377,595 na- 

Į riais.
Keturiolika Evangelikų Baž- 

turėjo < 3,- 
557,000 na-

mumis labai gązdina.
Mes stovime prieš faktą. Ne 

derlius. Ne ismislas. Išeities 
ieškotis reikia. Ir kuo greičiau 
mes ją rasime, tuo naudingiau nyČių organizacijų

kraštui. Pirmonl 737,000 bažnyčių su 
susirūpinti, rių.

ru Rytų Ortodoksų

Mes gyvename elektros amžiuj. Elektros jėga ga
li būti naudojama įvairiems tikslams. Visa kas yra rei
kalinga, tai nupiginti elektros gaminimą.

Bet ar kas nors daroma toj srityj? Ar, sakysime, 
galima tikėtis, kad Hoovero administracija bandys su
valdyti elektros gaminimo trustą?

Nieko panašaus. Senatorius George W. Norris sa
ko, jog Hoovero išrinkimas yra labai malonus trustui. 
Malonus tuo atžvilgiu, jog nebus daroma jokių pastan
gų kontroliuoti jo veikimą.

Elektros trustas, sako Norris, nežiūrint į kai kurių 
valstijų patvarkymus, elektros jėgai nustato neįmano
mai aukštas kainas. Ačiū tam, daugelis žmonių negali 
naudotis parankumais, kuriuos jiems galėtų suteikti 
elektra.

H f. i
* K «•.

Šiandien Jungtinėse Valstijose keturias penktąsias 
elektros energijos gamina 41 kompanija. 1926 m. iš 68 
bilionų kilovatinių elektros valandų tos korporacijos 
pagamino 54 bilionus. Korporacijų 
$10,200,000,000.

Kanadoj visuomenė kontroliuoja elektros gaminimo 
įmones daugiau nei 20 metų. Sakysime, Ontario provin
cijos gyventojai už elektriką moka tris kartus mažiau, 
negu amerikiečiai trustui. Pareitais metais amerikie
čiai, vidutiniškai imant, už kilovatinę elektros valandą 
mokėjo 7.4 centus, o Ontario gyventojai mažiau nei du 
centu. Jeigu Amerikos žmonės už elektrą butų mokėję 
tik tiek, kiek moka Ontario gyventojai, tai jie butų su
taupę $600,000,000.

Kanados elektros sistema susideda iš 380 municipa- 
letų, kurie kooperuoja savo veikimą. J elektros gamini
mo įmones yra investuota $250,000,000. 
stengiasi padaryti tik tiek pelno, kiek 
nuošimčiams ir amortizacijos fondui.

Ontario provincijoj kainos elektrai

Apie nederlių Lietuvoj “Ūki 
ninku Balsas” rašo sekamai:

Jau daug kartų spauda (ypa
čiai opozicinė) rašė apie gre I 
sianti musų valstybei ir visam
kraštui pavojų dėl didelio šių bus visam 
metų nederliaus. Jau daug kar- galvon tuo turėtų 
tų buvo nurodyta, jog reikia vyriausybe su žemes ūkio 
kol laikas, eiti ūkininkams ir, mais, nes čia tik vieningu, pla- įniniant Albanų, Bulgarų, Bu- 
darbininkams pagalbon, tačiau nuotu veikimu galima šiek tiek Inanų, Bušų, Serbų, Syriečių 
valdančiųjų grupės laikraščiai sušvelninti šiaurės Lietuvos ir Ortodoksines bažnyčias, turėjo 

kažkokiu su kitų nukentėjusių apskričių 445 maldnamius 
visuomet sten būklę. Reikėtų jau dabar pa- narjais. 

........... . ............... gir- rūpinti šiaurės Lietuvai ypa 
di, viskas bus gerai, derlius —I tingą kreditą, kad ūkininkai sa- 
neprastas, pavojaus nėra ir t.tj vo piniginius pasižadėjimus ga- 
O ypačiai svarbu, kad Suvalki ' lėt sureguliuoti ir kitiems rei- 
jos ūkininkai sako, jog gerai. Į kalams patenkinti, kaip tai sėk-

Mes šia proga dar kartą nori- loms įgyti ir k. d. 
me priminti tą liūdną šių dienų 
Lietuvos vaizdą ir, anaiptol, ne
džiuginančias perspektyvas. Ir 
norėtumėm, 
balsas butų 
to naudai.

ypačiai oficiozas, 
metimų dėliai, 
gūsi save ir kitus raminti: gir-

kad pagaliau musų 
išgirstas viso kraš-

žinome, labiausiai

(Rokiškio, Mažeikių 
Biržų, Panevėžio, Ra

Kėdainių ir iš dalies 
apskritys). Tose vie 

yra nepaprastai
žmonės neatsimena ki

Bažnyčios,

Syri<ečių

su 259,391

Municipaletai 
yra • reikalinga

Tautininkai giriasi, kad esą 
didelis biudžeto perteklius. Jei 
gu jis yra, tai jis čia turėtų 
būti suvartotas, nes jeigu vai 
džia laiku nesušelps nukentėju
sių ūkininkų, tai pasekmės to 
gali paskui ilgam laikui atsi
liepti-

Vėlesnės Dienos Šventieji tu
rėjo 1,81)7 bažnyčias su 606,- 
5(M) narių.

Kitų denominacijų buvo
Kongregacionalistų 5,628 ba

žnyčios su 882,000 narių.
Adventistų 2,576 bažnyčios 

su 146,(XX) na$*ių.
Prietelių 925 bažnyčios su 

111,000 narių.
Salvation Armija 1,052 vie

tų su 75,000 narių.
Skandinavų Evangelikų 505 

bažnyčios su 49,000 narių.

kapitalas siekia 
Astuonios dešimtys šeši milionai gy

ventojų priversti yra pirkti elektros jėgą iš tų kor
poracijų.

Yra žinoma, kad penkios centralinės kompanijos — 
General Electric Co., Doherty, Morgano, Ryano ir In
sulto interesai—iš tų 41 korporacijos kontroliuoja 29. 
Galimas daiktas, jog jos dominuoja ir likusias 12 kor
poracijų.

Tai didžiausias trustas pasaulio istorijoj. Net Stan
dard Oil kompanija negali su juo susilyginti. Elektros 
trustas nepasitenkina dominavimu pramonės srityj,— 
jis nori kontroliuoti ir politinį šalies gyvenimą. Jis jau 
dabar kontroliuoja daugelio valstijų komisijas. Wash- 
ingtone jis palaiko “koridorio politikierius”
vadovauja du buvusieji senatoriai. Prieš kiek laiko In
sulto interesai išleido $250,000, kad išrinkti į senatą sa
vo žmogų. Elektros trustas nesigaili pinigų propagan
dos skleidimui. Jis išleidžia šimtus tūkstančių dolerių 
laikraščių papirkimui.

kuriems

Tokia kapitalo koncentracija yra pavojingas daly
kas. Valdžia turėtų tuoj stvertis konstruktyvio darbo, 
nes kitaip elektros trustas tiek įsigalės, jog jis visiškai 
kontroliuos Amerikos žmonių ekonominį ir politinį gy
venimą.

Musele Shoals, Mississippi, Columbia ir Colorado 
upės turėtų būti tuoj paimtos visuomenės nuosavybėn 
ir pakinkytos darbui. Apskaičiuojama, kad tuo budu 
butų galima gauti 20,000,000 arklio jęgų.

Yra gerai visiems žinomas faktas, jog gaminti elek
trą ant didelės skalės yra daug ekonomiškiau. Tad jei
gu butų sukurta milžiniška elektros gaminimo sistema, 
kuri apimtų visas valstijas, tąsyk elektros jėga butų 
daug pigesnė, negu dabar.

Suprantamas dalykas, kad tokia sistema nepriva
lėtų būti privatinio kapitalo monopoliu. Patyrimas ro
do, jog privatinės, kompanijos rūpinasi ne žmonių ger
būviu, o tik savo kišene. Pavyzdžiui, elektros trustas 
kas metai sukolektuoja iš žmonių $600,000,000 “vande
ninių investmentų” dividendams.

Kur išeitis? Kas reikia daryti, kad pasiliuosuoti 
nuo trusto kontrolės?

Išeitis tik viena: elektros gaminimo įmones turi 
visuomenė paimti į savo rankas. Faktai rodo, jog mu
nicipalinės įmonės pagamina elektrą tris kartus pigiau, 
negu trustas. Seattle ir Tacoma miestai turi municipa- 
lės elektros įmones. Už elektrą piliečiai ten moka ne
palyginamai mažiau, negu trusto kontroliuojamuose 
miestuose.

Seattle mūnicipalė įmonė tapo sukurta prieš 22 me
tus. Tuo laiku už kilovatinę elektros valandą privatinė 
kompanija skaitė 20 centų, šiandien to miesto piliečiai 
už kilovatinę valandą moka tik 3.28 centų. Nežiūrint į 
tai, mūnicipalė įmonė per tą laiką uždirbo $33,000,000.

Tacoma už elektrą skaito dar mažiau —1% cento 
kilovatinei valandai, o šildymo tikslams teikia elektrą už 
J/o cento kilovatinę valandą. Ačiū tam, 3,000 namų yra

nuolat krito. 
1912 m. kilovato valandai reikėjo mokėti 4^ cento, o 
dabar kai kuriose vietose mokama tik 1.4 cento. Vadi
nasi, mažiau nei pusantro cento. Pusė internacionalio 
tilto prie Niagaros krioklio apšviečia Kanada, o pusę 
Amerikos korporacija. Taip vienoj, kaip ir kitoj pusėj 
yra vienodas elektros žibintuvų skaičius. Bet 1921 m. 
Kanados pusėj vienas žibintuvas per mėnesį sunaudojo 
elektros už $8, o Amerikos pusėj—už $43! Ir tai nežiū
rint to fakto, kad tiek Amerika, tiek Kanada ima elekt
rą iš to paties šaltinio—Niagaros krioklio.

