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Sako, kad Sovietų Valdžiai
Gresiąs Suinmo Pavojus

Londonas skelbia tokių žinių turis iš dip
lomatinių pranešimų iš Maskvos. “Če
kistai" siūlę diplomatams apsaugos,
chaosui atsitikus.

LONDONAS, lapkr. 15.
Paskutiniai Londone gauti di
plomatiniai pranešimai iš Mas
kvos paduoda nuostabių žinių 
apie didėjantį dalykų irimų Ru
sijoje.

Vienas stebėt iniausių laktų 
yni tas, kad Ge-Pe-U [buvu
sios “čekos”] agentai šiomis 
dienomis kreipėsi į svetimų 
kraštų diplomatus, siulydamie; 
suteikti jiems apsaugos atveji, 
jeigu sovietų valdžia sugriūtų 
ir mieste kiltų chaosas.

Tą “čekistų” pasisiūlymą di
plomatai atmetė, manydami, 
kad tai gali būti tik jų provo
kavimas.

Vokiečių olicierai, kurie bu
vo artimuose santykiuose su 
raudonąja armija, grįžę j Ber
lynu papasakojo, Jcad raudono
joj armijoj esąs didžiausias ne
pasitenkinimas tiek karininkų, 
tiek kareivių tarpe. Aukštesnio
ji karininkai esą vis labiau pik

Sovietų diplom a t ė Berger reikalauja iš 
Kollontai gali ne- naujo suskaityti 

tekti vietos * balsus
OSLO, Norvegija, lapkr. 15. 

— Mme. Aleksandra Kollontai, 
sovietų ministeris Norvegijai ir 
vienintelė pasauly moteriške 
užimanti aukštą diplomatinę 
vietų, gali prarasti savo postą.

«
Jos priešai', kurie jai labai 

pavydi, pradėjo iš naujo ją pul
ti. Mme. Kollontai, mat, išlei
do dabai' knygą, pavardytą 
"Kelias j Meilę”. Knyga pilna 
tralinių aprašymų, ir autorės 
priešai kaltina ją, kad ji ne
teisingai vaizduojanti Rusiją, 
kad ji tuo sunkiai nusikaltus 
revoliucijai, ir reikalauja, kad 
Mme. Kollontai butų atšaukta 
ir išdanginta į Turkestaną.

Priešrinkiminė kova 
Australijoj

MELBURNAS, * Australija, 
lapkr. 15. — Kadangi rinkimai 
Australijoje įvyks ateinanti 
šeštadienį (rytoj), atkakli 
priešrinkiminė kova tarp prem
jero Bruce valdžios partijos it 
darbo partijos eina galop.

Darydamas visų pastangų 
rinkimus laimėti, premjeras 
Bruce išleido atsišaukimą dagi, 
į visus Australijos darbininkus, 
maldaudamas juos balsuoti už 
valdžios kandidatų sąrašą.

Kiek žmonių balsavo 
per pereitus rinkimus

\VASHINGTONAS, lapkr. 15. 
— Neoficialiu balsų suskaity- 
mu, per praeitus prezidento rin
kimus už republikonų ir demo
kratų partijų kandidatus buvo 
paduota bendrai 35,439,715 
balsų.

Už Ilooverj paduota 20,812,- 
912; už Smithą — 14,626,803 
balsai.

Kiek balsų yra gavusios kitos 
mažesnės partijos, dar pilnų ži
nių nėra.

tinasi tuo, kad į armijų velka
ma politika, o kareiviai, kurie 
verbuojami daugiausiai iš vals
tiečių, esu įtūžę dėl to, kad jų 
tėvai ir broliai kaimuose var
ginami ir verčiami paskutinį 
duonos- kąsnį atiduoti komunis
tų valdininkams ir miestų gy
ventojams.

Trockis atsisakęs lenktis.

Praneša taipjau, kad diktato
rius Stalinas buvęs • pargaben- 
dinęs iš trėmimo Leoną Troc
kį ir pasiūlęs dovanoti jam 
bausmę, jeigu jis remsiąs da
bartinę sovietų valdžių. Troc 
kis atsisakęs, ir dėl to buvęs 
tuojau vėl išdangintas atgal į 
eentralinj Sibirą. Bet pasinau
dodamas savo trumpu buvimu 
Maskvoje, Trockis sugebėjęs 
vinių egzempliorių savo kny
gos apie sovietų režimą iššmu- 
geliuoti į Vokietijų, kur dabai 
netrukus ji bus atspausdinta.

Coolidge’o pamokslų 
Europa neprašanti

I♦ 4«v .♦ » »• rrįr
Taip abako Britų lordas į A- 

merikos prezidento kalbą 
Paliaubų dieną

MIIAVAUKEE, \Vis., lapkr. 
15. Socialistų kongresma- 
nas Victor Berger, kuris per 
pastaruosius rinkimus nel>ebu- 
vo išrinktas į kongresų, gavęs 
arti 400 balsų mažiau už savo 
oponentą republikoną StalTor 
dą, dabar pareikalavo naujo 
balsų suskaitymo 1-moį \vardoj.

Socialistų partija išleido pra-. 
nešimų, kuriame sako, kad bu
vę susek tu neregularumų balsų 
skaityme, o lodei ji reikalau
sianti, kad visame 5-me kon
gresiniame distrikte balsai bu
tų išnaujo suskaityti.

Kinų komunistai 
! skaudžiai sumušti

LONDONAS, lapkr. 15. — 
Iš Honkongo, Kinuose, prane
ša, kad tautinės Kinų valdžios 
kariuomenė paėmė komuniste 
tvirtovę Šekkongų, dvyliką my
lių į lytus nuo Kantono. Kova 
traukėsi per dvi dienas. Išstum
ti iš Šekkongo, komunistai pa
sitraukę j Caingoi, bet čia jie 
buvo visai sumušti, šimtai jų 
krito kautynėse, o daugiau 
kaip 200 buvo paimti į nelais
vę.
Houghton grįžta vė lį 
Angliją ambasadoriauti » _

■ NEW YOHKAS, lapkr. 15.— 
Ambasadorius Anglijai Alan- 
s-on Houghton, kuris buvo iš 
ambasadoriaus vietos rezigna
vęs dėl to, kad buvo pastatęs 
savo kandidatūrų į Jungtinių 
Valstybių senatorius, pralaimė
jęs rinkimuose dabar vėl išvy
ko į Londoną senų savo pareigų 
eiti.

LONDONAS, lapkr. 15.
Kalbėdamas vakar jo garbei 
suruoštame pokyly, lordas 
Biikenhead, buvęs ministeris 
Indijai, prisiminęs Jungtinių 
Valstybių prezidento Coolidge’o 
kalbą kai o paliaubų dieną, pa
sakė, kad p. Coolidge bandąs 
niekinti Eurėpą, ką ji turinti 
daryti, ko nedaryti. Jis dėl to 
norįs atsakyti p. Coolidge’ui, 
kad Anglija ir iš viso Europa 
jo pamokslų neprašanti. Kai A- 
inerika tvirtinus turinti teisę 
statydintis tam tikrą kreiserių 
skaičių, Anglija jai atsakius: 
“Statydinkis kiek tinkama.” 
Bet taip pat ir Anglija nieka
dos neatsižadėsianti savo teisės 
statydintis tiek lengvų kreise
rių, kiek jai reikią savo impe
rijos apsaugai. •

“Bedievis” Smith vėl 
areštuotas

Tardo garlaivio Vestris 
katastrofą

NFAV YORKAS, lapkr. 15.— 
Federalinė vyriausybė šiandie 
pradėjo garlaivio Vestris kar 
tastrofos tardymą.

LITTLE ROCK, Ark., lapkr. 
15. -r NcAvyorkietis Charles 
Smith, Amerikos Draugijos A- 
teizmui Kelti pirmininkas, ku
ris po ilgo bado streiko buvo 
nesenai paleistas čia iš kalėji
mo, Vakar vėl buvo policijos 
areštuotas, kaltinamas dėl 
“blasfemijos” — piktžodžiavi
mo prieš Dievą.

Graikų kepėjai atsisako 
nupiginti duoną; už

daro kepyklas
R ........... . ............ m i ■

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 15.
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KAI GARLAIVIS VESTRIS SKENDO ATLANTE

[Atlantic and Pacific Photo]

Šis fotografijos paveikslėlis vaizduoja sceną garlaivy Vestris, kai laivui skęstant žmonės buvo 
keliami valtimis žemyn į putojančias bangas, žmonės apsijuosę gyvybes gelbėjimais korkų dir-•
žais. Šią fotografiją nuėmė garlaivio Vestris virtuvės darbininkas Fred Ilanson, kuris su savo 
kamera pasiliko ant garlaivio, kol paskutinė valtis bąvo beleidžiama į vandenį, j kurią tada ir 
jis šoko. Paveikslėlis buvo gautas Chicagoje telegrafu.

Meksikos maištininkų 
vadas Garduno suimtas

MEKSIKOS MIESTAS, lapkr. 
15. Viename Meksikos Mies
to priemiesty tapo policijos su
imtas žymus maištininkų va
das, Jose Gomez Garduno. Jį iš
davė. du maištininkams simpati
zuoją mokytojai, kurie buvo 
pirmiau areštuoti.

1 " ‘r • "■■i ■ • —“ —41

Išsprogdino Allen A 
kompanijos vice
prezidento vilą

KENOSllA, Wis., lapkr. 15. 
— Vakar vakarą, apie 7:30 
vai., Lake Genevoj . buvo iš
sprogdintas Rogero Kimballo 
vasarnamis'.

Rimbai! yra Kenoshos Allen 
A kompanijos viceprezidentas.

Kadangi tos kompanijos meg- 
stuvėse jau kelintas mėnuo tę
siasi darbininkų streikas, tai 
policija vėl įtaria, kad vasarna
mį išsprogdinęs kas nors iš 
streikininkų simpatizuotojų.

Vasarnamy dabar niekas ne
begyveno, delito žmonių nenu
kentėjo.

Banditai išsinešė iš
banko $50,000

MARSHFIELD, Wis„ lapkr. 
15. Du banditai vakar api
plėšė Auburndale State Banką, 
išsinešdami $5,000 gyvais pini- 
gais^ir 46,000 perkamais verty
bių popieriais.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš dalies debesiuota ir kiek
Kepyklų savininkai atsisakė šalčiau. Stiproki vakarų ir žie- v4 ir vienas pats sugebėjo nu

klausyti valdžios reikalavimo mių vakarų vėjai. I leisti vandenin vieną tuščią
nupiginti duoną ir, užuot ke- Vakar temperatūra jvairavo valtį. Išgriebęs iš vandens savo 
pę toliau, savo kepyklas uždą- tarp 58° ir 68° F. į draugus Al<excei ir Myricle, jie
ro. Jie pareiškė, kad savo duo- šiandie saulė teka 6:40, lei- visi trys graibyti kitus 
nos kepamas krosnis jie pave-.ydžiasi 4:29. Mėnuo leidžiasi vilnyse besinardąnčius, kol iž
dą vyriausybės dispozicijai. 17:23 vakaro. J graibė visus.

17 žmonių plauke ki
tų gelbėti ir patys 

žuvo juroj
RYE, Sussex, Anglija, lapkr. 

15. — Audringoj juroj, ties Ju- 
ry’s Gap, apvirtus pagallx>s 
valčiai, prigėrė visi septynio
lika jos įgulos žmonių.

Nežiūrint stiprios audros, 
valtis su žmonėmis buvo šį ly
tą pasiųsta teikti pagalbos ne
dideliam garlaiviui Alice of 
Riga, iš kurio buvo gautas pa
galbos šauksmas. To garlaivio 
įgula buvo vėliau vokiečių gar
laivio Smyrna išgelbėta.

Dešimt gelbėjamosios valties 
įgulos žmonių kūnų buvo Vil
nių išplauti krantan, kitų ne
surasta.

Negrų didvyriš
kumas

Trys jų išgelbėjo 22 skęstančius 
garlaivio Vestris žmones

NEW YORKAS, lapkr. 15.— 
Garlaivio Berlin atgabenti j 
New Yorką dvidešimt trys iš
gelbėti paskendusio Vestris 
garlaivio pasažieriai garbina 
didvyriškumą trijų negrų, ku
rie kiekvieno jų gyvybę išgel
bėjo.
, Visi trys negrai — jų vardai 
yra: A. Bannister, Joscph Ale- 
xcei ir Fred Myricle, — buvo 
Vestris įgulos .žmonės. Jų išgel
bėtieji pasažieriai pasakoja 
taip:

Leidžiant nuo skęstančio lai
vo valtis su žmonėmis į jurą, 
dvi valtys apvirto ir visi žmo
nės sukrito j vandenį. Negras 
Bannister, kuris buvo ją tarpe, 
nuplaukė atgal į skęstant} lai-

Naujoji Zelandija 
pasisakė prieš 

prohibiciją
I

WELLINGTONAS, Naujoji 
Zelandija, lapkr. 15. — Per ką 
tik pasibaigusius rinkimus, ku
riuose buvo ’ paduotas visuoti
niam balsavimui ir prohibicijos 
klausimas, milžiniška balsų 
dauguma kraštas pasisakė prieš 
prohibicijos tęsimą.

Perx rinkimus stipriai buvo 
sumušta ir valdžios partija, 
kurios vadu yra premjeras Cca- 
tes. Turėjusi parlamente* 53 vie
tas, ji dabar beturės 28.

Kitos partijos: jungtinė—tu
rės 26 vietas; darbo — 20; ne
priklausomieji 6.

Pastarajame parlamente Dar
bo partija turėjo tik 13 asto- 
vu, taigi laimėjo 7 naujas vie
tas.

Trys ministeris per rinkimus 
prarado savo mandatus.

Laivas buvo netoli 
Vestris, bet nežino

jo apie nelaimę
BOSTON, Mass., lapkr. 15. — 

De| blogo oro pavėlavęs, į Bos
toną atplaukė vakar Amerikos 
garlaivis Montoso. Pasirodo, 
kad pirmadienį, kada garlaivį 
Vestris ištiko nelaimė Atlanto 
vandenyne, garlaivis Montoso 
buvo tik 25 mylias tolumo nuo 
jo, bet kadangi jis neturėjo be
vielio aparato, jis nieko apie 
nelaimę nežinojo.

Jeigu Montoso butų buvęs 
aprūpintas radio aparatu, jis, 
gavęs Vestris garlaivio pagal
bos šauksmą, butų pasiekęs jį 
per dvejetą valandų, ir visi 
žmonės butų buvę išgelbėti.

Oro katastrofos
6 kareiviai užsimušė transporto 

aeroplanui nukritus

SAN ANTONIO, Tcxas, lap
kričio 15. — Netoli nuo Corpus 
Gristi, į pietus nuo San Antc- 

i nio, nukrito milžiniškas armi
jos transporto aeroplanas, kiu- 
riuo skrido aštuoni kariai. Š2- 
ši jų, kareiviai Arthur Hardes- 
ty, N. Villareal, Gari Harris, 
Harry Daudlin, D. M’Cluskey ir 
Irvin Self, užsimušė.

Leit. J)yer ir serž. Sabinai iš
liko gyvi, šokę iš aeroplano ir 
parašiutais nusileidę žemėn.

8 žmonės sudegė
NEW YORKAS, lapkr. 15.-j- 

Manoma, kad aštuoni ar dau
giau žmonių <žuvo gaisre, kuris 
sunaikino Brooklyne šešių auk
štų Eppe Trading korporacijos 
trobesį.

Dviejų žuvusiųjų apdegę kū
nai buvo surasti, kitų dar ieš
koma.

Tornadas Iowoj
VINTON, Iowa, lapkr. 15.

Iowos šiaurės rytų dalyse va
kar siautė tornadas. Kai kur 
padarė didelės žalos. Kiek žino
ma, viena moteriškė buvo už
mušta, o šeši kiti žmonės sužei
sti.

Katalikų universitetas 
davė Coolidgeui LL. D.

WASHINGT()NAS, lapkr. 15. 
— Catholic University of Ame
rica vakar su didelėmis ceremo
nijomis suteikė Prezidentu: 
Coolidge’ui Teisių Daktaro 
(LL. D) garbės laipsnį.

Lietuvos žinios,
Klaipė diečiai skun

džiasi dėl privisimo 
“aristokratų” •

Kauno Lietuvos Žinioms ra
šo iš Klaipėdos:

Skaitome laikraščiuose, kad 
visur kitur Lietuvoje priviso 
vilkų ir trukdo žmonėms gy
venti. Pas mus, Klaipėdoje, vil
kų pavojaus nėra, bet už tai 
daug "aristokratų” priviso, 
ypač paskutiniu laiku, tai ve k 
nuo V kategorijos . valdininkas 
jau lošia "aristokratą” ir ven
gia susitikti su mažesnės kate
gorijos valdininku, bet taiko 
vis j aukštesnes kategorijas. 
Mat, musų “didieji ponai”, įsi
taisę savo kliubą visai nuo vi
suomenės atsiskyrė ir susieina 
su žemesniais tarnautojais tik 
tarnyboje. Net savo vakarus 
daro skyrium (vakarai spek
takliai čia šventėmis vadina- 
mi). Paskutiniame vakarėly iš
rinko “lietuvaitę — gražuolę”, 
o pasirodė, kad minima panele 
nėra jau taip graži, )>e to, visai 
ne lietuvaitė. Bodos, kad dau
guma publikos vistik buvo ne 
aristokratiško nusistatymo, tai 
pastariesiems “šposą” iškirto. 
Juokai šalin. Toksai nusistaty
mas ardo vietos lietuvių jėgas 
ir jas silpnina, nes koks no’ * 
netoli matąs valdin’nkelis ' 
tydamas, kaip jo viršininL 
aristokratą lošia, pats Laid 
eiti jo pėdomis.

Javų valymo sunkumai 
• —Mažeikių apskrity

ŽIDIKAI. — Šio ir kitų vals
čių ūkininkams didelė bėda su 
javų valymu. Lietus pilte pila 
beveik kasdien. Daugybė ūki
ninkų dar rugių nepasėjo. Kai 
kurie bandė vežti drėgnus ja
vus, bet nuėjo niekais — par
vežti sušilto, sudegė. Daržuose 
pupos nušalo, obuoliai krenta 
nuo obelių dar nenuaugę — 
mažučiai.

-I
Bulvių mažai kas kasė, o 

jau matyti visai arti žiema. Vi
sur tik šaukia, kad sunkus lai
ka;!

Gyvulių • eksportas iš 
Klaipėdos krašto

KLAIPĖDA. — Rugsėjo mėn. 
iš Klaipėdos krašto išvežta Vo
kietijon: raguočių—1486 (rug- 
piučio mėn. 1344), kiaulių — 
3550 (rugp. 1686), veršių — 
1359 (1947), avių — 521 (108). 
Iš viso — 6816. Rugpiučio mėn. 
5384 gyvuliai, r

Pašto viršininkas nusi- 
šovė dėl $10,000 ne 

pritekliaus kasoj
ST. PAUL, Minn., lapkr. 15. 

— Pyaneša, kad inspektoriams 
padarius Fargo, N. D., pašto 
skyriuje reviziją ir susekus 
$10,000 nepritekliaus, nusišovė t 
to pašto skyriaus viršininko 
asistentas Thomas Carey, Paš
to Departamente ištarnavęs 25 
metus.

__ 1_________ _
PATI RŪKE; PAŠOVĖ JĄ P 

PATS NUSIŽUDĖ

LOS ANGELES, Gal., lapkr. 
15. — Vietos gyventojas Robert 
Johnson sugavo savo .žmoną 
rūkant kompanijoje kito vyro. 
Piktumu užsidegęs, jis šovė ją 
ir jos kompanioną, paskui pats 
nusišovė. Moteriškė ir vyras 
buvo tik sužeisti.
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“Cascarets” palaiko [kORESPOMOENCUOS

Waukegan. III
TURITE ŠALTĮ?Koncertas

Chicagos Apygardoje
Racine, Wis

Kaina 75c.

VITAK-ELSNIC CO.
4639 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILI

6)

Valdžios Tax

Ekstra

TUBBy

IK BARČE<2

1 RWb n IM 
‘THE A&H UARREL

UNIJOS 
GAMINIS

D
2)
3)
4)

$107 
$181 
3 kl 
II kl.

Siųskit pinigus- per 
NAUJIENASa

Akys ir Nosis varva? 
Sunki skaudanti galva? 
Jaučiate skausmu visame kui
ne? ORANGEINE Milteliai 
greitai tai pašalins. Prirodyti 
saugŲs per 30 metų. Neturi 
narkotų. 10c ir 25c.

Iki ryto jau nebus galvos 
skaudėjimo, surūgusio skil

vio, didelio šalčio ar 
konstipacijos

HELLO.TUBBV, V0HERE D 
YOU GELT 'TU AT OLD

ACeORDtOA)? J

A. L. 'f. Sandaros 25 k p. ima
si už darbo iš dabartinio pri
augusio jaunimo sudaryti Jau
nuolių Kliubą. Pirmas darbas

PIANO SOLO 
(aontaining a choice 

\collection oi the mos t 
' ffopular Lithuanian

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.

bus sudaryti chorą ir dramos 
skyrių. Numatoma chorą mo
kinti kviesti iš Kenosha, p. J. 
Macnorių, jei apsiima.

—M. Kasparaitis,

Kainos
į Klaipėdą
Trečia kl.
Į abi pusi 
Turistinė 
ar buvusi:)

$122.00

Dept., Central $280, dėl pilnų informacijų

Geriausias Patarnavimas j visur Chicagos Apygardoje

Ixna 
kini-

npturmiviimiH, reguliari hiisljtinglinui h(i po
Ir

Mlchlgtui Avė., 

lOe Kaipo pilnų 
|iri.sių..lri<- man 
LHų—gatavai

oniAM HTilU

vidurius veiklius ir 
sustabdo šaltį

Lietuvių Liuosybūs Choras, 
kuris yra hepartinis ir kurį šiuo 
laiku mokina P. Kvederas, duos 

4 vai. po 
I pietų, Liuosybūs Svetainėj. 
Kviečiami vietos lietuviai sueiti 
paklausyti.

Tas pats Liuosybūs choras 
dar su didesniu programų ir vi-

Šaltis — ar jis galvoj, ar ku- koncertą lapkr. 18 d 
rioj kitoj daly kūno — yra grei
tai nugalimas priverčiant kepe
nis veikti ir pašalinant nuodus 
iŠ skilvio. Imkit Cascarets šia-l 
nakt ir jus ryte pabusite su skai-1 
sčia galva ir, be abejonės, jus 
stebėsitės, kur dingo jūsų šal
tis. C.ascarets dirba kai jus 
miegate; jos išvalo ir suregu
liuoja skilvį, pašalina surugusį, 
nesuvirškintą maistą ir netiku
sius gasus; išima tulžies per
viršį iš kepenų ir pašalina su
kietėjusias atmatų medžiagas 
ir nuodus iš žarnų.

Atsiminkit, kad greičiausias 
būdas nusikratyti šalčio yra 
paimti vieną ar dvi Cascarets 
einant gulti, kad išvalyti siste- j 
mą. (įaukite 10 centų dėžutę (Jerot pasekmės SLA. 10 apskr. 
aptiekoje. Neužmirškite vaikų, i parengimo.
Jiems patinka šis catharctic1 
saldainis ir tankiai tai yra vis-) 
kas, ko reikia pašalinimui šal
čio iš mažulėlių sistemos.

žinos duoti koncertą į Racine, 
Wis., į SLA 100 kuopos 15 me
tų sukaktuvių ruošiamas iškil
mes l-’th St. Hali.

Lankysiuos sekmadienį, lap
kričio 18 d., Waukegane ir už
lašinėsiu norintiems savaitraštį

• “Sandarą” ir dienraštį ‘‘Nau
jienas’". —M. Kasparaitis,

LITHUANIAN
DANCE FOLIO

Lapkričio 11 d., 3 vai. po pie
tų, Turner Hali, buvo suruoštas 
SLA muzikalia programas, šiuos 
apskr. kuopos išpildė sekantį 
programą:

177 k p. iš Mnwaukce, po va
di, vyste p. K.
lošė trijų aktų 
tarai

Hatušinskio, su- 
“Katriutės Gin- 

veikalą; tarpakčiuosv p. 
Lutke, vokietis,* dviem atvejais
skambino ant mandatines, o p. 
Savitckas' pasakė monologą 
apie senbernius.

133 kp. iš So. Milwaukee jau
nuoliai, vadoavujant p. S. Ber
žienei, dainavo šias dainas: Lin-

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuoHe tiktai!

Vl«aa darbas užsakytas seiruiio mSne- 
bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
perstatoma VIENODU KAINU Blate- 

musų apielinkių Dental Ofisų.
SKYRUU9 OFI8A8

1800 S. Halsted St.
Dantų Setais nt H 

setas___________________ $12.50
■etas__________ ___________ $7.00

"y j 
yra 
tna

$25 
»I5 .m o

$5 
$5 
$5 
$2 
Si

VEIDAS 
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI 

TIKTI
Oerlanaia aukalnla flarbaa ui M 
Geriauaioa Aukninča Crowna __ $2.SU
Goriausi Auksiniai Filllnga __ $2.50
Geriausi Auksiniai Tilteliai __ $2.50
Alloy Fillings___________________ $1
Sidabriną! Flitngs______________ fiOc

Išvalymas dantų .....   50c
Šių kainų negausite musų didžlamjam 

ofise. DIDYSIS OFISAS pi teigtas 23 me
tai atgal. 
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine. 
DK. T. T. WOOLLENS, Pres. 

32<i South State Ht. 
Pbone ilarrlsoa 0751

(i'nclllv and AtluUc Photo)

Louis Cicco, prohibicijos agen
tas, kuris mieste Lorain, O., pa
šovė p-lę Betty lleywood.

ksmas pavasarėlis, Vakar Va
karėlį, Trys sesulės, Kelk Jur- 
guti, šėriau žirgelį ir Pas dar? 
želį trys mergelės; duoetą Julė 
ir Marė Kalviniutės Aš našlaitė
lė. Visoms dainoms akompana
vo p-lė Stasė Šiliauskiulė, 100 
kuopos jaunuolė; • p-lė VVanda 
Jociutė skambino piano solo.

212 kp. iš Kenosha dalyvavo 
rinktiniai dainininkai. Dainavo 
solo p-nia Jankus Nemunė
lis, Looking into your garden 
ir Naktis svajonėmis papuošta, 
akompanavo p-lė Stasė Kclpšiu- 
tė; p. Bagdonas, solo Du! 
■dui dūdelė ir Stasys; p-lė Adol
fina Badavičiutė solo - Aš 
bijau pasakyt ir dar vieną dai
ną. Jiems akompanavo p-lė 
Bagdoniutė.

Dalyvavusiai publikai progra
mas patiko. Po programa tęšė-
si šokiai. Svečių buvo priva
žiavę iš Waukegano, Kenosha, 
vietinių, S. Mihvaukee ir Mil- 
\vaukee. Laimykis teko wauke- 
ganiškiui $5.00.

Kaip gražu, girtina ir malonu 
matyt, kad visų kolonijų 10-to

Nėra Kito Tiesesnio Kelio Į Lietuvą 
arba iš Lietuvos į Amerikę kaip per 

KLAIPĖDA
— ANT —

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

dabartinių aplinkybių yra malonus ir visai 
keleivių nevargina.

KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS?
Nepertraukiama kelionė iš porto j portą.
Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis. 
Lietuviškai galima susikalbėti su laivo patarnautojais 
Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
Kasdieną judami paveikslai ir koncertai.
Išpildomi laivo orkestrus. įvairus žaislai, šokiai ir tt.

Kainos 
iš Kauno 
Trečia Klesa 

5125
Į abi pu

si .. $203.50

Išplaukimai Laivų iš Nevv Yorko
“POLONIA” ............................. Gruodžio (Dec.) 4
“S. S. LITUANIA” ............... Gruodžio (Dec.) 22
“LITUANIA” ......................... . Sausio (Jan.) 26

žinioms Kreipkitės j Vietos Agentą
BALTIC AMERICA LINE

315 So. Dearborn St., Chicago, 111.

H
H

’ apskričio kuopos bent tris sy
kius į metus duoda viešus pa
rengimus — suvažiuoja SLA. 
nariai j vieną vietą draugiškai 
pasilinksminti. Kilnesnio vei
kimo už tokį negali rastis. 
Musų 10-to apskričio parengi
muose visuomet būna progra
mai atatinkami lietuviams, to
dėl ir pelno iš jų turim, (smul
kmeniškai bus aprašyta “Tėvy
nėje”). Varde SLA. 10-to ap
skričio ir komiteto tariu pir
miausia jums, kuopų darbuo
tojai, kurie kiek išgalėdami 
darbu voles prie šio parengimo, 
Už vis labiausia lošėjams, dar
bininkams svetainėje ir visai 
skaitlingai publikai— Ačiū.

Šiemet daugiau parengimų 10 
apskritis neruoš, nes viską pil-

nai yra atlikęs kas buvo nutar
ta. Jei kuri kuopa atsišauks, 
tai suruoš prakalbas.

10-to apskr. metinis- suvažia
vimas bus Wapkegan, Ilk, sau
sio 12 d., Liuosybūs svet. Vie
tinė 262 kuopa drauge su Liuo
sybūs choru suruoš tą dieną

Lapkričio 10 <1., Turners Hali 
Lietuvos Brolių ir Seserų drau
gystė buvo suruošus maskara
dą. Publikos suėjo daug; tvar
ka buvo gera ir draugystei liks 
pelno.