Taip dalykams esant, sako Norris, noromis nenoro
mis kyla klausimas* kodėl Kanados žmonės moka už 
elektrą nepalyginamai mažiau, negu amerikiečiai? Ne
jaugi jie yra gabesni ir technikos atžvilgiu stovi aukš
čiau nei amerikiečiai?. Nieko panašaus. Visas skirtu
mas yra tame, kad Amerikoj elektros gaminimą kontro
liuoja trustas, o Kanadoj—visuomenė. Kuomet kyla 
klausimas apie visuomeninę elektros kontrolę Amerikoj, 
tai trustas išleidžia šimtus tūkstančių dolerių propagan
dai. Jo apmokami laikraščiai ir žurnalai kelia į pa
danges trusto kontroliuojamas elektros įmones. Kai Se
nate buvo svarstomas Boulder Dam bilius, tai trustas 
išleido per $200,000. Senatoriams buvo siunčiamos te
legramos iš visų Amerikos kampų, kad tą bilių sulai
kytų.

Jeigu Amerikos valdžia nebandys kontroliuoti elekt
ros jėgos trustą, tai trustas kontroliuos valdžią. O kad 
trustas kontroliuos Hoovero adminisraciją, apie tai, sa
ko Norris, negali būti mažiausios abejonės. Hoover 
prieš keletą metų buvo prielankus visuomeniškai elekt
ros gaminimo kontrolei. Bet dabar, pasak prof. Felix 
Frankfurtero, trustas ‘‘apšvietė” jį ir jis renąia trusto 
interesus.

Argentinos lietuvio skundas
(Liaudies poezija. Prisiuntė Ant. Uirtbrflžunas)

Šalis Argentina turtais apsikrovus,
Ne vieno vargdienio gyvastį išrovus.

šio krašto padangės sielai ūkanotos,
Kaip vargdienių akys liūdnos, ašarotos.

Argentinos žeme gera ir derlinga,
Tiktai mums lietuviams gyventi nenaudinga.

Čia vasaros karščiuos reikia mums gyvent, 
Prie kurių nepratę, negalim išturėt.

Dideles skerdyklos, kur gyvulius piauna— 
Tai čia mes, lietuviai, sunkų darbą gaunam;

Kapatasai*) žiaurus visad mus gainioja, 
Po gyvulių kraują lig kelių klampojam.

Geležies liejiklose darbas kuosunkiausias, 
Bet musų lietuvių ten dirba kuodnugiausia.

Ten uždarbis menkas, maistui vos užtenka, 
O pasiųst tėveliams nieko nebetenka.

Argentinoj darbas sunku yru gauti,
Tad dažnai lietuviams priseina badauti. 

Į t

Namie sunkius darbo dirbti nenorėjom,
O čia to sulaukėm, ko ir nesitikėjom.

Tikėjimiškos Deno
minacijos Suv.

Valstijose

vasaroj us 
suvėluotas 

oro ir su-

su 51,000 narių.
Universalistų 498 bažnyčios 

su 55,000 narių.
Unitarų 353 bažnyčios su 

60,000 narių.
Teosofiškų Draugysčių 588 

susirinkimo vietų, 118,000 na
rių.

Komunistiškos Draugystės 
turėjo 13 bažnyčių ir 1,577 na
rius.

Baha’ai 44 bažnyčias su 1,- 
247 natriais.

Fedanta Draugystė 3 bažny
čias su 200 narių.

(FLIS).

Prekybos Departamentas ką 
tik išleido spaudai suskuitymą 
tikėjimų Sttv. Valstijose. Cen
zas, pradėtas 1926 m., užrašė 
213 religiškų denominacijų su 
231,983 organizacijomis ir 54,- 
621,976 tikinčiais.

18,939 Romos Katalikų Baž
nyčios. Romos Katalikų bažny
čios inima visus pakrikštytus 
asmenis, užrekorduotus bažny
čių rekorduose. 1926 m. buvo 
18,939 Romos Katalikų bažny
čios su 18,601,850 tikinčių. Be
veik pusė tų bažnyčių vedė ne- 
dėldienines mokyklas, kurias 
lankė net 1,200,000 vaikų.

Vientik Ne\v Y'orko valstijoj 
užrašyta suvirs 3,115,000 Ro
mos Katalikų, 2,121,000 Penn- 
sylvanijoj, 1,353,000, Illinois ir 
1,056,000 Nevy Jersey valstijoj.

Metodistai, Baptistai ir Pro- 
testonai. Yra 19 Metodistų ti
kėjimo kongregacijų su pilna 
naryste iš 8,000,000. Didžiausia 
yra Metodistų-Episkopalų baž-

Kaip jau 
nukentėjęs kraštas yra šiaurinė 
Lietuva 
Šiaulių, 
šeinių, 
Ežerėnų
tose metai 
prasti, 
to tokio nederliaus.

Del didelių lietų 
beveik visur buvo 
pasėti. Del šalto
plaktos žemės, menkai išaugo 
o dabar, dėl lietingo ir šalto ru 
rens, negali būti suvalomas. La 
bai daug vasarojaus stovi lau 
kuose sukrauti į kupečius i 
laukia gražių dienų, kaip išga 
nymo. Ar jos ateis? Klausi 
mas. Gal didele dalis taip ir pa
siliks nenuvalyta, nuvalytoj 
bus sugedusi, sumirkusi. Aiš 
ku, jog ne tik parduoti, bet ir 
gyvuliam išmaitinti jo neuž 
teks.

Dobilai ir šienas taip pat ne
davė gerų vaisių, šieno 
per pusę mažiau, kaip 
Dobilai daugelyje vietų 
pirmamečiai neužderėje. 
jau dabar ūkininkai 
išparduoti arklius, karves, nes 
jokiu budu neišmaitintų per 
žiemą. Kitur iš 7 karvių pasi
lieka 2—3. Arklius taip pat ma
žina- O kainos—pigios. Ir nėra nyčia, kuri 1926 m. turėjo 26,- 
kas perka. Prisieina pusvelčiui 130 bažnyčių su naryste iš 4,- 
atiduoti.

Aišku, jog pavasarį, ukinin- kopalų bažnyčios buvo 
kai, neturėdami arklių, negalės valslhio.b 2,327 Pennsylvanijoj, 
gerai įdirbti žemės, ir visas 
krašto ūkis neišvengiamai turės n()‘s-

beveik 
pernai, 
iššalo;
Todėl

stengiasi

000,000. 2,334 Metodistų-Epis-
O'hio

2,126 New Yorke ir 1,914 Illi-
Beveik visos tos* bažny- 

silpnėti. vedė niedėldienines mokyk-
Manyta, jog ūkininkams pas- lus> v^so 3,796,000 lankė tas 

pirties duos linai. Bet jau pa
aiškėjo, jog pluoštas bus visa 
menkas, o daugelis nė sėmenų 
negaus, nes nepriėjo: raunam 
žali.

Daržovės, ypačiai runkeliai 
atrodo ne į save panašios. Bul 
vės supuvo, o kurios išliks, ta 
tokios mažutės teužaugo, jog 
skurdu pažiūrėti. Net sėklos 
daug kas nebesurenka. Joms pa ; 
kenke ir rugsėjo mėn. ____
Todėl gyvulinkystė neturės jo
kio materialinio pagrindo. j 

Su žiemkenčių sėja—taip pat 
liūdni dalykai. Dar apie 30 pro
centų nejsėta.. O kur ir pasėta, 
tai vos sudygę arba visai ne- 
sudygę. Kas iš jų bus— dievai 
žino.

Dirvos liks nesuartos, nes į- Ameilk;je> Amerikos Liu- 
bnsti negalima. O pavasari, be teronų Bažavdos Norvegų si. 
gerų arklių, nugi isdn si genu panų Evangelikų Liūte-

Apart Vokiškų Baptistų 
(l)unkers), yra 18 atskirų Bap
tistų kongregacijų su 8,443,000 
tikinčių. Pietų Baptistų Kon
vencija ir šiaurės Baptistų 
Konvencija yra didžiausios or
ganizacijos tos denominacijos, 
su 4,800,000 narių. Yra apie 
3,196,000 negrų Baptistų, 125,- 
000 Primityvų Baptistų ir tl.

"luinos I l)ev-vni,,s lbvsl>ileii.i<>nų baž- 
nycių organizacijos turi lo,840 
maldnamių su 2,625,000 narių. 

Yra apie 22 Liuteronų orga
nizacijos su .19,854 maldnamiais 

Tos 
Liuteronų organizacijos inima 
tarpe kitų Suvienytų Liuteronų 

, bažnyčią Amerikoje, Evangcli- 
. I kų Liuteronų Sinodo Konferen-

Pagelba nuo Gasų, 
Pilvo Skaudėjimo,

Kvaitulio. į
Daktarai mokina mus, kad 90 nuoš. 

visų li^ų paeina nuo pilvo ir vickirių 
suirimų. Jus negalite būti sveikas, 
jei jūsų virškinimas yra prastas; jus 
veikiausia susirgsite, jeigu maistas 
nebus jums skanus ir tinkamai jd ne
virškinsite.

Tanlac turi pastebėtiną rekordą, 
kaipo pagelba nuo virškinimo pajri- 
mų, net ir nuo daugelio metų užsise- 
nejusių.