^ 0 R A a N 0 jF L£

Tiesioginiai Į gražiausius prie
miesčius 1 
cagos ir
Aurora
Elgin
Rafavia 
Geneva 
►St. Charles 
VV h vato n 
Glen Ellyn

Motoriniai busai susijungia per 
Western Coach Co. (Marigold

j vakarus nuo Chi- 
upės Klonyje.
Lombard 
Vilią Park 
EI mhurst 
West more 
Warrenville 
West Chicago 
VVayne

Fox

Napervitle La Grange
Downers Grove Ontarioville 
Hinsdale Blooniingdale

Addison

Tiesioginiais traukiniais ar mo
toriniais busais susijungia su 
Exposition Park, Mooseheart, 
Yorkville, Osvvego, Dundee, 
Carpentvillę, Yoeman City of 
Childhood, Elgin State Hospi- 
tal, St. Charles School for 
Boys, liockford, Belvidere ir 
daugeliu kitų vietų.

Telefonuokit Traffic

I’uikiausias patarnavimus j vi
sus miestus ir miestelius pa
lei gražųjį šiaurinį ežero 'pa
kraštį ir Skokie Klonį.
Mihvatikee 
Racine 
Kenoųha 
Zion
Wauk<‘gan 
Gi’eat Lakęs 
Lake Bluff 
Lake Forest 
Fort Sheridan
Reguliariai vaigščiojantys bu
sai sujungia North Shore Line 
traukinius patogiose vietose su
Fox Lake 
ChanncJ Lake 
McIIenry 
Antioch 
Lake .Viliu 
Deerfield
Iš Kenosha
na į Povvers Lake, Silver Lake, 
Paddocks Lake, Twin Lakęs ir 
Lake Geneva.

Highvvood 
Highkmd Park 
Kaviniu 
Glencoe 
Uubhard Woods 
VVinnetka 
Kenilworth 
Mundelein t 
Libertyville

Lake Zurich 
WoOdstock 
Northbrook 
VVauconda 
Gurnee 
Techny

motoriniai busai ei-

Greiti plieniniu! traukiniai, akmenimis ISlyglataa ke* 
IhiH, patyrė Ir nmmlugijs traukinių aptarnautojai, daug 
patogių Htoė/ų, 34 valandų tankini valgilčlojancių 
irauklilli) i.,.,......  .. “ ‘ "
vlaii hoII vultraėlojunėlij busų kelinta, __
Iiurlor-obHervotlon karų patarnuvimiiH — tn) yra .pui- 
tiiH aptarnavimas elckttriidų traukinių, operuojančių 

ta ChleagoH vhlurinleMČlo | vtaur, kur tik Jum pono-

l'here’s Money in berenading
SA.V. VLL GNE Voo A N 

IF yoULL GO OP 
'AO 'TOUte HOUSE AMD 

SEREKjADE'VoUR COUŠlM 
b^ATRlCIA, VJITH IT

GIMĖ, 
SAM

I

Aptarnauja industrinę apygar
da i pietus nuo Chicago, Dunc- 
land ir Indianos ir pietinio 
Michigan ežero rezortų mies
tus.

South Bend 
New Cailisle .
Hudson Lake
Michigan City

Tremont
(the Dums)

Gary
Ea.st Chicago 

Hammond

Motoriniai busai susijungia per 
Shore Line Motor Coach Co. 
iš Michigan City stoties su
Benton Harbor
►St, Joseph
Bridgman
Sawyer

Lakeside 
Union Pier 
New Buffalo 
Grand Beach

Tiesioginiais traukiniais ar mo
toriniais busais susijungimai 
su Chicago Heights, Valparai- 
so, Flint Lake ir Hobart.

rūtnmėt vntlSotl. svuiuh nėra dulkių, durnų ar 
. vliidrų. Atvažiuokit Ir Kvitžlnuklt kata tik norite.

Nėra Jokio hmdgrmllmo, sialulomųjų Hviesų ar par- 
kjidiuo rupi'Hido. .Ina Kalite pabiKamdytl karų, trau
kiui ar motorini busų <lel vlaoa partIJoH, Jei norite. 
Planuodami koki nor» išvažluvlmi* kreipkitės | Out- 
Iiik aml Kocreutlon Bureaii (dykai), kad Jin pagel
bėtų Juiiim, 73 W. AdaniH St., State 0080.

GERUMAS

I
GEIU’MAS padarė kad Blnc Htb* 
bon daugiaiiBia Amerikoje lįpjr. 
dimdaiiiH ir geruniaH toliau tų 
daro. Amerikos inlllonui p<rka 
niuo Kibbon, dėlto, kad hu> rali 
, I puhitlkėti. Čia dedama didžf^isi 
Kubumai prie frrrianmoH medžia
gos — o viskuo nuolatoa po la
boratorijų kontrole. Tai Blue 
Kibbon! Jpekuota 3 sarai | kenų 
— ir garantuota. Pirkite Blue 
Kibbon Šiandie. •

| BlueRibbcffl 
MaltEstracft 

Paprastas ttrha apyniais 
paskanintas

Dastatomas per 
I’KEMIER MALT SALES 

COMPANY,
i No. Michigan Avenuc, 

Chicago, III.
Phone: Whitehall 7807

Gaukite šią

LĖLĘ
Siųskit 10c su kuponu!
Dykai Virimo Knyga!
4ių.jkite. knpdnų d<l Virimo 
<ut, kur telpa virš 300 
lių valgių ir a^ldaimų.

I’reinlcr Mali Sales Co 
720 No,
Pridedu 
iii kuri 
Audeklo
ftililUi. 16 colių

Dikito X

Vardan

Atitrukau

čia

Knygos Dy- 
paturimų aka-

liepi. I»3<l ' 
(likugo, III. |
užmokėjimų ■ 
dykai

ižkirplų
aukbėio)

<11 KNYGOS I

2.SU


NAUJIENOS, Chicago, III.Penktadienis, lapk. 16, 1928

Tarp Ghicagos

Kelionių paroda

Ali You Neetl On

Nušviečia Namus—Palengvina Darbą

ir vengiu saldumynų

rame pavidale ir visuomet
gyvai jaučiuosi

REIKALINGA

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Muzikos ir juoku mėnesinis žurnalas

Chicago, III3210

1928, The American Tobacco Co.. Manufaoturera

Išmintingas kelias prie laibumo su 
pagelba Luckies! Taip daugelis vyrų

bolševi 
žodžiu - 
kurie bu

Kodėl neisbandyt? Kuomet kitą kartą 
užeis jums pagunda prie saldumynų 
ir riebinančių kąsnelių, tai ju nepaisy
kite,—bet užsirūkykite Lucky.’

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Imkite Lucky 
vietoj saldumyno

1,000 senų Radio ir Phonogra- 
fų. Nora skirtumo kaip seni 
nors ir crystal setas, mes nu- 
leisime jums sulig vertės da
lį mokesčio ant naujų Radio

Al Jolson, 
Garsus Komedinin- 
kas ir Dainų Žvaigždė

užsirūkau Lucky

A! Johon, 
kaip kad ji* pasirodo 

Warn*r_
Vitaphone didžiai 

pasekmingam* 
veikalo 

“The Singing Fool'

3514-16 Rooaevelt R 
arti Si Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

svarbiau, kiekvie- 
savo mėgiamąsias 
ne vienų, tai kita- 
faktas, kad pfog- 
visi su 

kas mano

Sugauti kaltininkai 
holdapo Sherman 

viešbuty

Tai yra protingas dalykas, 
užsirūkyt Lucky, 
geismas sa" ‘ 
žmonėms

siems biletų pardavinėtojams, 
kurių buvo daugiau, kaip ketu
rios dešimtys ypatų. Jeigu galė
čiau, tai visiems ypatiškai padė
kočiau. Ir dėl stokos vietos laik
rašty vardų negaliu visų sumi
nėti*

Delei p. Krasauskie 
nes koncerto

Krank Colosimo prisipažino, 
kad jisai pranešęs banditų gen- 
gei, kur ir kokiu budu išmoka
mi pinigai Sherman viešbuty. 
Jis, be to, išdavęs Dominiką 
Ričardo ir Stanley Shinkus kaip 
savo bendrus.

Shinkus, galima manyti, yra 
lietuvis.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

visiems savo priete- 
draugams tarti viešai 

žodį už parėmimą ma- 
kuris buvo labai 

kaijj moraliai, taip

čiams, panduriečianis, 
karus, tautininkams, 
dainavo parengimuose 
vo rengiami lietuvių.
butų atsilankę visi, kuriems ji 
yra patarnavusi savo daina, lai 
tuomet jai butų reikėję koncer
tą rengti ne Lietuvių Auditori
joje. bet vidumiestyje, Orchest
ra Hali, ten kur dainuoja kitų 
tautų dainininkai-kės.

Ir manau, kad už poros ar tre
jeto metų ir kitas Zosės kon
certas bus surengtas Orchestra 
Hali. —Pranašas.

Geriau 
kuomet užeina 

umynų.” Tatai suteikia 
sveikatą ir drūtumą, paei

nantį iš vengimo nutukimo. Moterims 
tatai teikia laibą, madingą figūrą. 
O visa tai reiškia tik keletą sykių 
užsitraukt Lucky Strike, kada jus 
pagunda traukia prie pajų, saldžių 
pyragaičių ir kitų riebinančių sal
dumynų.

18 <1., Adelphi teatre, prie Clark 
ir Madison gatvių. Pradžia 
3:15 vai. po pietų. Kalbėtojai 
bus John Kandall (iš Ne\v Yor- 
k<>) ir \Villiam Pickens, nasio- 
nalis sekretorius asociacijos ne
grų rasei kelti.lietuvių kio- 

paveikslais, 
Lietuvy, su 
O šeštadie- 

vakare, bus

Dar, prie pabaigos, noriu pa
sakyti, kad kurie mano, jog Zo
sės koncertas buvo nepasekmin- 
gas, tai jie klysta, nes tikreny
bėj jis buvo labai pasekmingas. 
iyei vieno lietuvių artisto-tės 
pirmas koncertas nebuvo tokis, 
kaip kad buvo Zosės. Anot ang
lų patarles, “it’s not the quan- 
tlty, būt it’s the (fuality’’. Už
tat kokybė užėmė pirmenybę. 
O tas priduoda Zosei daugiau 
energijos ir noro daugiau la
vintis ir siekti aukščiau dainoje. 
Tad dainavau nuo mažų dienų 
ir dainuosiu* iki grabo lentos.

Dar kartą ačiū visiems, ku
rie rėmė mano koncertą darbu 
ir atsilankymu.

Zosė Krasauskienė.

Teko nugirsti kai kurių žmo
nių išsitarimų, kad Zosės kon
certas buvęs nepasekmingas, 
bet kuomi jisai buvęs nepasek
mingas, to tai nežino kalban
tieji. Publikos atsilankė netoli 
du šimtu, pelno liko, o ir publi
ka buvo rinktinė. Atsilankė p.p. 
Ona Pocius, A. Pocius, K. Sabo
nis su žmona, “Birutės” vedė
jas K. Steponavičius su žmona, 
Nora (Ingis, Valerija Bručas, 
Chapas, Ramanauskas, Sauris 
su žmona, Miss Eggert. 'lai mu

lų įvairių šalių paveikslai, tų 
šalių, gaminiai, žmonių parėdai 
ir daugelis dalykų išstatyta pa
rodoje. Visa tai duodą kaip ir 
kokį atvaizdą tos ar kitos sa
le,s teikia supratimo apie ją.

Parodoje yra ir 
skas, su Lietuvos 
su literatūra apie 
lietuvių dirbiniais, 
nyje, kaip 8 vai. 
duotas lietuvių programas, ku
rį išpildys musų dailės irtegė- 
jų jėgos.

įžanga parodon tik 50 cen
tų ypatai. Ištikrųjų, tai bus ma
žos išlaidos, o naudos iš paro
dos gulima turėti daug. Todėl 
patartina parodą atlankyti, ir 
ypatingai šeštadienyje, kada 
bus lietuvių programas. Nn.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 30 mėty. Musų mottoi PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterim* ceredoj iki vi- 
turnakčiuL Lietau* lažai, vanos ir prūdas visada.

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

20,679 daktarai yra pareiškę, kad 
Lucky Strike mažiau teerzina gerklę, 
negu kiti cigaretai. Veikiausia taip 
yra todėl, jog apkepinimas prašalina 
nešvarumus. Tas pats procesas, apke
pinimas, {pagerina ir išdirba kvapsnį 
puikiausių pasaulyje tabakų. “Tai 
yra Apkepinta (“It’s Toasted”) reiš
kia, jog Luckies savyje turi kvapsnį, 
lipšniai pavaduojanti tuos daiktus, 
kurie vedaĮžmogų prie nutukimo.

“Tiirplaiitinis draugingumas“ 
tokioj temoje rengiama dis

kusijos sekmadieny, lapkričio

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas ižeg- 
taminavimas atidengs jūsų tikra ligų ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
uveikata jums sugryA Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus’jūsų 
Kur ir kas jums skauda, bet pats pasakyt po galutino ižegzaiuina. 
rimo — kas jums yra

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

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

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

pagelbininkams, p-lei V. 
akompanistei, p-lei 

pianistei, Al- 
smuikininkui, 

McDo- 
nell. Darbininkams to vakaro, 
būtent V. Volteraitei, I M. Žal
pienei, K. Vilkui, Kaz. Ačiui, J. 
Ascillai, Zolpiui, šilui, Antanai
čiui ir Geo. Lukui.

Ypatingai dėkoju laikrašti
ninkams, t. y. “Naujienoms”, 
“Tėvynei” ir “Sandarai”, jų 
bendradarbiams — “Tėv.” ko
respondentui, “Naujienų” repor
teriui, Norai, Algirdui ir Cent
ral Manufacturing District 
Nevvs.

Toliau širdingai dėkoju vi-

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

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS
Halsted St.

Telephone Victory 1266

zikos mylėtojai, p.ai nito jai ii 
žinovai. *

Taipgi buvo kitų šakų profe
sionalai ir kitų sričių veikėjai, 
kurie atsilankė Zosės koncerto 
pasiklausyti ir kurie programų 
buvo pilnai patenkinti ir juo 
sužavėti, nes programas buvo 
rūpestingai priruoštas ir išpil
dytas, o dar 
nas girdėjo 
dainas — jei 
Tą gi liudija 
ramo klausėsi visi su atyda.

O jeigu kas mano primesti 
kokias, ten sroves bei ypatišku- 
mus, tai tuomet reikia jiems 
atleisti, nes jie nežino ką kal
ba. Gi kai dėl primetimo, kad 
koncertą rėmę ir atlankę “san- 
dariečiai”, "naūjieniečiai”, “su- 
sivienijimieČiai” ar “kiti”, tai 
šitokių kalbų pasakoriai turėtų 
atsiminti, kad Zosė yra 'tur būt 
vienintelė lietuvių dainininkė, 
kuri nepaisė jokių partyvišku- 
mų, nes jos praeitis'taip kalba, 
t. y. ji dainavo visiems, kurie 

katalikams, vy-

'<j*r,'**’|i*'****’*s***’***-‘‘^'’*l'
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Viscount Peel, naujasis vals 
tybės sekretorius Indijai. Jį pa 
skyrė Baldwino valdžia.

iš žymiųjų atletų, kurių mylimiausias 
cigaretas yra Lucky Strike ir kurie 
sako, jog Luckies nekenkia kvėpa
vimui neigi kliudo bendrąjį sveikatos 
stovį.

Sherman viešbutyje šiuo lai
ku yra paroda vietų, kurios bu
tų įdomiausias, atlankyti, jei 
kas sumanytų keliauti. Žinote, 
“pasaulis be galo, pasaulis be 
krašto,” o dauguma lietuvių yra 
matę tik labai mažą dalelę to 
pasaulio, tik Lietuvą, vieną ki
tą Amerikos miestą Ir dar kele
tą stočių pakeliu iš Lietuvos į 
Ameriką. Ne daug, reikia prisi
pažinti. »

Ir varpai kada nors> jiems ZOgės padėkos ŽodlS
teks- atlankyti daugiau. Bet |ei- r
gu nėra galimybės pabusti net i 
po platųjį pasaulį, lai visgi yra 
galimybės pamatyti jį kaip ir 
veidrodyje. Tokį “pasaulį” mes 
kai kada pamatome krutamuo- 
siuosc paveiksluose. Tokis “pa
saulis** šiomis dienomis yra “pa
rėdytas” Sherman viešbutyje, 
kur įrengta tarptautinė kelio-

‘It’s toastecT
Nei Jokio Gerklės Erzenimo — Nei Jokio Kosulio.

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

Majestic, 7 tūbų, Modelis 
71 už S 137.50

Spartan 8 tūbų, su tūbo
mis, už....... S147

Radiola 18 už ....... S95
Bosch už .... S 132.50 

Krautuvė atdara vakarais.

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

Tel. Boulevard 4705

Noriu 
liams ir 
padėkos 
no koncerto, 
pasekmingas 
materialiai.

Pirmiausia dėkoju mano pro 
gramo

nėms paroda. i Bičiutei
Gražiausiu ir įdomiausiu vie- 1L Sadauskaitei 

___ _______________________do Del’ Missils
Ką jus nė manote daryti, jo akompanistui Mr 

jus nudarysite tai geriau, jei busite 
linksmas, nesusi rūpinęs. Kliūtis len
gva nugalėti tiems žmonėms, ku
riems nėra reikalo pirmiausia pa
tiems save nugalėti. Bet jeigu jus 
pradedate diena piktas, surūgęs, pa
vargęs po nakties poilsio, jus be rei
kalo sumažinate savo darbštumų.
• Palaikyk save veiklu, pilnų ener
gijos palaikydamas savo sistemų liue
sų nuo susirenkančiu nuodu, kurie 
prasideda viduriuose.

Boal’s Rolelės tai padarys. Jos yra 
skanąs figų saldainiai, prie kurių y- 
ra pridėta reikiama proporcija vaisti
nių žolių. Natūralia,. nekenksmingas, 
malonus būdas palaikyti gerų sveika
ta ir dvasių. Nepadaro jproėio.

Sukramtyk rolelę eidamas gulti.
Seks pilnas išvalymas.
Jūsų aptiekininkas turi Boal’s Rolls.

/

r
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Orderiu kartu su užsakymu.

Kandidatas j kara
lius apie Lietuvos 

čigonus
Pats kandidatas, čigonų kelio* 

nė į Šidlavos atlaidus. Čigo
no malda, čigonų vestuvės 
ir vaikingumas. čigonų jžy- 
menybės, jų mokslingumas, 
darbai ir vargai, čigonai no
ri žemės. “Karaliaus dekla
racija“.

matyta. Toji suma išdalinta šiokiu budu: biednuomenei 
išduota maisto produktai į namus už 15,522 lit. 36 c. 
(produktais šelpiamųjų k:w mėnesį yra 160 šeimų). 
Miesto ambulatorijoj gydyta kas mėnesį po 132 asme
nis: už gydymą, ir vaistus užmokėta 7,564 lit. 58 c. Mies
to ligoninėj • gydėsi kas mėnesį po 16 asmenų, kuriems 
išleista 13,968 lit. 81 cent.

Praeitą žiemą pasireiškus nedarbui—bedarbių dar
bo biržoj buvo įregistruota 795 žmonės —ir negaunant 
bedarbiams iš vyriausybės jokios paramos, daugelis šei
mynų atsidūrė apverktinoj padėty, visai priėjo prie ba
do. Miesto valdyba, pati savo biudžete turėdama men
kas pajamas, atėjo į pagelbą bedarbiams. Skubiai buvo 
ištirta įregistruotieji darbo biržoj bedarbiai ir atrasta 
250 šeimų skurdžiausioj padėty. Išduota pagelba pro
duktais ir pinigais sumoje 18,423 litų. Dalis bedarbių

■.............................. 1 ' -■■■;■-.....—Įbuvo siųsta į miškus dirbti. Reikalingiems Miesto val-
KAS LAIMI RINKIMUS? dyba išdavė pašalpos pinigais įsigyti įrankiams ir pro-

—------------- dūktų kelionei. Aplamai beturčiu ir bedarbių globai
Amerikoj prezidento rinkimus laimi tas kandidatas, miesto sąmatoj numatyta 223,629 litų. Ši suma dalina- 

kurj labiau remia stambusis biznis. Kiekvienais rinki- si: elgetnamių užlaikymui—^30,428 litų, vaikų prieglau- 
maig yra—tiesioginiai ar netiesioginiai — nuperkama doms—67,057 lit. žydų biednuomenei atskirai duodama 
apie 2,000,000 balsų. Tie balsai, sako Frank B. Kent, 45,000 Ii., labdaringoms draugijom^ skiriama 16,400 li- 
knygos “Political Behavior” autorius, ir nulemia rinki-I tų, darbo biržos išlaikymui—8,744 lt. ir, kaip buvo ankš- 
nnis. . čiau minėta, beturčių buviui pagerinti—56,000 litų. Atsi-

Balsuotojų papirkimui yra išleidžiama milionai do- žiūrint miesto biudžeto (vienas milijonas su šimtu tuks- 
lerių. Tuos pinigus sudeda stambieji kapitalistai. Po- tančiuų), socialiams reikalams skiriama gan žymi su- 
litiški fondai yra neoficialių iždininkų rankose. Herbert ima. Prie dabartinio ekonominio krizio. atsiranda daug 
Hoover, naujai išrinktasis prezidentas, “oficialiai” nieko biednuomenės ir bedarbių ir' paskirsčius tą sumą šel- 
nežino apie fondus ir jų globėjus. Oficialis Republiko- piamiems, išeina tik trupiniai tos pašalpos, kurią turė- 
nų partijos iždininkas skelbia, jog Coolidge’o išrinkimas tų gauti.
kainavo partijai apie keturis milionus dolerių. Bet jo 
atskaitoj nesurasite $20,000,000 ar daugiau, kurie buvo 
išleisti balsutojų papirkimui.

Neoficiališkus fondus, sako Kent, globojo valstijų 
ir miestų politiški “bosai”. Dieną prieš rinkimus jie iš
siuntinėja tam tikras pinigų sumas precinktų kapito
nams. Kiekvienas precinkto kapitonas turi mažiausia 
10 “darbininkų”, kurie už savo darbą gauna nuo. $5 iki 
$15. Jie paprastai turi dideles šeimas. “Darbininkas” 
ne tik pats balsuoja už partijos kandidatą, bet balsuoja 
ir jo visa šeima. Be to, jis stengiasi gauti balsus ir sa
vo giminių bei pažįstamų. Kiekvienas “darbininkas”, 
bendrai imant, gali surinkti partijai 10 balsų. Dešimtis 
“darbininkų” tokiu budu gali sužvejoti 100 balsų. Vi
dutiniškame precinkte, kur balsuoja apie 600 žmonių, 
šimtas “susiorganizavusių” balsuotojų dažniausia nule
mia rinkimus.

Iš kur gaunama pinigai? Niekas to nežino, išėmus 
miestų politiškus “bosus” ir tuos žmones, kurie duoda

Miesto valdyba laikosi principo šelpti produktais, 
Įtik būtiniems reikalams duodami ir pinigai. Kažkurie 
reiškė pageidavimą steigti bieduomenei valgyklą. Bet 
atsižiūrint ekonominių išskaitliavimų, randama, kad 
perdidelės išlaidos išeitų administracijai, valgyklos kon
trolei ir 1.1. Jau kartą buvo įsteigta valgykla, ir dauge
lis reiškė nepasitenkinimo. Todėl vieton, valgyklos duo
dama maisto produktai į namus; kai kuriems duodama 
ir kuras išsivirti. Švietimo reikaluos miesto valdyba 
rūpinasi, kad biednuomenės vaikai turėtų progą lankyti 
mokyklą. Daugelis nelanko mokyklų tik neturėdami 
kuo apsirengti ir ko pavalgyti. Todėl ‘‘išduodama būti
nai reikalingiems vaikams mokyklose: drabužiai, ava
lynė, vadovėliai ir pusrytis. Tam reikalui išleidžiama 
25,800 litų. Stipendijoms skiriama 7,320 lt.

Miesto savivaldybės įsteigta stalių amato mokykla, 
kurią dabar perėmė švietimo ministerija savo žinion. 
Beft mokiniais rūpintis paliko Miesto valdybai. Šioj mo
kykloj susirinkę daugiausia biednuomenės vaikai. Besi-

pinigus. Faktas yra tas, sako Kent, jog jokie rinkimai 
negali būti pasekmingi, jeigu jų neremia pramoninin
kai. Kandidatai, kurie yra nusistatę prieš stambųjį 
biznį, retai kada laimi valstijų rinkimus. Na, o kad jie 
galėtų laimėti prezidento rinkimus, tai prie dabartinių 
aplinkybių negali būti ir kalbos. Po civilio karo nebuvo 
išriktas nei vienas prezidentas, kurio kandidatūrą ne
būtų rėmęs stambusis biznis. Jeigu kas mano, kad pre
zidentu gali būti išrinktas toks žmogus, prieš kurį Wall 
Strytas yra griežtai nusistatęs, tai tas, sako Kent, tik 
save apgaudinėja.

MIRTIES BAUSMĖS KLAUSIMAS VOKIETIJOJ

mokydami amato už savo darbą jie gauna mažus nuo
šimčius ir tie tik gale metų priskaitomi. Ir čia Miesto 
valdybai rupi, kad biednuomenės vaikai ištesėtų mokslo 
laiką ir taptų amatninkais. Todėl Miesto valdyba iš
duoda 15-kai mokinių stipendiją, kas mėnesį kiekvie
nam po 40 litų. Be to, Miesto valdyba rengia suaugu
siems kursus, kur apmoka lektorius. Kursus gausingai 
lanko darbininkai.

Ilgą laiką slėgė biednuomenę butų nuomos mokes
tis, nes buvo imama iš visų nuomininkų lygiai po 10' '< 
nuo buto nuomos kainos. Socialdemokratinė miesto ta
ryba pakeitė tą mokestį ir nustatė proporciją: kas moka 
nuomos j metus nuo 300 iki 360 litų, moka nuomos mo
kesčio tik 2'<, nuo 360 iki 540 — 3% ir t.t. Moka 10/4

Reichstago komisija priėmė rezoliuciją, kuri siekia- ftie, kurių nuoma siekia 2400 litų ir daugiau. Neišsiga- 
lintiems mokėti ir to mokesčio, padavus prašymas, Mies
to valdyba atleidžia nuo mokėjimo.

si panaikinti mirties bausmę. Komisijos pirmininkas, 
prof. Kahl, tačiau pastatė vieną išlygą pirm negu balsa
vo už rezoliucijos priėmimą. Ta išlyga yra tokia: pa-
liuosuotas iš kalėjimo žmogžuda privalo per tris metus 
būti policijos priežiūroje. Reikalui esant, jam gali bū
ti paskirta vieta, kur jis turi gyventi.

Komisija tą pasiūlymą atmetė. Todėl prof. Kahl, 
jie norės, galės savo bal^ą atsiimti. Tačiau manoma, 
jog jis to nepadarys.

Didelis judėjimas dėl mirties bausmės panaikinimo 
Vokietijoj prasidėjo po to, kai tapo iškelta aikštėn, jog 
vienas nekaltas rusas buvo pasmerktas mirčiai. Tas ru
sas buvo kaltinamas žmogžudyste. Teismas pasmerkė 
jį įnirti, ir nuosprendis tapo įvykdytas. Vėliau paaišį 
kėjo, jog žmogžudystę dėl kurios buvo nugalabytas ru
sas, papildė kiti. •

KAIP ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ 
ŠELPIA BIEDNUOMENŲ

Šiaulių miesto savivaldybę kontroliuoja socialdemo
kratai. Jie visais galimais budais stengiasi palengvinti 
biednuomenės padėtį. “Socialdemokratas” apie savival
dybė^ darbuotę toj srityj rašo sekamai:*

Socialdemokratinė Šiaulių miesto savivaldybė savo 
veikime visada daugiau atsižiūri biednuomenės reikalų 
patenkinimo, negu ankščiau buvusios krikščionių ir fe- 
derantų savivaldybės. Štai 1928 m. sąmatoj beturčių ir 
bedarbių šelpimui numatyta 56 tūkstančiai litų, o jau 
išleista per šių metų pirmą pusmetį—56,372 lit.; reiškia,

(Atlantic and FitelCic Photo]

per I pusmetį—372 litų išduota daugiau, negu buvo nu- sį sugrįžti į Berlyną.

Franz Dziadek, 19 metą vokiečiu atletas, pasivadinęs “Hin- 
denburgo bėgiku“. Jis pridėjo bėgti aplink pasaulį. Jis pla
nuoja perbėgti Austriją, Vengriją, Egiptą, Mesopotamiją, Af
ganistaną, Australiją ir Ameriką^ o sekamų metų spalių mėne-

[“L. 2.”]. Truputį lyg ir 
keistoka * • * demokratinėje
Lietuvoje gali rasti vietos ka
ralių troliai, o dar keisčiau, 
kad randasi tokię žmonės, ku
rie į juos gali sėstis.

Vienas tokių šiomis dieno
mis ateina pas mane, lyg aš 
.trolius dalinčiau. Tai buvo či- 
gomas;, tūlus apie <33 trieilis 
amžiaus. Persistatė esąs Ste
ponas Orlauskas. Atsisėdo, 
man dar gi neprašant ir pra
dėjo pasakoti:

Kreipiuos prie Tamsios 
gerai žinodamas, kad bendra
darbiauji laikraščiuose. Išklau
syki t ir parašykit laikraščiuo
se apie Lietuvoje gyvenančius 
čigonus.