Mrs. Waltcr J. Frisbie, 2198 Ash
land Avė., Detroit, Mich., sako: “Sė
lius metus kentėjau nuo vidurių pa- 
jrimo ir mano apetitas buvo visiškai 
išnykęs. Tanlac ištiktųjų padarė ste
buklus! 
ra toks 
ką.”

Jeigu jus kenčiate nuo gasų, pilvo 
ar vidurių skaudėjimo, kvaitulių, vė
mimo, konstipacijos ar neveiklių ke
penų; jeigu jus neturite apetito, ne
galite miegoti ir esate nervingas, nu
sikamavęs, jus esate reikalingi Tan
lac. 'lai yra geri, gryni vaistai, pa
daryti iš šaknų, žolių ir žievių. Gau
kite bonką šių vaistų nuo savo aptiė'- 
kininko šiandie. Pinigai bus sugrą
žinti, jeigu jie jums nepagelbės.

Tanlac
aa miiiion Bonus used

Dabar mano virškinimas y- 
gcras, kad galiu valgyti vis-

ir naryste iš 5,259,000.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

Vienintelis išganymas — lai 
žiemkenčiai (rugiai, kviečiai)' 
Jų palyginti kiek didesnis der
lius. Tačiau ir čia nereikia 
džiaugtis: grūdas lengvas.

Artinasi žiema. Reikės mo 
kėli darbininkams algos. O p 
kus jas ūkininkas ims? Reikės 
duoti gruduy, ir kitokiais pro
duktais.

mių Liuteronų Bažnyčią, Suo
mių Liuteronų Tautišką Bažny
čią Amerikoje, Norvegų Liute
ronų Bažnyčią Amerikoje ir 
Slovakų Liuteronų Sinodą Suv. 
Valstijose.

Suvirš 4,000,000 žydiško Ti
kėjimo. (’enzas užrašė 2,948 
žydiškas kongregacijas su 4,-

Bet ir ėin tas pati087,000 tikinčių. 2,855 kongre- 
ūkininkui peilis, kuris jį piaus gacijos ralndasi miestuose, tu
kliais ašmenimis.' O neišmokė- rinčių 2,500 gyventojų 
jus darbininkams algų, iš kur dauginus. Ne\v Yorke yra 1,126 
jie su savo šeimomis gyvens? 
Gresia rimtas pavojus, kuris

arba

kongregacijos su 1,897,000 na 
riu. I

..

GYVENIMAS
Minėtini* turnala*

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50 
Putei meti $1
Kopija -------------------— lOe

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



NAUJIENOS, Chicago, III.

PuiKiausis

NAUJIENOS

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

WICKĘR P ARK SVET. 
2040 West North Avenue
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Jaunosios Birutės 
šeimynai

Visi nariai prašomi susirinkti 
šiandie 7 vai. vak. •

Kad kiekvienas gerai įsitemy- 
tumėm, tai pranešame per lai k 
raštį, jog šį vakarą, paprastoj 
vietoj, Halsted ir 30 gatvė į- 
vyksta extra Jaunosios Birutės 
repeticija. Ką ten veiksim, su
žinosit vietoje.

Kas gyvas prašomas daly
vauti.—O. K.

“Margutis” bus du 
doleriai

Pabrangs linksmumo ir dainą 
su gaidomis laikraštis “Margu
tis”. Rašykite tuojau ir siųs
kite vieną dolerį, tai gausite 
per visus metus “Margutį”. Kas 
mėnesį leidžia muzikos ir juokų 
laikraštį art. A. Vanagaitis. Ad 
resas: Margutis 3210 So. Hal- 
sted St., Chicago, III.

“Margutis” naujoj vietoj iš
eina su “overkautu”. Už 1C 
centų stempą galite gauti vieną 
“Margutį” dėl susipažinimo. 
Reikalaukite tuojau. “Margu 
tis” neužilgo bus du doleriai 
Visokios žinios iš Lietuvos. 
Skaitykite “Margutį”, tai visa
da busite linksmi. Yra vaikams 
piano “pyselių” labai lengvų ir 
gražių. Tik už vieną dolerį į 
metus 12 “Margučių”.

Art. A. Vanagaitis 
po rytines valstijas

“Margučio” Red-Leidėjas va
žinėja koncertuodamas bei 
“spyčius” droždamas po Naują 
nAgliją. Užsukęs New Yorkan 
padarė sutartį su Columbia Co. 
dėl įdainavimo 10 naujų rekor
dų. Du rekordus jau Įdainavo. 
Turinys:

1) “Mudu du broliukai” ir 
“Trys jaunikiai”.

2) “Du bėga” ir “Nepažintum 
tos vietos”.

Šie rekordai netrukus pasi-

Daug kentėjo nuo 
nevirškinimo

-Aft turėjau did<h vidurių nevirSkinimą. 
n«aHjau nieko valgyti ir tu* beveik visai 
mane nukankino ir turėjau tokius ganus 
viduriuotu*. kati turėdavau vartoti uodų, 
kati juo# nrašalinuH. Taipgi daug kentė
jau nuo vidurių užku-liejimo. Dabar a$ 
jaučiuosi daug nėriau. .Mano vidurių virt- 
kiniman yra gera*. viduriai veikia Kerai 
ir mano nervai yra daine stipresni.” Eve- 
roti Smlth. Gallatin. Mo. Ais pareiftkimM 
bu# Kerą žinia kitiems, kurie kenčia kaip 
ponas Srailh kentėdavo.

Nuga-Tone taipgi yra patvirtintos. kad 
veikia Kerai nuo prasto apetito, prasto ne
virškinimo. ga*ų viduriuose, raugėjimo, silp
nų kepenų, silpnų inkstų ir pustės. silpnų 
nervų ir svarbių organų. praradimo svorio 
arba stiprumo, prasto miego, užkietiejimo 
u- kitų trabtlių. Nnga-Tone jau yra su
teikusios virt miliono žmonių geresnę svei
katą, didesnį stiprumą ir padauginu jėgą 
ir energija. Jei jūsų vertelga neturi jų 
savo sandely}, reikalaukit, kad jis užsaky
tų jums 14 olseiio vaistinės.

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APROKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroe 0455
Musų inžinieriai ateis pas jus. Mes 

parduodame tik materiįolą arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
184 N. Halsted St.

S. W. cor. Lake Ir Halsted Sts.

Kalakutai Dėkos 
Dienai

Lietuviai naudokitės šia proga 
Leisiu ant išlaimėjimo

ŠEŠTADIENY IK SEKMADIENY 
Pradedant nuo pietų

Lapkričio 17 ir 18 d. 
(’omnor ir Chicago Avė., 
D()WNERS GROVE, ILL
Tel. Dovvners Grove 997

Vištų, žąsų, ančių, kalakutų, paršiukų 
ir šiaip visokios mėsos. 

Viskas pirmos rųŠies. 
Pavaišinsiu DYKAI — 

Atsilankyike—nesigailėsite!

rodys. Yra jaukingiausiai re
kordai ką kada nors buvo.- M.

Town of Lake
Antradienyje prie 44-tos ir 

»Vood gatvių susikūlė dvi maši
nos. Važiavusioji jomis nenu- 
centčjo, bei mašinų vienos fen- 
leris, <> kitos bumperis aplam- 
lyti. Prielikiui įvykus', šofe- 
•iai gerokai iškolioję vienas ki- 
ą nuvažiavo savo keliais.

Naktį iš pirmadienio j anl- 
?adienį atvažiavo gražus an
as ir sustojo Wood gatvėje 
iric 15-tos. Aulas palikta čia 
>er visą naktį. Ant rytojaus, 
kadangi niekam, matyti, maši
na buvo nereikalinga, policija 
atsiuntė garažo darbininkus, 
kurie ir nutempė autą į garažą. 
Mašina nauja, brangi. — Rep.

Town of Lake
Persk i ros dėl politikos

Jei ne ta nelaboji politika, 
jei ne Smitho ir O bertos kandi
datūros, tai pilietis Balis, rasi, 
r po šiai dienai butų ramiau
sia gyvenęs ir jokių trobelių 
šeimynoje neturėjęs. Bet Colis 
urėjo iš prigimties didelį pa- 
inkima rimtais klausimais <lė- 
nėtis. Taigi primary balsavimų 
aiku jisai uoliai rėmė kandi
datūrų p. Kucharskio į vardus 
comitemanus, o paskutiniais 
lūkimais stojo už p. Obertą 

kaip kandidatą į valstijos sena- 
lorius ir už gub. Smithą, kaip 
kandidatą į šalies prezidentus.

čalis, sakoma, gerokai keti
nęs už kandidatus. Gal viskas 
jutų buvę orait, jei jo remia
mieji kandidatai butų laimėję, 
liet antradienio naktį jisai pa- 
nate, kad šie kandidatai pra- 
’aimi, tai iš tos širdgėlos ėmė 
ir gerokai “sušmuorijo,” o pa
ėjęs namo, dar pačią “pavaiši
nęs”. Ir dabar štai koki daly
bų padėtis: apart to, kad kandi
datai pralaimėjo, Galio žmona 
dar traukianti jį teisman. Ša
lau, kad politika kartais ytin 
maloni, bet kai kada ir labai 
skaudi. — Vietinis. «

Kapinėse
Nesenai T'o\vn of Lake apie- 

linkėje mirė- žymus pilietis. Jo 
palydėti susirinko net kokios 
pusantro šimto mašinų. Lydėjo 
Į kapines vist gražiai, laidojo 
gražiai. Viskas buvo gerai.