Aš esu kandidatas j Lietu
vos čigonų karalius, pasidid
žiuodamas pradėjo šis įdomus 
kandidatas. Toks karalius bu
vo mano pusbrolis, Stasys 
Aleksandravičius, 40 metų 
amžiaus, tačiau šią vasarą ji 
nušovė. Dabar dar jo* vieton 
nieks neišriniklas. Pavasarį 
įvyks rinkimai. Nuolatinė ma
no gyvenamoji vieta — Šedu
va, Panevėžio apskr. Turim 
savo namą 5,000 litų vertės. 
Esame keturi broliai ir ketu
rios seserys. Tėvas dar gy
vas, 65 metų amžiaus. Tėvas 
Lietuvoje gyvena daugiau kaip 
40 metų. Esame katalikai, kaip 
ir visi čigonai. Štai rąžančius 
ir skuteriai. Šią vasarą bu
vome net šidlavoje atlaiduo
se.

— Katalikai, tačiau čigonų 
beveik nematyti bažnyčioje 
melžia litis - - paklausiau.

— Ponuli, čigonas neturi 
tiek daug laiko, kad nereika
lingai jį’ leistų bažnyčioje. Či
gonas eidhmas meldžiasi. Jo 
kasdienine malda — tai ru
pesnis, kaip pramisti, čigonai 
Lietuvoje beveik visi užsiima 
tik arklių mainikavimu. Jų 
moterys čigonės — vara- 
žinėjimu. Gyvena labai skur
džiai. Paskutiniu' laiku polici
ja neleidžia sustoti kur nors 
pamiškėje visųm čigonų tabo
rui. Sako, kad čigonai vagys. 
Tas neliesa! Lietuvoje dar ne
buvo girdeli, kad iš čigonų 
butų plėšikai, vagys arba 
žmogžudžiai. Karlais čigon- 
kos pasiima vištą, bet tik kaip 
atlyginimą už jos kokius nors 
darbus.

Ar negalėtum tamsia 
man papasakoti apie čigonų 
vestuvines apeigas?

— Ponuli, nieko naujo pas 
čigonus nėra. Tas pat, kaip 
pas jus — lietuvius. Kiekvie
no tėvo yra svarbiausias rur 
peštis, tai išduoti už vyro, sa
vo dukteris. Kraitis duoda
mas sulig išgales, lai dau
giausia pagalviai, arkliai, ve
žimai ir drabužiai. Tačiau či
gonų tarpe pasilaiko ir sen
mergių ir senbernių, šliubas 
imamas bažnyčioje. Daugelis 
čigonų gyvena be šliubo. Bu
vęs Lietuvos čigonų karalius 
Aleksandravičius gyveno be 
šliubo. Jį nušovus, jo visą lui
tą pasidalino giminaičiui. Jo 
sunui, kuris nebuvo įsūnytas, 
ir žmonai nieko neteko.

Čigonai turi labai daug vai
kų. Tam padeda čigonų ben
dradarbiavimas su gamta: 
graži gamta nenugalimai vei
kia čigonus. račiau vaikai 
pragyvenimą palys užsidirba 

šoka arba dahrfioja. .
Sakykite, ar čigonų tar

pe yra įžymių žmonių?
Yra. Geri konoveltii. či-

visoje Lietuvoje yra geriausias 
muzikantas, groja armonika.1
Geriausi šokikai, išskiriant 

čarlstoną ir fokstrotą. Vienas 
čigonas — Leonas Orlauskas 
(kandidato j karalius diedu
kas) turįs virš 120 melų am
žiaus. Dar stiprus. Bušai jam 
buvo davę žemes. Čigonės yra 
geros kortų burtininkės. Tur
tingiausias čigonas Lietuvoje 
yra Jonas Orlauskas, turįs 50 
melų amžiaus. Veik visi čigo
nai moka lietuviškai, rusiš
kai, lenkiškai ir čigoniškai, 
(šias kalbas moka ir pats kan
didatas į karalius). Mokyčiau
sias čigonas lai brolio sūnus, 
17 m., baigė 4 klases Šiaulių 
gimnazijos. Dar skaito save 
čigonu, bet arklių mainikavi
mu neužsijima. Jis numato2 
mas į karaliaus' sekretorius) 
Tik keletas čigonų moka vo
kiškai ' kalbėti. Yra ir ištaulū- 
jusių, pav., čigonai Grachau- 
skai, gyv. Baisogalos vaisė., 
Kėdainių ap., Šilalės Jcaime. 
čigoniškai kalbėli jie jau pa
mirko. Kaune yra čigonė Lio- 
lč kabaretų dainininkė* ji — 
kandidato į karalius giminai
tė. •

Kiek, tamsios nuomone, 
Lietuvoje yra čigonų?

— Priskailome virš dviejų 
tūkstančių. Čigonų daugiausia 
yra apsigyvenę Kauno apylin
kėse. Miestas duoda daug ga
limumų pragyventi. Visi turi
me pasus. Tarnaujame -ka
riuomenėje. Ilgai vienoje vie
toje nebūvame. Klajojam po 
visą Lietuvą, išskiriant Klai
pėdos kraštą Vokiečiai čigonų 
nemyli.

Nėra Lietuvoje tokio mies
telio, kurio nebūtų aplankę či
gonai. Lietuvą čigonai labai 
myli. Nepaprastai graži jos 
gamta. Lietuviai geriausio bu
do žmonės^

— Kur buvote laike vokie
čių okupacijos?

—Mus visus kazokai su na- 
gaikomis išvijo į Rusijos gilu
mą. .Buvo labai gera gyventi. 
Davė dovanai valgį, butą, kurą 
ir šviesą. Tik kuomet atėjo 
bolševikai, labai nuskriaudė:’ 
atėmė kirklius ir vežimus. Jei
gu bolševikai mėgintų verstis 
į Lietuvą, čigonai visi kaip vie
nas, su ginklu stotų į kovą. 
Komuna netinka laisvam čigo
nų budui.

—Kaip čigonai, neturėdami 
nuolatinės gyvenamos vietos, 
■galės vykdyti priverstino pra
džios mokslo įstatymą?

—Aš apie tą irgi galvojau. 
Geriausia tą viską atjaučiu, 
nes aš pats nemoku nei skai
tyti nei rašyti. Šią žiemą pra
dėsiu mokytis. Del vaikų, tai 
sunku ką pasakyti. Geriausia 
butų, kad valdžia paskirtų plo
tą žemės, kur butų įkurta čigo
nų kolonija — nuolatinė vieta.

-—Gavę žemę, ar sugebėsite 
ją pamilti?

—Poniuliuk, tik duokit. Dir
bsime. Niekur tuomet neklajo- 
sime. Klajoklio gyvenimas sun
kus... Dar vasarą čigonui geriau 
pragyventi, bet žiemą dažnai 
net savo visą’ turtą — arklius, 
vežimus — išparduoda, kad tik 
galėtų pramisti iki pavasariui. 
Čigonas labai dažnai visą dieną 
nieko nevalgo. Juo čigonas al
kanesnis — juo jis linksmesnis.

—Ar jūsų tarpe nėra savišal
pos ?

Nėra. Pas čigonus nėra tos 
vienybės, kaip pas žydus. Pa
dvėsė tau arklys, taip ir žinok, 
nieks tau nepadės.

—Ar žinai, kokia dabar Lie
tuvos santvarka?

—Mus valdo prezidentas. Į 
seimą balsavome. Kad buvo per
versmas irgi žinau.

-r-Jeigu tamsta busi išrinktas 
Lietuvos čigonų karalium, tai 
kokia tamstos bus deklaracija?

—Rinkimai bus pavasari Kau-

no apylinkėse. Išrinkus apsilan
kysiu pas Prezidentą, perstaty- 
siu, kaip yra padaręs dar šią 
vasarą naujas Lenkijos čigonų 
karalius. Pirmoje eilėje* prašy- 
sui Prezidento duoti visiems či
gonams žemės. Be to, leisti kiek
vienais metais laisvai susirinkti 
savo reikalus aptarti.

—O kaip busi karalius — ar
kliais mainitausi?

—Neprivalėčiau. Lenkijoje 
čigonai savo karaliui nupirko na
mą. Manau ir Lietuvos čigonai 
tą paseks.

- Ar tamsta gerai žinai čigo
nų istoriją?

—Nežinau. Mano tėvai ir pro
tėviai gyvenu) Lietuvoje, o iš kur 
jie atkeliavo — nežinau.

Tuomi ir pasibaigė mano 
pasikalbėjimas. Tie®a, p. Or
lauskas pažadėjo, jeigu jis Ihis 
išrinktas karalium, nenutrauk
ti ryšiu su spaudos atstovais, 
o už triūsą padovanoti man ge
rą “žerebeą.“

Cez. Petrauskas.

Tėvai suprato šio 
kūdikio kalbą

“Mes manėm, kad mes ne
teksime kūdikio, dantims dygs
tant“, sako Kentucky motina. 
“Jis nieko negalėjo suvirškinti 
ir kasdie darėsi liesesnis. Po 
vienos jo neramių, verksmingų 
nakcių aš prisiminiau Castoria 
ir tuojaus ją įsigijau. Keli la
šai padarė jį ramų, o po kelių 
dožų jis išrodė visai skirtingas 
kūdikis.“ Daktarai visur reko
menduoja grynai, augalų, ne
kenksmingą Fletcher’si .Casto
ria nuo šalčių, konstipacijos, 
dieglių ir kitų kūdikių ir vaikų 
ligų, o milionai motinų žino, 
kad jos švelnus veikimas yra 
geriausias. Šalinkis imitacijų. 
Fletcher parašas yra ženklas 
tikros Castoria.

Sol Ellis & 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

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APBOKAVIMAS DOVANAI 

Pašauk Monrbe 0455
Musų inžinieriai ateis pas jus. Mes 

parduodame tik inaterijolą arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
184 N. Halsted St.

S. W. cor. Lake Ir Halsted Sis.

gonas Mykolas Bagdonavičius

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

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

„L—------- —----- ■ -

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500v J

G ==":=- (J
GYVENIMAS

Mineiinli tumalai

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50 
Pusei meti--------------- $1
Kopija ---------------------- 101

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



NAUJIENOS, Chicago, ffl

PuiKiausis

NAUJIENOS

WICKER P ARK SVET.
2040 West Nortb Avenue

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

Rengia 

NAUJIENOS
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"BAYER ASP1RIN”
YRA SAUGUS

linkite be Baimes 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 kuri gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo, 
Neuralgijos.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neiSardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiėkininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir ln0 plyskelių.

Reumatizmui 
kankinant

Jaučiasi gerai ant nugaras ■

Kalakutai Dėkos 
Dienai

Lietuviai naudokitės šia proga 
Leisiu ant išlaimėjimo

ŠEŠTADIENY IR SEKMADIENY 
Pradedant nuo pietų

Lapkričio 17 ir 18 d.
Comnor ir Chicago Avė., 
D()WNERS GROVE, ILL. 
Tel. Dovvners G rovė 997

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

Viskas pirmos rųšies. 
Pavaišinsiu DYKAI — 

Atsilankyike—nesigailėsite!

Babies Love It
J -

Del skilviu ir vidurią ■eoma- 
C*itn« ii trieiaKtiea dantį 
Rięimo, nieko n fra geresnio 
kaip šia vangu Kadikią 
Laiative.

Mas. Winslow’» 
Syrup

BUK SPORTAS
Besiartinant šventėms, kiekvienas vyras nori 

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

FRANK MICKAS
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 0057

/>" " ' ■■■ ■ ■ ,

Tarp Chicagos 
Lietuvių,
Iš Birutės

■ ♦
Gruodžio 2 d. Lietuvių Audi

torijoj “Birutės” draugija sta- 
i tys komp. M. Petrausko lietuvių 
liaudies operą “Birutę“.

Tikietai “Birutės“ parengi
mui pardavinėjama iš kalno. 
Juos galima pirkti “Naujieno
se”. —Nora* Gugis.

“Birutės“ sekr.

Nelaimė ant 
Bridgeporto

Ką jus sakytumėt, jei jūsų 
žmona pabėgtų? Manau, kad 
daugelis ir nudžiugtų. Bet kai 
dingsta pati, o su ja ir visa 
manta, tai jau*... Well.... By
gosh, bėda!

šitokia nelaimė ištiko vieną 
laimingiausių iki šiol Bridgepor
to profesionalų^ Dingo pati, o 
su ja ir visi furnišiai.

Kas yra tas nelaimingas vy
ras, nematau reikalo sakyti. Tai 
jau dauguma tur būt žino.

Atjaučiantis.

Banditai nušovė lie
tuvį aptiekorių

Piktadariai suimti, juos pažino 
šeši liudininkai

Trečiadienio vakare trys juod- 
veidžiai jėjo aptiekon adresu 
3859 S. State st. (kampas 39-tos 
ir State gatvių). Tuo laiku-ap- 
tiekoj buvo tik Petras Lukas, 
vienas dviejų aptiekos savinin
kų. Banditai paliepė Lukui iš
kelti rankas, atidarė registerį, 
pasiėmė pinigus ir spruko lau
kan.

Lukas, pasigriebęs vevolverį, 
šoko paskui juos ir išbėgęs už 
durų paleido j banditus keletą 
kulkų. Jos tečiaus banditų ne- 
užkliudė. Iš savo pusės, bandi
tai šovė į Luką. Pastarasis ta
po mirtinai sužeistas.

Kilo sujudimas. Urnai pribuvo 
detektyvai ir suėmė šešis as
menis, kurie matė, kaip įvykt 
šaudymas. Juos išgabeno detek 
tyvų biuran.

Tuo tarpu detektyvų leite
nantas Philip Carrole ir seržan
tas Reymolds pribuvo į Tyson 
Annex viešbutį, čia netrukus 
pasirodė trys jauni negrai, ku
rie skubiai įėjo savo kambarin 
ir užsirakino. (Tyson Annex 
randasi 410 E. 43rd St.)

Detektyvai paliepė t juodveid 
žiams atidaryti duris. Pastarie
ji j paliepimą atsakė šuviait 
per stiklines kambario duris. 
Stiklo skeveldra lengvai sužeidė 
vieno detektyvo veidą. Bet ban
ditai greitai priversti buvo pa
siduoti.

Detektyvų biure jie užsigynė, 
kad nušovę Luką. Bet šeši liu
dininkai, visi juodveidžiai, pri
pažino juos, kaip Luko užmušė
jus. Vėliau jie prisipažinę prie 
šios galvažudystės, o taipgi, kad 
jie nušovę pereitą sekmadienį 
negrą Charles Metlock aptiekoj, 
kuri yra adresu 4301 & Wa- 
bash avė. Policija nužiūri, kad 
tie patys piktadariai nušovę

mus. Jie

vietoj, čia 
didžiausiu

[Pacific an<! Atlantic Photo j

Clarence Tarhune, kuris 'pa
vogė “raidą” į Vokietiją diri
žabliu “Graf Zeppelin”. Tarhune 
yra 19 metų amžiaus ir paeina 
iš St. Louis. •

Williamą Pinną Goldsteino ap
tiekoj adresu 1255 Miller st.

Suimtųjų banditų vardai to
kie: Napoleon Glover, 19 metų; 
Morgan Swami, 22 metų; Van 
Yedder Dontherax, 22 m.

Prisirengk dabar, važiuoti ant didžiausio laivo pasauly

SPORTAS
Roseland

Pereitą nedėldienj, lapkr. 11 
<!., 3 v. po pietų Strumilų svet. 
Golden Star jauktas lošė bas- 
ket bol su Normai Park Boos- 
ters. Golden Star jauktas nuga
lėjo Normai parkiečius.

Kadangi lošis buvo pirmuti
nis šiame sezone, tai stariečiam 
yra vilties daug laimėti per vi
są sezoną.

Pėtnyčios vakare, lapkr. 16 
d., Strumilos svetainėje Golden 
Stars jauktas los basket bol su 
Metropolitan Blues.

Nedėlioję, lapkr. 18 d., Stru- 
nilos svetainėje Golden Star 
abudu jauktai loš basket bol, 
būtent, lengvojo svorio (light 
\veight) jauktas loš su Coli- 
•reums jaukiu. Pradžia 1 vai. po 
pietų.

Sunkiausia jauktas loš basket 
liol su Visitalion Forresters 
’auktu. Pradžia 2:30.—Starietis

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

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

, Kita ekskursija išeis puikiuoju laivų
S. s. GEORGE WASHINGTON ’

(tesiog į Bremena)
Išplauki Gruodžio-December "12 d.

Ekskursantai ant šio laivo bus asmeniškai vedami p. F. SEMB J *
Sųgrižiniui leidimus (Rc-cntry Pcrmits) visi nepiliečiai turite 

įsigyti nevėliau kaip 30 dienų prieš išvažiuosent.
Pirk laivakortes ten ir atgal.
Del reikalingų informacijų ir kainų, klausk pas vietinį laivakor

čių agentų, arba rašyk

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

Negirdėtas Pasulymas 
4

Freshman Radio, 7 A. C. tūbų, Dynamic 
Speakeris, elektrikinis setas, nieko daugiau nerei
kia kaip prijungti prie elektros. \

Mes kviečiame jus išgirsti jo tobulą, gražų, aiš
kų balsą. .

pilną
8 cil. 
kurie

Didelis atidarymas — 
šeštadieny, 

Lapkričio 17, 1928
Roxee Motor Sales 

907 W. 35th Street 
Telephone Yards 4500

CHANDLER — PARDAVIMAS 
IR PATARNAVIMAS.

Mes kviečiame jus apžiūrėti 
pasirinkimą CHANDLER 6 ir 
automobilių uždarytų modelių, 
bus išstatyti musų salesruimy šeš
tadienio vak., lapkričio 17 d.

Mes norime susipažinti su jumis 
ir kad ju‘s žinotumėt kaip gerai mes 
esame prisirengę duoti jums patar
navimą prie taisimo, ištepimo, plo
vimo ir kitokių reikalų atlikimo prie 
Automobilių. Mes didžiuojamės mu
sų CHANDLER linija ir mes nori
me, kad jus pamatytumėt ir pa- 
sivažinėtumėt jais. Vieno paspaudi- 
mi aliejavimo sistema ir Westing- 
house Vacuum brėkiai.
Kiekvienas kviečiamas.
— Dovanos. — Vaišės

Gražus, riešuto medžio kabinetas, kaina su vis
kuo, su tūbomis, tik $165. Prijungiame jūsų namuo
se dykai. Garantuojame metams laiko. Galite pirkti 
lengvais išmokėjimais.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted St. Tel. Boulevard 4405

IŠKILMINGAS BALIUS
Rengia Lietuvių Kriaučių lokalas 269, A. C. W. of A.

šeštadieny, Lapkričio-Nov. 17 d., 1928
Unijos svetainėj, 333 S. Ashland Blvd., 7:30 v. v.

Todėl gerbiami kriaučiai ir visa visuomenė malonėkit dalyvaut, nes pirmą sykį 
šioj svetainėj laikysime iškilmę. Komitetas pasirūpins visus priimti kuo geriausiai.

Kviečia KOMITETAS.

NAUJIENOS, Chicago, ffl. 
------------------------- —,------------- T

Penktadienis, lapk. 16, 1$28

DOVANOS NAUJIENŲ MASKARADUI

Bankas Del Jūsų

Biznieriai skiria gražias do
vanas NAUJIENŲ maskarade 
dalyvaujantiems pavie n i a m s, 
grupėms ir poroms. Naujienų 
maskaradas įvyks Nedėlioj, lap
kričio 25 d., Wicker Park svetai
nėj, 2040 W. North Avė., pra
džia 5 vai. po pietų.

Mandagus, draugiškas, greitas ir 
saugus — mes galim jums pagelbėti

VISKAS yra lengviau šiame banke. Mes turi
me žmones, kurie susikalba jūsų prigimtoje 

kalboje. Biznis vedamas daug geriau.
Taupymai, investmentai arba biznis užsienyj 

yra atliekamus be jokių sunkenybių.
Daugelis jūsų tautiečių randasi pas 

mėgsta draugiška dvasiu.
čia yra lengva atvažiuot. Parankioj 

galit pribut be jokio trubelio. Viena 
ir stipriausių bankų Amerikoj.

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

The Foreman National Bank
The Foreman Tru^t And Savings Bank 

La Šalie and Washington Streets, Chicago

TURTAS VIRŠIJA 100 MILIONŲ DOLERIŲ

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

Kalėdų 
Ekskursijos į 
LIETUVA

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

draugus, savuosius 
vaizdus.

(17) Eagle Restaurant, 1745
(3)1 Jos. A. Rizgen, 3313 S. .S. Halsted St., skiria “Naujie- 

•Halsted St., kuris užlaiko laik
rodėlių ir auksinių daiktų krau
tuvę, paaukavo “Naujienų” 
maskaradui sidabrinį 8 šmotų 
gėrimams setą. Kas laimės tą 
puikų sidabrini setą, tas bus pa
tenkintas. Seto vertė — $12.

(4) Peter Barškis Furniture 
House, 1748 W. 47 St. Jis per 
daugelį metų veda pasekmin-

Lake apie- * G9) W. Bakszewicz, 4392 
Naujienų Archer Avė., skiria “Naujienų” 

pastatomą maskaradui Silver Plated Pla- 
elektrinę liampą, tter, vertės $15.

skirialinkėję.
maskaradui puikią
ant grindų
šilkiniu uždangalu, vertes $20.
- -' - • ■ 1,1 — (20) Brighton Music & Jevvel-

(5) B & J Electric Radio ry Store, 4216 Archer Avė., ski- 
Eng. Laboratories, Ine., J. A. Ha “Naujienų” maskaradui fon- 
Bartkus, Vedėjas, 6819 South taninę plunksną ir paišelį, setą, 
Western Avė. Tai yra lietuviai, vertės $6.50.
Radio išdirbinėtojai, kurie gra- - 
žia.i veda savo biznį Marąuette 
Parko apielinkėj.

(21) E. W. Bakszewicz, 4392 
Jie skiria Archer Ave.| skiria “Naujienų” 

Naujienų maskaradui Elektrini maskaradui laikrodį keliaunin- 
Waffle Iron, Rimco Waffle’kams, vertės $10.
Mold No. 89-A vertės $16. ___________________________

(6) A. Relskis, vaistininkas, 
Naujienų kaimynas, kuris pa-; 
sėkmingai veda savo puikiai kavos 
įrengtą vaistinę per daugelį, $6-50. 
metų, skiria Naujienų maska-' —----
radui Perfumų Setą vertės $10.! ^3) E. W. Rakszewicz, 439-
___________________________ 'Archer Avė., skiria “Naujienų” 

" į maskaradui fontaninę plunksną 
ir perlinius karolius, vertės $5.(7) Josephinc 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 biznierius 
Town of Lake apielinkėj. Jis 
skiria Naujienų Maskaradui pa
statomą ant grindų elektrinę 
lempą su malevotu uždangalu, 
vertės $16.50.

(26) Telser Jewelry Store, 
2205 W. 22 St., skiria “Naujie
nų” maskaradui balto aukso 

T .rankinį laikrodėlį vyrui arba(9) Justin Mackewich, 2342 i , 4_a \ -u m • - ’ .jmoterei, vertes $20.S. Leavitt St. Tai žinomas West,
Sides Real Estate biznierius i /o„. n . 7 77“T. ,. . .T .. , . . (27) Peoples hurmture Co.,Jis skina Naujienų maskaradui! 1922 So Ha|sted st jr nl7

ovanų $o cas . , Archer Avė. Tai yra didžiausios
lietuvių rakandų krautuvės. Pa

lo) 18 Bond & Mortgage Or- sėkmingai veda biznį per 13 me- 
ganization, 1618 W. 18 St. Ji^tų, skiria “Naujienų” maskara- 
parduoda bonus ir skolina pini 
gus. Biznį daro su lietuviais 
Skiria Naujienų maskaradui do
vanų $5 cash.

(11) A. R. Juniewicz, 8317 S. 
Halsted St. Tai žinomas Brid
geporto laikrodininkas, skiria 
Naujienų Maskaradui dovanų 4 
šmotų sidabrinį arbatinį setą 
vertės $30.

(12) K. Pikiel, 1816 S. Hal- 
sted St. Naujienų kaimynas, pu- 
sekmingai veda biznį per dau 
gelį metų, užlaiko visokių mu 
zikalių instrumentų krautuvę

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

Jis skiria Naujienų maskaradui duj dovanas, pranešime kitomis 
dovanų Edison Fonografą No dienomis. Tėmykit “Naujienas”. 

“Naujienų” Pramogų Komisija.I 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., 
4140 Archer Avė. Tai yra ge
rai 'žinomas Brighton Park biz
nierius, kuris išdirbinėja ra
kandus. Jis skiria “Naujienų” 
maskaradui puikų apmuštą- 
krėslą, vertės $25.

Henning Wennersten, 
Jie iš
skiria 

2 kei-

Ine., 2760 Archer Avė. 
dirbinėja Malt Extract, 
“Naujienų” maskaradui 
sus malt, vertės $14.50.
----------------------------------------,

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

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.

(Ž2) A. J. Kareiva & Son., 
4537 S. Wood St., skiria “Nau
jienų” maskaradui elektrikinį 

perkuliatorių, .vertės

(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.

dui pastatomą elektrinę lempą 
su kristaliniu “base” ir šilkiniu 
uždangalu, vertės $25.

(28) Atlas Photo Studio, 
4090% Archer Avė., skiria 
“Naujienų” Maskarade laimėju
siam fotografiją 14X20, vertės

(29) Dubickas ir Vailionis, 
1606 So. Halsted St-, skiria 
“Naujienų” maskaradui $5 
cash.
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Tliū Eaglish Columii
International Travel 

Exposition

Tarp Chicagos 
Lietuvių

By Vladas Jurgelonis

Although a lot of propagan
da is continually spread around 
vvith the idea of “Sėd America 
First”, the average person has 
a more or less secret eraving 
to Iravel around the vvorld 
vvith of course the intenlion of 
sight-seeing. You may not have 
knovvn it būt vve have some 
inside inlormation vvhich says 
that this šame ambition is 
alive in mosi of the Lithuanian 
minds in Chicago.

The logical question is, “\Vhy 
dun’t you travel?” “VVell it’s 
this way — er”, is a common 
attempt ai an answer, būt all 
of us knovv that the reason 
is- really a most peculiar lack 
of those individuals,

All desires have to be satis- 
fied some time and the best 
way to satisfy this one is very 
simple, Vut you liave ouly tl»ree 
davs in which to do it. liūsti 
dovvn to the Sherman Motei any 
time from I p. m. to 10 p. m. 
not later-than Sunday, and see 
the International Travel Expo- 
sition for the small sum of fii- 
ty cents. There you vvill see 
inlimate cross-cuts of the in- 
teicsting attractions, of nearly 
everv countrv in the vvorld. To 
vvitncss this exposition is al
most as good as it is to actual- 
Iv visit the represented coun- 
tries bnt of course you can’t 

or cham-

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

ttollars

tis ir į vidurmlestj ieškodami 
pagalbos. Pernai rudenį taip 
pasielgė būrys Town of Lake 
piliečių. Ir ką manote? Galima 
sakyti, jogai per visą žiemą ir 
vasarą bomvliai buvo žymiai ap- 
tylę. Dabar jie ten iš naujo 
pradėjo šelmauti. Gal būt, kad 
vietos piliečiai ir vėl imsis da
ryti sąrašą nukentėjusių pilie
čių. Ar ne pavartų butų Brid
geporto gyventojams sekti 
Town of Lake gyventojų pa
vyzdžiu? —Reporteris.

klupo, banditai atėmė iš jo pi
nigų aštuonius dolerius, nuka
bino laikrodėlį ir pabėgo. Atsi
peikėjęs, Karečkas įėjo vidun, 
pasišaukė pagalbos, vė) išbėgo 
laukan, bet jau banditų ąei žen
klo neliko. — Rep.

\vine
pagne.

But we are siili

kiekvie-

Pastaruoju laiku “Naujieno
se” kuone kasdien pranešama, 
kad Bridgeporte tai tam, tai ki
tam piliečiui banditai padarė 
holdapą; kad ta ar kita krautu
vė tapo išvogta. O kiek tokių 
ir panašių piktybių tenka vie
tos gyventojams nukęsti, apie 
kurias žinia nei nepasiękia laik
raščio ?

Ištiktųjų, Bridgeportas taj>o 
vieta, kur apie 11 arba 12 va
landą nakties labai pavojinga 
geram žmogui eiti. Taigi ve 
klausimas: ar negalima surasti 
priemonių šiam piktu i pašalin
ti?

Pirmiausia, žinoma, 
nas klausia: ką veikia
Gyventojai ' užlaiko ją piliečių 
gyvasties, ramybes ir turto ap- 
saugai. Toliaus, prisižiūrint, 

, kokios tos piktadarybės yra, 
1 kas jas pildo, tenka manyti, I 
kad tai didžiumoj yra darbai 

i pačios Bridgeporto apielinkės 
bomų. Taigi, ar negalima poli
cijos pagalba piktadarius paže- 

! boti ?
Paklauskite policininko, vai

kštančio gatve* kodėl policija 
neišvalo apielinkės. Veikiausia 
išgirsite atsakymą, kad ji tu
rinti kliūčių. Policininkas gal 
nurodys, kad nužiūrimus bomus 
areštuoti neapsimoka, ba teisė
jas juos paleis ir dar areštavu
siam policininkui pamokslą pa- 

I sakys, kad jis ne “taip” arešta- 
1 ves, “kaip” reikėjo. Toliaus, To many i 1 . . J .

therein J1S ga but l)aalskins* ir J° 
i* *md &yvast’s Jam Pociam yra bran- 

Pagalios dar, rasi, nurodys 
thev’ve kas: es^8’ l,0^cBa suima 

Į tą ar kitą žulikėlj arba ir visą 
'būrį jų, tai prasideda suimtųjų

coming to 
portioii or 

this exposition and that is lhe| 
Lithuanian seclion. 
of you, the contents 
vvill be pleasingly familiat 
to those Lilhuanians vvho have Į * 
nol been to Lithuania, 
vvill he lascinating.