Bet štai nabasninkas palaido
tas. Ir ve kai kurie lydėtojų 
sustoja prie autų ir tiesiog ka
pinėse ima tuštinti plėčkutes. 
()t toks elgesys- tai jau negra
žus. Ar gi negalima plėčkutčms 
tuštinti surasti tinkamesnės 
vietos?

Galima sakyti, kad šiandien 
veik niekas nespiauja į plėčku- 
tės skistymą. Bet mieruoti jas 
kapinėse tai jau tik ne vieta.

— Pilietis.

OLD GOLD
JUOKAI

ParirengiiH abdikuoti.
VYRAS: “Ranka, kuri supa lopšį, 

valdo pasaulį.“
PATI: “laibai gerai, 'lai dabar tu 

pavaldvk biskį pasaulį, o aš eisiu j 
šio.“

Mažas vaikas, kurį mama pasiun
tė i bučemę, atėjęs bučeriui padavė 
tokį “orderi:”

“Mama liepė, kad tu prisiųstum ki
tą jaučio uodegą. Mama sako, kad 
pereito karto uodega buvo labai ge
ra ir mama sako, ji nori kitos uo
degos nuo to paties jaučio.”

Turistai vadovaujamose kelione vi
suomet keliauja sulig išanksto nusta
tytos tvarkos ir paskirtu laiku. Ne
senai Vienoje teko nugirsti toki pa
sikalbėjimą tarp motinos ir dukters:

“Ar čia Viena, ma?”
“Palūkėk, Verut. 0 kokia diena 

šiandie yra?
“T rečiadienis. Kodėl ?
“Well, jeigu trečiadienis, tai turėtų 

čia būti Viena.“
Reje — Rūkykite Old Gold cigare- 

tus. Nesukosėsi ir vežimą išrukęą. šia
me laikraštyje dabar eina visa eilė 
Old Gold cigarete komiškų garsaus 
karikatūristo, Briggs, garsinimų. Pa
matyk tuos garsinimus, perskaityk 
juos ir įsitikrink, kad “nesusosėsi ir' 
visą vežimą išrūkęs.“

(Paetfio and Atlantic Photo]

Bendri k Van Loon, žymus 
istorikas ir rašytojas, kuris šio
mis dienomis išvyko į Italiją.

Marųuette Park
Šioj apielinkčj nesenai susi

tvėrė naujas klinbas, kuriam 
priklauso laip lietuviai, kaip a- 
merikiečiai. Klinbas sparčiai au
ga nariais, ir įtaka apielinkės 
gyvenime. Pereitame susirinki
me dalyvavo taipjau alderma- 
nas Ryan. Buvo paklausta jo, 
kas yra veikiama, idant įtaisius 
šviesas tose gatvėse, kurios© jų 
dar nėra. Aldermunas prane
šęs, jogei šviesos busiančios 
artimoj ateity įtaisytos. Kliu
dąs kalba apie tai, kad butų 
gerai pastatyti apielinkėje di
doką trobesį, kurio apatiniame 
aukšte galėtų tilpti biznio įs
iligos, o antrame salė susirinki

mams ir parengimams. —Rep.

Cicero

Jau daug meTų kaip turėjo
me tokį šaunų lietuvišką vaka
rą, kokis yra rengiamas atei
nantį šeštadienį. Esu tikras, 
kad visi bus patenkinti. Tad 
bukite visi, o persitikrinsite, 
kad tiesą sakau. 17-tą diena 
šio mėnesio bus linksma, žino
te nuo senų laikų, kiek daug 
smagumo gali Juozas Uktveris 
suteikti. Tai tikrai turime lai

PAINEXPELLER
HEG.U.S. PAT. OFF . s .OFF

Dabar kuomet šiurpulingas, šaltai 
žiemos drėgnumas jau čia pat, todėl 
bukite prisirengę, Prižiūrėkite, kad 
bonka PAIN-EXPELLERIO visuo
met butų po ranka. Turėkite gatavai 
naudojimui kuomet pajusite pirmą ap
sireiškimą to geliančio, skaudančio 
jausmo, kuris praneša jums apie be
siartinančią ligą.

Nenuostabu tatai, kad milijonai jį naudojai Nėra kito tokio 
trinamo vaisto, kuris taip apsaugotų jus nuo daugelio geliančių

1 1U8,J kuniU ka‘P tatai padaro PAIN- ®XPBLLERIS. Kokią rolę jis sulošč Influenzos epidemijos 
laikais, tai negali būti niekuomet užmiršta. Tūkstančiai ir tūk
stančiai, kurie surado pagalbą jaųie, niekuomet daugiau nepa
sitikės jokiu kitu linimentu kaip tik PAIN-EXPELLERIU.

Savo turiniu brangi ir Jdorni knygutė įdedama su kiekviena 
PAIN-EXPELLERIO bonkute. Paieškokite tos 

knygutės atidarydami pakelį!
Mažesne bonka 35c. Didesnės — 70 centų.

Milijonai JĮ Naūdoja!

VISKAS, ką jus turite daryti, tai tik ištrinti juomi — lygiai 
taip^ kaip jūsų tėvai ir diedukai darydavo per suvirs pen
kiasdešimt metų. Palengvėjimas ateina ūmai. Nėra jokio kito 

tiek patikėtino lininiento kaip PAIN-EąPELLERIS sunaiki
nimui Peršalimų, Sunkumo Krutinėję, Muskulų Skaudėjimo 
ir Sustingimo ir t. t.

Taipgi yra lygiai pagelbingas prašalinimui šaudančių Reu- 
matiškų Skausmų, Galvos Skaudėjimų, Peršalimo Krutinėję, 
Neuralgijos, Sustingusio Sprando, Geliamų Muskulų ir Strėn- 
dieglio. Vikriai ištrinkite nesveikumų apimtas vietas iki oda 
pradės raudonuoti. Nusistebėsite kaip greitai jis veikia —‘' 
kaip greitai palengvinimą suteikia.

• A .•

mės, kad jisai randasi musų 
tarpe, o ypač garbe Draugystei 
Lietuvos Kareivių už gerus pa
rengimus per eilę metų. Be to, 
šiame vakare septyni draugai 
gauna po aukso žiedą už tai, 
kad jie nesirgo per 10 metų.

— Draugystės raštininkas.

Cicero
Vestuvės, mirtis, prisikėlimas.

Sena vietos gyventoja, p-nia 
Bielskienė, per keletą metų bu
vo našlė, pagalios ji sumanė 
išeiti už vyro. Vietos klebonas 
surišo neatmezgamu mazgu. Po 
šliubo jaunoji nuvežta buvo li
goninėn. 0 pereitą šeštadienį 
bažnyčios varpai labai liūdnai 
pradėjo skambinti, jogei mote
ris mirusi.

Sekmadienį pažįstami ieško 
nabašninkės pas graborių, bet 
nesuranda. Sužinota, |kad mote
riškė dar ligoninėje. Taigi kiti 
ėmė kalbėti, kad ji prisikėlusi 
iš numirusių.

P-nas Juknis pergyveno sun
kią operaciją. Dabar, sako, 
pradėsiąs gyventi iš naujo. Jau
čiasi jisai ne blogai, bet dar iš 
namų neina, žinoma, reikia 
būti atsargiam-—Ciceronas.

Stebėtinas atsitikimas
William Rasinas (3816 Wal- 

lace St.) turėjo tikrai nepapras
tą atsitikimą. Bedirbdamas 
prie vienų namų, jis prarado, 
pusiausvarą ir nuo 29 pėdų au
kštumo nukrito ant cementinio 
šalygatvio. Ir ar tikėsite, ar 
ne,—jis išliko sveikutėlis: ne- 
nudrieskė nei odos.

Rasinas yra jaunas ir talen
tingas vyrukas, ypač muzikos 
srity j. Jis moka griežti 8 in
strumentus*—S.

SPORTAS
U.'

Clippers A. C. laimėjo 
futbolo lošj

Lapkričio 11 d. Washington 
aikštėj Clippers A. C. lošė su 
Fuller Park Orioles jauktu fut
bolą. Clippers sukirto savo prie
šus, padarydami 13 punktų 
prieš 12.

Clippers yra jauni lošėjai, nes 
susiorganizavo į jauktą tik per
eitais metais. Tačiau jie itin ga
biai lošia. Pereitais metais jie 
laimėjo 8 lošimus, o pralaimėjo 
tik vieną, šiais metais jie jau 
laimėjo ketinius ir du sulošė 
lygiomis (0-0 ir 6-6).

Clippers jauktui priklauso šio 
lošėjai:

Stanley Strumbis, L. E.
Michael Bonozo, L. T.
Joseph Wonogas, L. G.
Budy Gear, C*
Big Charlie, R. G.
Anthony Gritis, R. T.
Ig. Vincus, R. G.
Eddie Jankovvski, Q. B.
Will Donohue, E. B.
Loo Kari i va, L. B. B.
Pete Junevich, R. B. B. 
ir Frank Rainis.
Visi lošėjai yra lietuviai.
Pasižiūrėti futbolo pereitą 

sekmadienį buvo susirinkę apie 
2,000 žmonių.—N.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

STS
F.A<L RJCHTER CO

BERRYANO SOUTH FIFTH
BROOKL-YN, N.V

PAINtKPELLER 
’ R U ti 7ODAY,-^.

DOVANOS NAUJIENŲ MASKARADUI
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 Avp., pra
džia 5 vai. po įlietų.

(1) Jos. F. Budrik, 3417 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.