This is not all thęnigh. To- .... ,.
mornnv evening starting at ’« bėgiojimas pas aldermamj, 
p m. there w’ill be a Lithuanian I l)as var(los komitimaną, kad pa
pročiam pure and simple. As! tam tikrų spaudimą j po-
il will be more interesting to | litikierius. idant kokiu nors bu- 

............ i piktadarius nuo 
bausmės.....Rezultatas esti toks,
kad suimtasis žūti kelis, dagi nu
tvertas piktą darant, po kiek 
laiko vaikštinėja vėl laisvas 
kaip paukštis ir vėl taikoj pa
vogti arba prismaugti.

Su šitokiu piktu geriausia, 
rodosi, galėtų kovoti patys pilie
čiai. Jei suimto žulikėlio tėvai 
arba giminės gali padaryti 
spaudimą į vardos komitimaną 
arba aldermaną, tai daug dides
nį spaudimą galėtų padaryti 
energingų piliečių būrys. Tai 
viena. O antra—jei kartais po
licija “nemato” piktadarių, tai 
piliečiai galėtų jai “parodyti” 
juos.

Kaip tai padaryti? Sakysime, 
būrys piliečių, sudariusių grupę 
Bridgeporto apvalymui, galėtų 
paklausti vietos politikierių, ką 
jie mano apie vagystes ir hol- 
dapus Bridgeporte ir ką jie ke
tina daryti. Toliaus, gyvenan
tys Bridgeporto piliečiai gali 
lengvai pastebėti tuos vyrukus, 
kurie turėtų dirbti, o nedirba. 
Jeigu 19 arba 20 metų vaikėzas 
nedirba ilgą laiką, tai jau yra 
pamato nužiūrėti, kad 'jis turi 
“naktinį amatą”; o dar jeigu 
tokis vyras vėlai vakare švais
tosi ant gatvių kampų su to
kiais jau, kąip jis pats, tai jo 
vardą ir pavardę, o taipgi jo gy
venamos vietos adresą verta už
sirašyti ir paduoti, sakysime, 
piliečių grupei, kuri pasistatė 
tikslą apvalyti Bridgeportą* Bu
tų dar labai gerai, kad kiekvie
nas nukentėjęs nuo be
rnų asmuo tuojaus praneštų, ka
da ir kaip jis nukentėjo.

Su šitokiais daviniais galima 
butų eiti taip policijoj), kaip 
pas vietos politikierius ir jau 
rimtai paklausti, ar jie mano ką 
daryti. Ir jei nemano, tai pa
sakyti, kad piliečiai gali kreip-

vou to d’scover for 
vvhat vvill be presenled i n this 
program, the details are vvith- 
held. Personali)’ I cannot see 
hovv you ean afford to miss 
this impressive exposilion of 
native beauties.

yourself du išgelbėti

Toinorrow Evening 
The L. S. A. Dance

Lithuanian 
attending 

is concer- 
Ihe grown

I'eeling

Much talk has been going on 
concerning the lack of support 
which the older generation has 
been tendering the 
youth in as fui* as 
their sočiai affairs 
ned. By this lirne
Lithuanįans mušt be 
ųuile guilty. In fact they oughl 
to be \villing to do almost any- 
thing to repent their • delinq- 
uency.

This dūly does nol 
as hard an effort as 
imagine. In lact all
older folks shotild do is merely 
go to the dances and 
organized by llu?

rcųuire
one mav

Dalis 
younger 

the older 
kili t\vopcople will litcrally 

biids vvith one stone, 
become acųuainted with the ac- 
livilies of the young sel and 
they will feel young tliem- 
selves for- an evening. Since^ 
many of Hk grown group do 
nol kno\v oi the young peop- 
le’s affąirs, here is a hint.

The Lithuanian Student’s 
Associalion is giving their in- 
formal fall dance tomom»w 
nighl ai the South Side Mason- 
ic Temple at sixty fourth and 
(ireen slneets. The entrance 
fee is abstirdly small at sev- 
cnly live cents. The dance will 
stati a t 8 p. m. būt since 
everybody is late anyway what 
is the us; of staling it. The 
L. S. A. is advocating the molto, 
“We’il see you at the dance.”

Bridgeportas
Dar vienas laikraštis; jį reda

guos p. liaukis.

Arkivyskupas Geniotis ren
giasi išleisti mėnesinį laikraštį, 
pavadintą ‘‘Nauja Era”. Redak
torius to laikraščio busiąs p. 
Laukis.

Žodis kitas dėl laikraščio 
vardo. Iš karto arkivyskupo lai
kraštis manyta pavadinti “Visu
ma.” Bet, sakoma, kilusi abe
jonė, ar skaitytojai nesumaišys 
jį su p. Visuomio “Visuomybe.” 
Todėl nutarta duoti vardas 
“Nauja Era.“

Bridgeportas
Sekmadienyje Šv. Jurgio pa

rapijos svetaint'je buvo šv. Pet
ronėlės draugijos šokiai suren
gti. Ši draugija yra skaitlinga 
narėmis, bet kažin kodėl publi
kos šokiams turėjo mažai.

Viskas ėjo gražiai, išskyrus, 
kaip teko nugirsti, vieną nema
lonų prietikį. O tas prietikis 
pasitaikęs p. Dimšai. Jisai, mat, 
yra bažnyčios komitetas. Ir 
kaip tokis, jaučiasi, kad jo už
duotis esanti palaikyti viską 
kuo geriausioj tvarkoj, žinoma, 
kur galima.

Taigi, ve, jis pastebėjo, kad 
keletas jaunų vyrų susibūrė už 
scenos. P-nas Dimša, įsimaišęs, 
jų larptm, mėgino juos išprašy
ti iš ten. Bei šie puolę ant jo 
jo ir, kalbama, buk parniušę jį 
ant grindžių, Tuo tarpu pasiro
dęs kitan vyriškis, kuris išvai
kęs vaikinus. Kitas gandas ei
na, buk p. Dimša savo karštu 
bildu patarnavęs lermo iškili
mui. — Rep.

PRANEŠIMAI
sek-Kun. M. X. Mockus ateinanti 

madienį, 18 <1. Lapkričio (Nov.), nuo 
9:80 ryto, Mildos svetainėj, 3142 S. 
llalsted St., kalbės temoj: “Teisybės 
Dievo šventame Rašte.” Prakalbas 
rengia Lietuvių Laisvamanių kuopa. 
Biblistai vaktuos, kad Mockus kalbė
tų pagal šventų Bibliją. Kviečia vi
sus Komitetas.

Lietuviai Daktarai {vairus Gydytojai

Graboriai

Ofiso Ir Res. Tek Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vak vakare
Res, 3201 South Wallace Street m.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS III 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 sutartį

Ru, 6660 South Artcsian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
kaipo patyręs gydytojas, chirur

gas ir akušeris.
Gydo staigas ir chroniškas ligas 

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

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6860

Ne pro šalį, bus paminėti ir 
p. Laukį. Seniau jis buvo re
daktorius lietuviškų aidoblistų 
laikraščio ir vertėjas aidoblistų 
brošiūrų lietuvių kalbon. Sme
tonai ir Voldemarui nuvertus 
teisėtąją Lietuvos valdžią, p. 
Laukis perėjo lietuviškųjų Sme
tonos garbintojų tarpam Da
bar gi jis, gal būt įstos į Ka
talikų Bažnyčią Amerikoje, ku
rios arkivyskupu yra kun. S. 
A. Geniotis.

Jau tur būt padarytas ir pie
šinys naujo laikraščio virše
liams. Tą darbą atlikti, sakoma, 
buvę pavesta p. Graičiupui.

— Reporteris.

Bridgeportas
Dar vienas hold u p Bridgeporte

Naktį iš trečiadienio į ketvir
tadienį prte4M4os gatvės ir*Au- 
burn avenue tapo apiplėštas 
lietuvis, p. Kareekas.

P-nas Kareckas dirba nakti
mis. Jisai pareina iš darbo jau 
po dyvliktos. Apie tą laiką ėjo 
namo ir kalbamą naktį. Prie 
pačių namų ji pasitiko jauni 
vyrai. Iš'karto jie nieko jam 
nedarė. Leido net duris rakin
ti. Ir tik tuomet, kai Kareckas 
įkišo raktą durysna, banditai 
pripuolė prie jo, kirto kuo tai 
per veidą, ir kai Kareckas su-

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

CRABORIUS CHICAGOJI-aiilotuvCso i>utar- 
nauju Kerinti ir pi
giau, negu kiti .to- 

z dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
byst6s.

O FI S A S :
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tol. Victory 4088

Lietuvių Kriaučių lokalas 269, A. 
C. W. of A. rengia didelį Balių ir 
Šokius, Subatoj, Lapkričio 17 dienų, 
1928 m., Unijos svetainėj, 333 So. 
Ashland Blvd., kampas Van Buren 
St., 7:30 v. v. šitas yra pirmas ba
lius šioj svetainėj, todėl malonėkit vi
si lietuviai 'atsilankyt, o komitetas 
stengsis visus priimti kuopuikiausiai.

KOMITETAS.

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

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

Namų telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vak 2—4 po piet ir 7—9 vak vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residencc Tek Fairfax 6352

Draugystė Atgimdęs Lietuvių Tau
tos Moterų ir Vyrų rengia metinį 
balių subatoj, lapkr. 17 d., Mildos 
svet., 3112 S. Halsted st. &iunie ba
liuje nariui bus veltui pritinami 
nuo 17 iki 40 metų amžiaus. Pra
džių 7 vai. vak. Įžanga 50c.

Kviečia Komitetas.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

GYDO
Kraujo, edos, chroniškas 

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

1800 So. Ashland Avė.
Valandos :

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

TELEFONAS CANAL 1464

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. II.LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balaamuotojas

2314 W. 23rd PI.
| Chicago, 111.

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

-----------
4 ,J. Lulevich 

Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikianM vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, 111.
Tel. Victory 1115

MOTIEJUS BAŠINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

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

Kūnas pašarvotas, randasi 
1523 So. 5()th Avė., Cicero, III.

Laidotuves įvyks Lapkričio 
16 d., 2 vai. po pietų iš na
mų į Tautiškas kapines.

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

Nubudę liekame,
Seserys, šfogeriai, brolis 
ir giminės.

Laidotuvėse patarimu ja gra 
bonus Eudeikis. v.... 1 ,rM‘

Lietuves Akušeres

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Pitone Victory A115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- j 
vusi Pennsylva-« 
nljos ligonbu-1 
čiuosc. Sąžinių-1 
gai patarnauja I 
visokiąse ligo-l 
se prieš gim- U 
dymą, I a i k e g 
gimdymo ir po B 
gimdymo. Ūži 
dyką patari-S 
mus dar ir ki-M 
tokiuose reika-K 
Juose moterims! 
ir merginoms;! 
kreipkitės, oi 
rasite pagalbą.! 
Valandos nuo| 
8 ryto iki 2 v.l 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUSĘR K A
3252 South Halsted Street

Viršuj Unlversal 
Stato Bank

“Marųuette Manor Orchestra” 
praktikos įvyksta kiekvienų penkta
dienio vakarų nuo 7:45 iki 9:90 vak, 
Guge Parko svetainėj, 55th St. ir 
Wcstern Avė. .Priimama y palos ne 
jaunesnės kaip 12 metų amžiaus, gro
jančios bile 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 orches- 
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

si naujoj vietoj

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

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

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

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

■ ■ .......... •—.......... - .............. .
DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
ResM 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930 
Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

A. K. Rutkauskas, M. O. 
4442 South We«terh Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

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

Ofiso Tek 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, UI.

Tol. Hemlock 8151

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St 

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East lllth Street, p 
kampas Wabash Avė.
ijhone Pullman 0856

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

Sėredomis nuo 9 ryto iki Hrdienoi.

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. Maplcwood avė. 

Tel ‘ ““
CHICAGO, ILL.

7868

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, 111.

« - ■ .... ±....

Tol.
. i

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

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

{vairus Gydytojai
Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

M.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenuo 

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

Ros. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
South Ashland Avė.. 2 luboa 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

4729

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

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

nuo 10 iki 2 vai. po pietų.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Vai.:'nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarų, išskyrus ketvurgą 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Salio St., Room 200111
Tek Randolph 1034 — Vak nuo 9-6 

Vakarais
3241 South Halsted St. 

Tek 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 SL, 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 vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDCį, 
77 West VVashingtbn Street 

Cor. Washington and Clark Sis. 
Ofiso Tek Central 2978 

Namų Tek Įlydo Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė
Tel. Pullman 5950 

Namų Tol. Pullman 6377

Albin A. Peters
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La .Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St. 
Hemlock 4080

11 vul. ryte;
8 vai. vakare 
ketvirtadienio

Rezidencija 6158 S. Talman A v.
Tel. Prospect 3525. •

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 So. La Salio St. ftoom 730

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

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

Specialistas vaikų ligų
Ofisas 3337 So. Morgan Street 

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

A. LDavidonis,JM. D
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
Valandos: 

nuo 9 iki 
nuo 6 iki 

apart šventadienio ir
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Tarp Ghicagos
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Lietuvių

‘ nys Įvertins musų darbą ir iš
klausys ijHisų prašymų, o mes 
lauksime tamsių paramos.

S. K. firišius, 6228 So. 
Sacramento avė., Chicago, 111. 
Tel. Republic 7180.
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Radios Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial
Finanaai-Paakolofl

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

Bridgeportas
Susivienijimas Draugysčių ir 

Kliubų ant Bridgepbrto rengia 
Thanksgiving dienoj, tai yra 
29 d. šio mėnesio, balių didžio
joj Lietuvių Auditorijos svetai
nėj. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Bus šojiiai, muzika ir kitokį^ 
paniarginimai.—Report.

Į CLASSIFIED ADS?Į

Educatlonal
Mokyklos

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

672 W. Madison St.

Paskolos suteikiama 
j viens, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

. kontraktus

DIDELI PINIGAI

Mums reikalinga tuojaus 500 
nių padaryti didelius pinigus 
imant užsakymus ant medžių, 
fnų ir žaliuomenų; patyri 
kalingas; telefonuokit, n 
ba atsilankykit tarp 6 iki 8 v. vak. 
J. V. St. Michael & Co., 8545 Hous
ton Avė., So. Chicago, Regent 2875

imo- 
pri- 
km- 

imas nerei- 
rašykit, ar-

Miscellaneous

Koncertas
Guge Parke, prie 55-t<A ir S. 