(2) M. J. Matulauskas, 335L 
S. Halsted St., kuris užlaiko vi
sokių aprėdalų krautuvę ir lie
tuviams, ypač bridgeporlie- 
čianis, yra žinomas per dauge
lį metų; jis paaukavo Georgettc 
šilkinę dresę moterei arba mer
ginai vertės $15.

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

(4) Peter Barskis Furniture 
House, 1748 W. 47 St. Jis per 
daugelį metų veda pasekmin
gai biznį Town oi Lake apie- 
linkeje. Jis skiria Naujienų 
maskaradui puikią pastatomą 
ant grindų elektrinę liampą, 
šilkiniu uždangalu, vertės $20.

(5) B & J Electric Radio 
Eng. Laboratories, Ine., J. A. 
Bartkus, Vedėjas, 6819 South 
VVestern Avė. Tai yra lietuviai 
Radio išdirbinėtojai, kurie gra
žiai veda savo biznį Marąuette 
Parko apielinkčj. Jie skiria 
Naujienų maskaradui Elektrinį 
Waffle Iron, Rimco Waffle 
Mold No. 89-A vertės $16.

(6) A. Belskis, vaistininkas, 
Naujienų kaimynas, kuris pa
sekmingai veda savo puikiai 
įrengtą • vaistinę per daugeli 
metų, skiria Naujienų maska
radui Perfumų Setą vertes $10.

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

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

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

10) 18 Bond <& Mortgage Or- 
ganization, 1618 W* 18 St. Jis 
parduoda bonus ir skolina pini 
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 siddbrinį arbatinį setą 
vertės $30.

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

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

(14) Archer Parlor Suite 
Manufacturers, J. Kazik, sav., 
1140 Archer Avė. Tai yra ge
rai žinomas Brighton Park biz
nierius, kuris išdirbinėja ra
kandus. Jis skiria “Naujienų” 
piaskaradui puikų apmuštą 
krėslą, vertės $25.

(15) Benning Wepnersten, 
Ine., 2760 Archer Avė. Jie iš
dirbinėja Malt Extract, skiria 
“Naujienų” maskaradui 2 koi- 
sus malt, vertės $14.50.-------------------- ,

(16) Eagle Restaurant, 1745 
S. Halsted St., skiria '“Naujie
nų” maskaradui paršiuką, gyvą 
arba keptą, vertės $5.

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

(18) J. A. Pikiel, 1818 So. 
Halsted St. “Naujienų” kaimy
nas, biznierius, skiria “Naujie
nų” maskaradui Florsheim ru
dus patentuotos skuros čevery- 
kus, Vertės $10.

(19) E. W. Bakszewicz, 4392 
Archer Avė., skiria “Naujienų” 
maskaradui Silver Plated Pla- 
tter, vertės $15.

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

(21) E. W. Bakszewicz, 432 
Archer Avė., skiria “Naujieną” 
maskaradui laikrodį keliaunh- 
kams, vertės $10.

(22) A. J. Kareiva & Salų 
1537 S. Wood St., skiria “Nau
jienų” maskaradui elektrikinj 
kavos perkuliatorių, vertėd 
$6*50.

(23) E. W. Bakszewicz, 4392 
Archer Avė., skiria “Naujienų” 
maskaradui fontaninę plunksną 
ir perlinius karolius, vertės $5.

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

(25) Kauno Pilis, 732 W. 19 
St., skiria “Naujienų” maska
radui Japanese Musical vyno 8 
šmotų setą vertės $10.

(26) Telser Jewelry Store, 
2205 W. 22 St., skiria “Naujie
nų” maskaradui balto aukso 
rankinį laikrodėlį vyrui arba 
moterei, vertės $20.

Daugiau vardų biznierių, ku
rie skirs “Naujienų” maskara
dui dovanas, pranešime kitomis 
dienomis. Tčmykit “Naujienas”. 
“Naujienų” Pramogų Komisija.*

AR MEŠKAI
JARBO?

-------------- SKAITYK KASDIEN---------------

NAUJIENAS
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"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1189 Štili Kilsld Street. tHICAKO. ILL

Siųskit pinigus per 
NAUJ IENAS



Ketvirtadienis, lap. 15, 1928

Tarp Chicagos
Lietuvių

Smitho neišrinkus
Turėsime ieškoti kilo,
Ha neiŠrinko mums • Smitho.
Matyt, kad Amerikoje
Nenori papos atsiųstojo.

Nenori, kad jis atvažiuotų 
Ir kad Smithas ranką jam 

bučiuotų.
Išrinko piliečiai kitų
Ir paliko už durų Smithų.

* * ♦

Smithas mums daug kalbėjo, 
Alų, vynų duot žadėjo.
Bet piliečiai už jį nebalsavo, 
Nes dauguma turi savo.

♦ * *
Moterys, girdėt, kalbėjo, 
Kad jos Smitho nenorėjo, 
Nes jos pačios dirba vynų, 
Degtinę ir alų gamina.

» * ♦
Ypač divorsų laikuose
Butų sunku begalo, 
Nes ne viena di vorai ne 
Iš naminės biznį daro.

— Balandėlis.

Susirinkimas Paro
dos reikalu

Namų budavojimo kontrakj 
torius, S. A. Zolp, 831 West 
33 rd st., buvo pakvietęs kele
tu gamtos tyrinėtojų pasitarti,1 
kaip geriau prisirengus Pasau
linei Parodai Chicagoje ' 1933) 
melais. P-nas Zolp davė įneši
ma sužinoti kiek mes, lietuviai,! 
turime išradėjų ir kandidatų į 
išradėjus, kad butų galima, 
sujungus jėgas, išstatyti kele
tą geresnių išradimų pasauli
nėje parodoje. Svarbu taipjau 
butų sužinoti, kaip didelis pa-' 
vilionas bus mums reikalingas,! 
Įtiek lėšų gali būti ir kaip jas 
sukelti. Butų malonu išgirsti 
kilų išradėjų nuomones.

—Stanislovas Gasparaitis.
i

PAKLAUSIMAS p. I). M.

Skaitydamas pereito antra
dienio “Naujienose” p. 1). M. 
korespondenciją, apie “Birutę”, 
radau paršyta šitaip: ...“Birutė! 
rengiasi suteikti mums tikrą I 
puotą sekmadienio vakare, 
gruodžio 1 d ”...

Kadangi aš domiuosi “Biru
tės” parengimais ir juos lan
kau, tad tuoj pradėjau vartyti 
savo kalenoriaus lapus, kad su
rasti vienoj ir toj pačioj die
noj sekmadienį ir gruodžio 4 d. 
Mano dėtos pastangos tečiaus 
nuėjo veltui—nesuradau. Tiesa, 
užtikau gruodžio mėnesyj net! 
penkis sekmadienius, bet jie vi
si nenori nieko , bendra turėti 
su gruodžio 4 d.

Iš to visa padariau išvadų, 
kad p. D. M. kalendorius neata- 
tinka šiems metams ir tikreny
bei. Todėl šiuomi prašJl p. D. 
M. pasiskolinti iš ko nors šių 
metų teisingą kalendorių ir, 
jei žino, kada tikrai bus ‘“Biru
tės” vakaras, lai parašo. Nes 
lankantys “Birutės” parengimus 
ir aš pats norime žinote, kada 
ištikrjų bus “Birutės” vakaras 
—sekmadieny ar gruodžio 4 d.?

—Teisybės Ieškotojas.

Smulkios Žinios.
Marijos Klukienės’, 3510 W. 

18 st., veidas užgautas. Važia
vo ji su savo vyru. Jų autas su
sikūlė su Emery Victis, 2215 
Bark avė., automobiliu ties na
mais 4311 So. VVestern avė.

« ♦ «
Užgautas auto nelaimėje 

Henry Gulkey, 12 melų bernai
tis, gyv. 3060 Lock Street. Ne
laimė pasitaikė ties namais, 
kur bernaitis gyvena. Vaikas 
nugabentas St. Patils ligoninėn.

— Reporteris.

Oak Forest
Pereitą savaitę aplankė šių j- 

staigų paliegėliams ir invali
dams šios ypatus: P-n i M. za- 
rankienė iš (’.cneva, III., po
nios Pronckienė ir A. Maluse- 
vičienė iš Chicagos.

Jos, aplankydamas šią įstai
gų, sušelpė įnamius padalinda- 
mos vaisių ir pinigų. Ir prie J. 
Lapinsko paaukavo $3, jis pini
gus išdalino taip, kaip aukau
tojos paskyrė tiems, kurių nie
kas neatjaučia.

O pašalpa reikalinga, davu
sieji pašalpos taria širdingų 
ačiū, velydami aukotojoms di
džiausio turto — sveikatos.

Butų malonu, kad kas dau
giau iš lietuvių atjaustų šiuos 
vargdienius, paaukautų nors 
smulkių aukų savo susirinki
muose. Gal galėtų draugystės, 
kliubai ir kitokios organizaci
jos suruošti kokį parengimų 
paskirdamos pelnų šios įstaigos 
įnamiams, lai butų didelė para
ma arba Šv. Kalėdų dovana, 
kurios laukia visi. Vargdienių 
akys prašvinta sulaukus užuo
jautos iš lietuvių.

Joecph Lapinskas, Inslitution, 
Wiard 39, Oak Forest, 111.

Cicero
Ciceriečiai neteko vieno gero 

ir nuoširdaus veikėjo, — Mo
tiejaus Bučinsko, kuris persis
kyrė su šiuo pasauliu lapkričio 
13 d. Velionis buvo nevedęs, pa
ėjo iš Kiršų kaimo, Alvito val
sčiaus, Vilkaviškio apskr., su
laukęs 43 m. amžiats. Vęžio li
ga velionį kankino per apie 8 
mėnesius, pakol galutinai atėmė 
gyvybę. Motiejus Bučinskas bu
vo pažangus žmogus, mylėtojas 
skaityti laikraščius ir knygas. 
Priklausė prie keletą vietinių 
pašelpinių draugijų ir prie so
cialistų kuopos, kuriose veikliai 
dalyvaudavo. Buvo ramaus bu
do, teisingas, su nieku nesipyk- 
davo, su visais visuomet links
mas ir draugiškas. Manau, kad 
jo laidotuvėms susirinks visi tie 
jo draugai, su kuriais sveikas 
būdamas veikė visuomenės la
bui. Laidotuvės įvyks lapkričio 
16 d., 2 vai. po pietų iš namų, 
1523 S. 50th Avė., Cicero, į 
Tautiškas kapines.

A. Rypkevičia.

Lietuvių bylos 
teismuose

Bose Urmonas prieš Bruno 
Belunski, S. L. Fabian Tr. ir 
kitus, bylos No. B. 171247, Cir
cuit crt., byla uždaryti trust 
dydą sumoj $2,500.

Daniel Zalusky prieš J. W. 
Coan, bylos No. 171248, Circuit 
crt., byla dėl $1000.

Helen G. Zutkus prieš John 
Butkus, bylos No. 171290,* Cir- 
cuit crt., divorsas.

Anton Lawandowski prieš An- 
nette Lewandowski, bylos No. 
171330, Circuit crt-, divorsas.

Joseph Urban ir kiti prieš H. 
O. Stone A Co., bylos No. 487,- 
388, Superior crt., byla panai
kinti kontraktą.

G. E. Patsoras prieš Shore 
Line Motor Coach Co., bylos No.

487375, Superior crt., byla dėl 
$5,000.

I. J. Veleta prieš W. R. Fu- 
llem, bylos No. 487466, Supe
rior crt., byla dėl $1000-

D. Craddock prieš Charles 
Tuma, bylos No. 487467, Supe
rior crt., byla dėl $10,000.

Geneviene Kaczynski prieš 
Frank Ridlauski, bylos No. 487,- 
471, Superior crt., byla dėl 
$10,000.

J. Jalus prieš Katarina Jalus,
bylos No. 487510, Superior crt.,
divorsas. >

A + A
.JUOZAPAS JAGMINAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 10 dieną, 4 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 
apie 62 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, Kauno rėd., Šiaulių 
apskr., Ušventės parap.,- Pa- 
butkalnės kaime. Paliko dide
liame nuliūdime 3 pusbrolius, 
Stanislovą, Leoną ir Stanislo
vą, Jagminus, brolienę Stefa
niją ir Vitoldą, dvi puseseres, 
Oną ir Vincentą Jagminaitės. 
Taip pat paliko ir Franciškų 
ir Prancišką Pranauskius, Juo
džių familiją ir visus gimines 
Amerikoje. lactuvoje gi pali
ko puseseres ir pusbrolius. 
Kūnas pašarvotas, randasi Ma
salskio koplyčioje, 3307 Au- 
burn Avė.

Laidotuves įvyks Penktadie
ny, Lapkričio 16 d., 8 vai. iš 
ryto iš koplyčios j šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Juozapo Jagmino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabe
lius A. Masalskis, Phone Bou
levard 4139.

MOTIEJUS BAČINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

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

Kūnas pašarvotas, randasi 
1523 So. BOth Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks Lapkričio 
16 d., 2 vai. po pietų iš na
mų i Tautiškas kapines.

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

Nubudę liekame,
Seserys, svogeriai, brolis 
ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- N 
borius Eudeikis. Yards 1741. I

NAUJIENOS, Chicago, UI.

H. Hessling prhtUJ. Marcin
kus, bylos No. 487555, Superior 
crt., byla dėl $5,000.

Frank Trumbetas prieš Katic 
Trumbetas, bylos No. 171476, 
Circuit crt., divorsas.

Mary Leban prieš Adam Le- 
ban, bylos No. B. 171706, Cir
cuit crt., divorsas.

Anna Banas prieš Joseph Ba- 
nas, bylos No. B. 171140, Cir
cuit crt., divorsas.

Sol Filis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

2118—20—22 S. State St.
Tel. Victory 2454 

4606—08 W. 22nd St.
Tel. Cicero 130

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D.L AČHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balaamuotojas
2314 W. J3rd PI. 

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

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna- 
ivimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tol. Victory 1115

SiAijSatiškas — 
Ma ndagus 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAG B ABU VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So.’ 49 Ct., Cicero 

Tol. Cicbro 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Lietuves Akušeres

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-rnos gatvės 

Phone Victory A115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo] 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

Phone Victory 4952
MR8. A. JARUSH-KAUSHILLAS

A K U š E R K A
3252 South Halsted Street

Viršuj Unlversal
► SUte Rauk

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais uuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti-

L. Buzanski prieš Joseph Bu- 
zanski, bylos No. 487606, Supe
rior crt., divorsas.

II. Willis prieš Anne Willis, 
bylos No. 487654, Superior crt., 
divorsas.

Zelma Rimas prieš William 
T. Rimas, bylos No. 171802, Cir
cuit crt., divorsas.

Frances Makris prieš George 
Makris, bylos No. 487770, Su
perior crt., divorsas.

PRANEŠIMAI
y

Draugystė Atgimties Lietuvių Tau
tos Moterų ir Vyrų rengia metinį 
balių s u bato j, 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.

Hmnboldt Parke Lietuvių Politiš
ko Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks Ketvirtadienyj, Lapkričio 15 
d., Humboldt Maccabee svetainėj, 
1621 N. California Avė., 2-ros lu
bos, 7:30 vai. vakare. Narius mel
džiu dalyvauti; A. VValskis, sekrt.

“Marųuette Manor Orchestra” 
praktikos įvyksta kiekvieną penkta
dienio vakarą nuo 7:45 iki 9:90 vai., 
Gage Parko svetainėj, 55th St. ir 
Western Avė. Priimama ypatos ne 
jaunesnės kaip 12 metų amžiaus, gro
jančios bite pučiamą ar styginį ins
trumentą. įstojimo ir jokių kitų mo
kesčių nėra ir nebus. Tikslas yra su
organizuoti lietuvius muikantus ir pa
tarnauti muzikos srityje lietuviams. 
Kam tik laikas leidžia, širdingai mel
džiame prisidėti prie minėto orclies- 
tro. Tėvų komitetas.

Vilniaus Vadavimo Komiteto susi
rinkimas įvyks penktadieny, lapkričio 
16 d., 8 v. v., Lietuvių Auditorijoj. 
Visi nariai, draugijų atstovai ir pri
jaučiantieji Vilniaus vadavimo darbui 
prašomi būti susirinkime, nes yra 
svarbių reikalų.—Valdyba.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

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

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

4712 South Ashland Avė.
Phoue Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 Ė. 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

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 0 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

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart Ivtntadieuio ir ketvirtadienio

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tei. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

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 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTA8
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Antiekos 
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;
6 iki 9 vai. vakaro.

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

Tel. Hemlock 8151

Phone BouJevard 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™

DENT1STAS 
30 East Ulth 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 dienoa.

DR.S.BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

\ Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, III.

I
Tel. Brunsroick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwau'kce Avenue

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
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. 
Serenos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

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 Tol. Victory 6893 
Rez. Tel. I)rexel 9191

DR. A. A. ROTE
Rusas Gydytojus ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyriškų 

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

arti 3Ut Street
Valandos: 1—3 po pietų. 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šveutud. 10—12 dieuą

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

Specialistas valkų ligų
Ofisus 3337 So. Morgan Street 

Phone Boulevard 2418 
Rezidencijos Phono Republic 9107 
Valąudos: 1 iM 3 ir nuo 7 iki 9 v. v.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randoljjh 686J

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residencc Tel. Fairfax 6352

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

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

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
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. Kandolph St., Room 604 

Radikalus gydymas visų kroniškų 
įytyškų 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. GUG1S
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj 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.SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmieslyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. VVashington 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. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipplc St.
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. Ln. Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9 1.

Kezidencija 6158 S. Tahnan Av.
Tel. Prospect 3525.
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Jūsų saugumui

ju paiv?n-
Policijos

biznierius

arba korporacija Chicagoje 
autorizuoti rinkti pinigų 
garsinimų Chicagos Poli- 
Ltepartamento vardu.

Policijos komisionierius, VVil- 
liam F. Russell, šios savaitės 
biuletene chicagiečius perspėja:

Pasiturinčiai išlydantys vy
rai ir moterys šiomis dienomis 
renka Aukas iš chicagiečių po
licijos ir įvairių labdaringu or
ganizacijų naudai.

Daugelis šių asmenų gauna 
iš biznierių apgarsinimus pasa
kodami, kad pelnas iš 
gimo eisiąs Chicagos 
Departamentui.

Kad paskatinus
duoti pinigų, tie asmenys pri
žada, kaip atlyginimą, suteikti 
policininkų žvaigždes, oficiales 
autams emblemas ir kitokius 
pripažinimo ženklus. Jokis as
muo 
nėra 
arba 
ei jos

Kai jus nepažįstami asmenys 
pašauks per telefoną ir prašys 
pinigų tokiems “labdaringiems” 
tikslams, tai paimkite jų var
dus ir pavardes, o taipgi tele
fono numerį ir pakvieskite juos 
užeiti vėliau, o tuo tarpu duoki
te žinią apie tai policijai.

Pirm negu jus duodate pini
gų. prašomų bet kuriam geram 
tikslui, persitikrinkite, kad jū
sų pinigai teks tikrai geram 
tikslui.

Ieško piktadarių
Policijos komisionieriaus pa

dėjėjas, John Stege, pranešė, 
kad policija rengėsi kaip vakar 
suimti B. Zuckermanną ir 
B. (ilazerą rišy su pašovimu 
Northsvestern universiteto stu
dento J. Achero. Garaže Ogden 
gatvėj užtiktas autas su įlenk
tu fenderiu ir panašus tam, ku
riuo važiavo piktadariai, pašo
vusieji Acherį. Zuckerman ir 
(rlžtzvr jau pirutiuu yra pa&ižy-- 
niėjv policijos akyse. Pašautam 
studentui padaryta antra ope
racija. Jo padėtis kritinga.

Dar viena bomba
Blue Island Grill tarpdury, 

11(11 Blue Island ivve., padėta 
bomba < kspliodavo. Išversta da
lis murinės sienos. Nuo trenk
smo išbirėjo trobesio langai, o 
taipgi langai trobesio, kurie ra
dosi netoli nuo valgyklos.

Mokytojoms nereikalau
ja tokių teisių, kaip 

stenografėm

kuria
joms
tokio

Illinois Darbo Federacijos su
važiavimo priimta rezoliucija, 

reikalauja, kad mokyto- 
butų leista rūkyti, dėvėti 
ilgio andarokus, kaip kad 
stenografės, lankyti šo-

kihs paprastomis dienomis. Da
lykas tokis, kad kai kuriose 
vietose mokytojoms įsakoma, 

“idant jų andarokai butų tam 
tikro ilgio, idant jos nerūkytų 
arba nesivaikščiotų gatvėmis 
vėliau nusakytos valandos va
karais.

Tarptautinė paroda 
keliavimui

Ar buvo pagavęs jus kada 
nors pagundas keliauti? Vei
kiausia, kiekvienas iš musų sa
vo vaidentuvėje regėjo ilgas 
keliones Į svetimas šalis, kur 
žmogus gali jausti virpėjimą 
dėl matomų vietų grožės arba 
dėl keistų gyventojų papročių.

Žinia, dauguma musų neiš
gali tokias keliones realizuoti, 
taigi geriausia, ką mes galime

lankyti Sherinan viešbutį, kur 
yra šiuo laiku Tarptautinė Pa
roda Keliavimui. Praktiškai

kiekviena pasaulio šalis atsto
vaujama parodoj. Kiekviena 
turi išstaciusi savo šėtroj (kio
ske) reprezentuojamos šalies 
viliones, kaip paveikslus ir ka- 
rakteringus gaminius. Allanky- 
mas šios parodos bus kuone 
tas pats, ką ir atlankymas re
prezentuojamų šalių, tik, žinia, 
toli ne taip brangus.

Parodoj yra vienas malonus 
kampelis, kuris bus nepapras
tai įdomus visiems Chicagos 
lietuviams, butent lietuvių kio
skas (šėtra). Nėra galimybes 
aprašyti visus gražius dalykus, 
kurie ten randasi, taigi geriau
sia hutų jums patiems pamatyti 
—visą lai savo akimis.

Ateinantį šeštadienį, kaip 8 
vai. vakare, bus išpildytas pa
rodoj lietuviškas programas, 
kuris susidės, tarpe kita ko, 
iš sekamų numerių: 1. Jaunų 
vyrų kvartetas (iš Birutės); 2. 
Mišrus oktetas; 8. Smuikuos 
p-lė Čepukiutė; I. Dainuos p-lė 
Salaveiėikiulė; 5. Keturios po
ros šokėjų; 6. kitokie numeriai.

Palaidotas vice-prezi- 
dento draugas

Ne\v York? lapo palaidotas 
Su v. Valstijų viceprezidento 
Daweso draugas, Brandi Kni

auks-bert. Jiedu lankė kartu 
tesniąją mokyklą, vėliau 
giją. Bet kuomet I)axves 
kė vice-prezidento vietos,

nusmuko iki Bowary 
ir tapo profesionaliu

draugas 
gatvės 
oabasta.

tai jo

“Sausųjų” ir “slapiųjų” 
spėkos lygios

Illinois valstijos legislatura 
susirinks Springfielde sausio 9 
lieną. Vadinamų “sausųjų” ir 
‘slapiųjų” jėgos, manoma, bu- 
iančios lygios. Taigi nesitiki- 

na, kad prohibicijai vykinti 
valstijos įstatymai būti/ atmes
ti arba sustiprinti. Nužiūrima, 
kad

sustiprinti.
jie pasiliksią kaip buvę.

Deveris ligoninėj
Buvusis C.bicagos

Willt«ti> K. I )ever. 
Presbiteriai) ligoninėje, 

aus jo gyvasčiai nėra.

indras
avo-

i

Educational
Mokyklos

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

672 W. Madison St.

Miscellaneous
_____________ Įvairus

KNYGYNE “LIETUVA” —
Galima gauti visokiausių lietu
viškų knygų, nes “Lietuva” yra 
didžiausias lietuviškas knygynas 
pasaulyje.

KNYGYNE “LIETUVA” —
Yra “Naujienų” skyrius — čia 
galima paduoti skelbimus i “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 Paskolos 
Bonus ir už Bonus tuoj sumoka 
pinigus — jeigu turite Lietuvos 
bonų pardavimui kreipkitės pas 
mus.

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

Visais viršminėtais reikalais 
meldžiam kreiptis j musu įstaigą.

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

lietuvių
Lietuvos

nume-

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

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo ? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, {skaitant phim- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
jmoketi. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION ZCO.
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1321
M R. PARIS.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial
Finansai-Paskolos

Business Service 
Biznio Patarnavimas

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ’r fumisai, grotos — 
vandenio {taisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

Expertas Radio 
Taisymo

Musų expertai patarnaus ir 
taisys jūsų setą jūsų namuose, 
einame visur, r-’--- v-- - 
tuotas.

su- 
Mes 

visas darbas garan- 
Taipgi mes turime keletą 

elektrikinių setų dėl pardavimo la
bai pigiai.

$2 — patarnavimą
Ste\vart 2992 

516 E. 71st St.

skaitom — $2

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

MES darome pTrmos klesos kar- 
Eenterio, plumbeno ir apšildymo dar
us: 24 mėnesiai išmoKėjimui. Mes 

ateisime bile kur Chicagoj. Visas 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Bucklngham 5087

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

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

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J S. RAMANČIONIS, Sav.

MES valom visokios rųšies kar
uotus, darbas garantuotas. Mes ei
name visur po visą Chicagą. Že
miausios kainos.

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

GENEKALIS KONTRAKTORIUS IR 
RE A L ESTATE

Statau namus nuo bungnlow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS, 
4309 West 63rd Street

Phone Republic 7869

Financial
Finanaai-Paakolon

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampus Hermitage Avė.

Paskolos suteikiama
i vien^ diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

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

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

Co.

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

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th St

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 216 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

Musical Instruments
MhzikoR Instrumentai

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

GARANTUOTAS UŽDARBYS

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

Už $5.0000 parsiduoda $5,700 2nd 
morgičiai ant naujo bizniavo namo 
6%.

NORIU parduot savo 88 notų vė
liausio styliaus Grojiklį Pianą su 
platutn suolu, kabinetas ir 79 vole
liai. Užmokant ant syk $125, ant 
išmokėjimo $135, $10 j mėnesj.

Matykit
MATHIAS RINKBAUNNER, 

6136 So. Halsted St.

AUKSINĖ PROGA
Parduosime jums gražią krautuvę 

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

Tel. Republic 9819

BUČERNĖ pardavimui, daro di
deli biznj. Parduosiu ar mainysiu 
ant nejudinamos nuosavybės. Šven
čių biznis apmokės už tą.

1750/W>Wd St.

I Kas turite pinigų, pasipaudokite ši- 
j ta proga, nes tai yra garantuojamas 
investmentas ir geras uždarbys.

STANKO & CO, 
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

JUS NETURITE mokėt pinigų, 
jeigu jus norit išmainyt jūsų Pianą, 
Grojiklj Pianą arba Phonografą, ar
ba seną su baterijomis Radio ant 
musų naujo elektrikinio Dynumic 
Radio. Atsišaukit { musų krautu
ve arba patelefonuokit Normai 9431, 

MIDWEST PIANO STORES, 
6136 So. Halsted St.

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

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

NAUJIENOS, Box 1134

CIGARŲ, cigaretų, saldainių ge
riausias ir didžiausias bargenas, ka
da nors buvo pasiūlytas. Sodės fon
tanas, žurnalai, ofisų reikmėms, mo
kyklų reikmenis ir lt. Senai uždėtas 
biznis, didelės įplaukos, 
vieta Pietinėj miesto daly, 
kompeticijos. Niekad nesimainč 
vininkai 
tavoras. 
ma, gyvenimui ruimai, turiu 
duot greitai dėl sutvarkymo 
reikalų. $2200 arba greitas 
pasiūlymas gali paimti viską, 
daug daugiau.

305 E. 75th St., 
Prie kampo Prairie Avė

geriausia 
nėra 

sa
kios dienos {rengimai ir 

Renda pigi, gani apšildo- 
par- 
savo 

geraą 
verta

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtrąukimo morgi
čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko
los . pataisymui, apmokėjimui taksų, 
assementų ar kitokių skolų. Greita 
pagelba. Prieinamos sąlygos, (kant
rai Finance Co., Rm. 514 City State 
Bank Bldg., 128-30 No. Wells St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ 
,2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

vvrights. Rašyk šiandie. Pati 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

I BU 
ir

Help VVanted—Mate
1 >Hrh*ninkų Reikią

KEIKIA LIETUVIŲ rtU'lUdUH' 
•JŲ PARDAVINĖTOJŲ - PATV 

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjat au 

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yri, 
puiki proga išsimokinti kaip parda 
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokinsite# pas tokius 
/.monės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskj pasimokinti, 
|ųs galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami- 
r* * Įeit. akel k>irr>ja..THE CHEVROLET DEAUiRM 
^SSOCIATION—Salesmen Training 
School, 801 Gossard . 118 Kast 
Ohio St. Chicago, III

DIDELI PINIGAI

Mums reikalinga tuojaus 500 žmo
nių padaryti didelius pinigus pri
imant užsakymus ant medžių, krū
mų ir žaliuomenų; patyrimas nerei
kalingas; telefonuokit, rašykit, ar
ba atsilankykit tarp 6 iki 8 v. vak. 
J. V. St. Michael & Co., 8545 Hous
ton Avė., So. Chicago, Regent 2875

AEROPLANŲ DARBO MOKINIAI
Uždirbkit nuo $10 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 nuo 9 ryte 
iki 9 vakare.

REIKALINGAS žmogus dirbt prie 
gasolino stoties, turi būt nevedęs, tu
ri suprasti apie taisymą automobilių. 
C. P. SUROMSKIS, Archer and Keane 
Avė., Justice Park. Phone Willow 
Springs 10.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie lengvo namų darbo, šauk
ti tarp 9—10 vakare. 8230 West 
Augusta St. Tel. Spaulding 5813.

REIKALINGA veiterka patarnaut 
valgykloj, geras užmokestis, valgis 
ir kambarys, užmiesty. Viena diena 
liuosa kas savaitę. Kreipkitės { 
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., 

Box 1136
REIKALINGA moteris arba mei> 

gina prie 3 siratų vaikų. Atsišau
kit po 6 vai. vakare.

6827 So. Rockwell St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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 DIRBTUVE
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

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

Naujas išradimas
įstabiausias ir gražiausias instru

mentas kada nors padarytas. Iki- 
šiol visos armonikos turėdavo 12 
baso notų. Naujoji turi 36 baso 
notas, kas leidžia groti basą kaip 
parašyta, taip jau ardytais akor
dais ir arpeggio. Lengva groti, fak
tiškai, daug lengviau, negu senojo 
stiliaus armonikomis. Rankomis pa
darytos Chicagoje ir pilnai gvaran- 
tuotos. Jūsų senas instrumentas 
priimamas mainui. 35% {mokėti, 
likusius lengvais išmokėjimais.

PETER AHACICH, 
2250 South Hamlin Avenue 

Tel. Rockvvell 5379

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

$5000. Geras biznis. Puiki 
renda pigi.

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

Tel. Republic 5550

vieta,

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė su namu. Senas, išdirbtas biznis, 
įplaukia j mėnesj apie $4500. NAU
JIENOS, 1739 S. Halsted St. Box 1135

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Radios
RUDENINIS PRATU.šTINIMO 

IŠPARDAVIMAS 
Freshman, Atvvater Kent, Mohawk, 
Magnavox ir Payson setai. 1 dialo 
kontrolė, 5, 6 ir 7 tūbų, pigiai.
Rumbler Superhetrodyne ........... $25
Worid tūbai, garantuoti ........... 98c
Kabinetai, stalai ir console modeliai 
nuo $1.25 iki $15.
Radio patarnavimas $2.
Šis apgarsinimas vertas $1.

TOM PECHO RADIO SHOP 
240 W. 31sh St. Victory 9818

For Rent
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.

MAINYSIU dailią didelę sedan ma
šiną ant coupe ar roadster. Man la
bai reikalinga maža mašina. Atsi
šaukit tuojaus. 4435 So. Maplewood 
Avė., po 6 v. vak. Agentų nereikia.

1926
1927
1928
1928
1927
1928

Lincoln Sport Phaeton.... $950
Buick sedan 5 pas........... $675
Oakland sedan naujas.... $795 
Pontiac sedan naujas......  $695
Chandler luke naujas......  $650
Essex sedan, kąip naujas $650 

Cadillac coupe, 4 pass., perfect $495 
Essex, Fords, 50 kitokių 

rinkimo. __
McDERMOTT MOTOR

7136 So. Halsted

dėl pasi-

SALES
St.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai______

Pagražinkit savo namą 
ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2875 
ir paprašykit Landscape Dept. 30 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui. 
Mes mielai suteiksime dykai visas 
žinias. Pašaukit mus bile laiku. 
Leiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojame visą musų darba, ap
mainome dykai. Patyrę medžių gy-

MICHAEL & 
Not Ine. 
Houston Avė.

V. St. Co.

8545
Tel. Regent 2375 

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

Vėliausios mados moterims 
kepurės, dresės ir kotai 

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

G. & E. Burba
CLOAK SHOP

3214 South Halsted Street
Chicago, III. Phone Victory 2477

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vjlnonios panČiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos 
tai 50 centų —- dvi poros u 
tus.
85c. ir 95 centai.
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 81c., 34c. ir 35c. Vilnonius ma- 
terijoa vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

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

Chicago, III.

iora tik- 
95 cen- 

Moterims pančiakų pora po 
Vilnonios gijos

__  
Vilnonios ma-

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

964 W. 37th PI.

GROSERNĖ ir bučernė parsiduo
da pigiai, 2 pagyvenimui kambariai 
užpakaly, 4 melų lysas.

2908 W. 59th St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučemė 
su namu ar be. Priežastis — pražu
džiau du savo vaikus nelaimėje, taip
gi susižeidė bučerius. Parduosiu pi
giai. 6734 So. Racine Avė.

t 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 į ofisą.
J. H. Schaffer & Co 

803 Ridge Avė.
Wilmette

Tel. Wilmette 364

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

T

LIETUVIAI
INVESTORIAI

jus norėtumėt investuoti kiek 
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 'l.OOO akrų der
lingiausios cukraus nendrių žemes 
centraliniuose vakaruose.. Aš parduo
siu jums 40 akrų tos žemės ir jeigu 
jus norėsite, aš operuosiu ją už jus 
ir garantuosiu jums 10% PELNO. 
Dabar yra statoma dirbtuvė. Jusu 
žemė uždirbs jums pinigų ir tuo 
načiu laiku pakils vertėje. Tai yra 
uilnai teisėta biznio ištaiga ir išlai- 

aSt-riausius t'y rinejimus. Batiltie- 
riai ir Chambers of Commerce visuo- 
se centraliniuose vakaruose indorsuo- 
ja ir rekomenduoja ją.
PINIGAI GRĄŽINAMI, JEI 
NEBŪTUMĖT PATENKINTI
Pasiųsk kuponą dėl platesnių žinių

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

Tel. State 9783
Vardas

Adresas

Telefonas

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

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

UNITĖD BROKERAGE CO., 
145 N, Clark Street 

Dearbom 8840

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. 184 St. ir Woodland Avė. 
Blue Island, III. Tel. 2051.

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

PARSIDUODA Delicatessen Sto
ras su 4 kambariais ir visi rakan
dai. Renda labai pigi, turiu par
duot labai greitai. 146 W. 59t’n St.

PARDAVIMUI lunch room, pusė 
arba visas, švedų apielinkėj. Žmo
gui norint padaryt pinigus gera vie
ta. Pigi renda, ilgas lysas.1210 W. 59th st.

PARSIDUODA bučernės fikčeriai 
pirmos klesos. Parduosiu pigiai iŠ 
svarbios priežasties. Galima biskj 
{mokėt cash o kitus ant išmokėjimo.

8349 So. Racine Avė.

•>

’ NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

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

APSIMOKANTIS Investmentas. — 
2 apartmentų namas prie Berkeley 
^ve., arti 42 gt.; kaina $11,500; $300 

’ ash; išmokėjimai.
3 apartmentų namas prie Berkeley 

Kve., arti 44 gt.; kaina $17,500; 
mainys ant gero 6 Batų nmo.

JOHN IBACH
1046 E. 43rd St. Oakland 4681

KVIEČIAME APŽIŪRĖT

Palygink ši 5 kambarių bungalow 
su kitais aukštesne kaina; elektrikos 
venteliacija, tiesus susisiekimas su 
VVestern Electric Co., aržuolo tri- 
minsras, didelis aukštas kambarys 
lel fruktų, 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 i metus. Kaina $12,000; įmo
kei $3,000. H. J. Coleman & Co., 
129 E. Pershing Rd. Tel. Blvd. 7769

PARDAVIMAS bizniavas namas, 
pagyvenimas užpakaly ir viršui fia
las 6 kambarių. Karštu vandeniu 
šildomas ir 2 karų garažas. Taipgi 
biznio lotas dėl pardavimo, parduo
siu pigiai arba mainysiu { namą 
dideli ar maža. Paul Reni Estate, 
3236 W. 55th St., Tel. Republic 4170

arba 
arba

KAS NORIT pirkt, parduot 
mainyt ^mus, farmas, lotus 
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

Phone Lafayette 5107
NAMAS be jokio {mokėjimo. Jūsų 

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

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 transporta- 
cija; kaina $9,300. Atsakomingiems 
žmonėms duos lengvais išmokėji
mais. Kreipkitės prie savininko 7131 
S. Western avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galovv su atskyri! lotu. Namas ge
rame stovy. Parduosiu pigiai. Taip
ogi parduodu 2 šildomus pečius ir 
dvi lovas. 5130 So. Trumbull Avė.

Tel. Hemlock 1907