Weštern avenue, sekmadienyje, 
lapkričio dienų, pp. Kalkinus 
ir Kudirkos mokiniai ir moki
nės duoda piano, smuiko ir vo
kai j koncertą. Įžanga visiems 
veltui ir visi yra kviečiami at
silankyti. Koncertas prasidės 
3:30 vai. po pietų. Jų dviejų 
studijos randasi: viena .">601 
So. Mczart st., o kita — tilt) 
Arclier avė.

Brighton Park
Vieną gražų vakarą einu 12 

gal ve ir matau Stasį. Galvą nu
lenkęs ir susimąstęs, jis buvo 

“Alo, sakau, 
atsako jis. 

taip susimąs- 
grinorka at

važiavo i.š Lietuvos ir taip ma
no širdį suėmė, kad jau reikės

bepracinąs mane.

Klausiu, kodėl jis

du, girdi, jis nemanęs pasiduoti, 
bet dabar, matyti, reikės eiti 
su ja bažnyčion. Esą, ir kam
bariai paimti.

Paklausiau, kur jaunoji pora 
mano apsigyventi. Atsakė, kad 
Brighton parke. Pajdomavau, 
kada bus sujungtu vės. Atsakė, 
kad ateinanti sekmadienį, lap
kričio 17 <1.

AIs sveikinę persiskyrėme. 
As patraukiau savo keliais mąs
tydamas, kad meilės dievaitis 
įveikė ir taip užkietėjusį beč- 
lerį, kaip Stasys.

—Draugas Juozas.

Bridgeportas
Lietuvių Teatrališka Draugi

ja švento Martyno fengia drau
gišką vakarienę sekmadienyje, 
lapkričio 18-tą dieną, Chicągos 
Lietuvių Auditorijoje. Pradžia 
7 vai. vakare. Visri nariai malo
nėkite atsilankyti ir naujų na
rių atsivesti, nes vakarienės 
laiku nauji nariai bus priimami 
draugijon be įstojimo mokes- 
ties. Nepamirškite būti draugi
jos susirink ate, kuris įvyks 
lapkričio 17 diena, 7 vai. vak. 
šv. Jurgio parapijos svetainėje, 

rast.— I*. K„ nilt.

Šerno Fondo 
komitetas

fcer- 
porų 

pradėjo darbuotis iš 
tam prakilniam tikslui

Komitetas pastatyti dėdei 
nui paminklą, pasilsėjęs 
mėnesių, 
naujo
atsiekt’, ir visi komiteto na
riai iš tikros širdies dirba, kad 
gegužės 30 d. 1929 metų gra
žus didelis paminklas iškiltų 
ant musų brangaus ir gerbiamo

kslą ir kad musų geri norai iš
sipildytų paskirtų dienų, reikia- 
visuomenės paramos pinigiškai.

Brangus broliai, neatidėlioki
te, nes čia yra labai svarbus is
torinis darbas Amerikos lietu
viams. Paskirkime nors mažų 
dalelę savo sunkiai uždirbtų 
centų tam svarbiam tikslui. Už 
mažiausia auka komitetas bus 
dėkingas. Musų darbe kiekvie
nas centas lošia svarbia rolę. 
Mes esame pilnai įsitikinę, kad 
draugystės ir pavieniai asme-

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typevvriterj

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 viršminetais reikalais 
meldžiam kreiptis į musų įstaigą.

Knygynas “Lietuva",
3210 S. Halsted St., Chicago, UI.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

AEROPLANŲ DARBO MOKINIAI
Uždirbkit nuo $16 iki $30 savaitėj 
besimokindami motorų ir konstruk
cijos darbo. Jauni vyrai, gyvenan
tys West ar South Slde labiau pa
geidaujami. Patyrimas nereikalin
gas. Mechanikai • ir pailotai uždirba 
nuo $50 iki $200 savaitėj. 2137 So. 
Cicero Avė. Rm. 8, antras aukštas, 
Supt. ZAMRUS. Atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vakare.

RUDENINIS PRATURTINIMO 
IŠPARDAVIMAS 

Freshman, Atwater Kent, Mohawk, 
Magnavox ir Payson setai. 1 dialo 
kontrolė, 5, G ir 7 tūbų, pigiai. 
Rambler Superhetrodyne .............. $25
World labai, 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

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

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

For Rent
RENDAJ 4 kambarių flatas, šiltas 

vanduo. Randa $12. Savininkas ant 
3 lubų, 2832 So. Lowe Avė.

ROSELANDE 6 ruimai rendai už $30 
j mėnesį. Patogus ruimai gyvenimui 
taipgi yra skiepas. 11415 Hnrvard 
Avė. Tel. Commodoro 1554 LIETUVIAI

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 plum- 
bingą ir apšįldymą. Tiktai biskj 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Ae. 

Berkshire 1321 
MR. PARIS.

Business Service
Biznio Patarnavimas

REIKALINGAS senas žmogus prie 
farmos biznio, katras turėtų nors 
kiek pinigų. Geras darbas ant visa
dos. J. Tellaisha, R. 2, Milvvaukee, Rd., 
Kenosha, Wis.

Furnished Rooms INVESTORIAI
RENDAI kambarys ^vyrams, su ar 

be valgio, 3 lubos. 650 W. 31 st St. jus norėtumėt investuoti kiek

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 
kitę

jus aplankys, arba patys atei- 
į ofisą.
H. Šchaffer & Co., 
803 Ridge Avė.

Wilmette
Tel. Wilmette 364

iteai ritate for bale
Namai-Žeinė Pardavimui

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

GERAS kirpėjas reikalingas ant 
pusantrų žirklių.

4000 Wentworth Avė.

REIKALINGI 5 vyrai su patyrimu 
dirbt prie popiečio ir geležies yarde.

2426 North Robey St.

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

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.

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

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th St

RENDAI kambarys, vienam vaiki
nui prie mažos šeimynos, 2 lubos 
fronte, 2918 So. Emerald Avė.

Automobiles

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per- 
taisjMi katilai 4* fumisai, grotos — 
vandenio {taisos. American Stove " 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Virtrry 9634.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2l/į nuošimčio ir lengvais Išmo- 

' kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
I Be jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

Expertas Radio 
Taisymo

Musų expertai patarnaus ’ ir 
taisys jūsų setą jūsų namuose.

su-
Mes 

einame visur, visas darbas garan
tuotas. Taipgi mels 
elektrikinių setų dėl 
bai pigiai.

$2 — patarnavimą
Stevvart 2992 

516 E. 71st St.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo morgi
čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko
los pataisymui, apmokėjimui taksų, 
assementų ar kitokių skolų. Gręita 
pagelba. Prieinamos sąlygos. Cent
ral Financc Co., Rm. 514 City State 
Bank Bldg., 128-30 No. Wells St.

turime keletą 
pardavimo la-

skaitom — $2

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSU5IERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausj 
darbą mieste. Kedzie 5111,

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

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

Bridgeport Painting
& Hardvvare Co.

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

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. BAMANČIONIS, Sav.

tt.

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

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

GENERALIS KONTKAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869 z

Financial
Finansai-Paekolon

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

1720 W. Chlcngo Avė. 
Kampos Hermitage Avė.

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

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

Co.

MORGICIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ
2342 So, Leavitt St.
Phone Canal 1678

Personal
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

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

B. Pelechowicz ■
Registered Patent Attorney 

2SCC W Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

manęs 
Teisingas

8U 
ir

PAIEŠKAU pusbrolio Petro Liko, 
Meliunų kaimo, Vabalninku parap., 
Biržų apskrt., girdėjau pirmiaus, kad 
gyveno Melrose Parke, dabar Chica- 
goj. Atsišaukit Petronėlė Likaitė po 
vyru Garadauskas, 3812 W. Monroe 
St., Chicago, Tel. Kedzie 3026.

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikto

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOB1 
LiV Pardavinėtojų — paty 

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjat au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokinsitės pas tokias 
žmonis, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskj pasimokinti, 
jus galite tikt4 pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. - Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit ši skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 118 East 
Ohio St.. ^hlcAgo, l»

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. *

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

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

STANKO & CO
REAL ESTATE
5076 Archer Avė.

• Tel. Lafayette 6036

vis-

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

TURIU parduot .savo labai gražius 
rakandus iš priežasties išvažiavimo j 
kitą miestą. Kaip tik nauji. Galiu 
parduot atskirai. Parduosiu pigiai.

2803 N. Kedzie Avė., arti Diversey

• Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

UŽDYKa ELEKTROS RADIO 
Naujas Crosley AųC. radio duodam 
dovanai su kažnu nauju grojikliu pia
nu perkantiems per šitį išpardavimą, i 
Kainos nuo $185 ir aukščiau, duodam 
išmokėjimais.

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

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ 
išdrba aukščiausios rųšies radios. 

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

U KŪLELE ar banjo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas populiares dainas 1 vieną lek- 
cja. BASFORD. Divcrsey 9502 ar 
Wabash 7519.

NORIU parduot savo 88 notų vė*- 
liausio styliaus Grojiklj Pianą su 
platum suolu, kabinetas ir 79 vole
liai. Užmokant ant syk $125, ant 
išmokėjimo $135, $10 i mėnesi.

Matyki t
MATHIAS RINKBAUNNER, 

6136 So. Halsted St.

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

MIDWEST PIANO STORES, 
613G So. Halsted St.

Naujas išradimas
įstabiausias ir gražiausias instru

mentas kada nors padalytas. įki
što! 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% įmokėti, 
likusius lengvais išmokėjimais.

PETER AHACICH, 
2250 South Hamlin Avenue 

Tel. Rockwell 5379

Radios
Už DYKA demonstravimas ant nau

jo MAJEŠTIC Radio. Aptarnavimas 
per Maįestic expertus dovanai per 
visą laiką kiekvieno čia pirkto ?eto. 
Patarnavimas kitur $1.60 už pašau
kimą. Atvvater Kent, Radiola ir

LINCOLN RADIO SHOP, 
Phone Grace 5267

kiti.

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

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

1926
1927
*1928
1928
1927
1928
Cadillac coupe, 4 pass., perfect

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.
McDFLRMOTT MOTOR SALES 

7136 So. Halsted St.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai 

Pagražinkit savo namą
Ši kompanija atlieka darbą ant 

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

visas 
bile laiku. 

Leiskite mums padalyti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes 
rantuojame visą musų darbą, 
mainome dykai. Patyrę medžių 
dytojai.

V. St. MICHAEL & Co. 
Not Ine.
Houston Avė.

ga- 
ap- 
gy-

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 prielanku patarnavimą ir par
duodame geresni materijolą daug že
mesnėmis kainomis, negu visi kiti. 
Atsilankyk j musų krautuve, pama
tyk musų siuvėjų pasiutus drabužius 
ir persitikrinsi.

G. & E. Burba 
CLOAK S1<JP 

3214 South Halsted Street
Chicago, III. Phone Victory 2477

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

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

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

Chicago, III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

AUKSINE PROGA
Parduosime jums gražią krautuvę 

ir namą, 25x80 pėdų, už $350 cash, 
kitus kaipo rendą. Peivyta ėlė, 2 ka
rų ga”ažas, kaina $5500, randasi 
3647 So. Halsted St. arba išranduo- 
siu už $50 Į mėnesį ir rendauninkui 
duosiu privilegiją pirkti už 'metų 
laiko ir priskaitysiu rendą i namo 
kainą. Atsišaukit KUEBLER, 5915 
So Sawyer Avė. (Brokers Cooperate)

Tel. Republic 9819

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

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

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

Tel. Republic 5550

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

964 W. 37th PI.

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

2908 W. 59th St.

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 ištaigos finan
suojamos; parūpiname partnerius.

UNITED BROKERAGE CO., 
145 N. Clark Street 

DeaYborn 3840

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
ištaiga pigiai, lietuviu kolionijoj 3 
metų lysas. 4539 S. Marshfield Av.

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

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 pabuaavoti ant jūsų loto bile 
bungalovr arba flatą budinką, kokj 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

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

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

JOHN IBACH
1046 E. 43rd St. Oakland 4681

KVIEČIAME APŽIŪRĖT

Pasiųsk kuponą dėl platesniu žinių

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

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

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

GEORG1AN-SCHAEFER 
BUDAVOTOJAI, 

7156 W. Grand Avė. 
Tel. Merrimac 6556

Tel. State 9783
Vardas

Adresas

Telefonas

PARSIDUODA Delicatessen Sto
ras su 4 kambariais ir visi rakan
dai. Renda la^ai pigi, turiu par
duot labai greitai. 146 W. 50th St.

PARDAVIMUI lunch room, pusė 
arba visas, švedu apielinkėj. Žmo
gui norint padaryt pinigus gera vie
ta. Pigi renda, ilgas lysas.

1210 W. 59th St.

$1,000 ŽEMIAU KAINOS 
Dviejų flatų 5-5 kąmbarių, garo ši' 
loma, 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 812,000; jmo- 
ket $3,000. H. J. Coleman & Co., 
129 E. Pershing Rd. Tel. Blvd. 7769

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

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė,1 ir 
gertis biznis. Atsišaukit 840 W. 33rd : 
St. Tol. Yards 2790.

KAS NORIT pirkt, parduot arba 
mainyt namus, farmas, lotus arba 
biznius, mainau farmas ant namų, 
namus ant bizniu, biznius ant lotų, 

I lotus ant automobilių, taipgi kas no- 
! rit pirkt arba mainyt, gausit greitą 

teisingą patarnavimą pas mane.

F. G. LUCAS & CO
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 

Gera proga bargeną pirkt, nes savi
ninkas turi du t bizniu.

Phone Boulevard 2548

PARSIDUODA cigarų, cigaretų ir 
minkštų gėrimų Storas. Kas ieško ge
ro biznio, pamatykite pirma.

2024 So. Western Avė.

PARDAVIMUI labai pigiai ice 
cream, saldainių ir school supply, 
bloko nuo Public mokyklos ir bažny
čios. Priežastis patyrsit ant vietos. 

2640 W. 69th St.

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

1750 W. 63rd St

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

PARDAVIMUI 'saldainiu krautu
vė, parduosiu viską arba atskirai: 
labai pigiai. 2259 W. 22nd St. įėji
mas iš Oakley Avė.

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

PARDAVIMUI Soft Drink Parlor, 
gera vieta, geras biznis.

1450 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosernė, Lietuvių 
apgyventa, parduosiu pigiai. Atsišau- 
kit 4458 So. Fairfield Avė.

Tel. Virginia 0059

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMĄ išmainysiu ant namo Chi
cagoj arba parduosiu už pinigus, 78 
akrai, 60 akrų apdirbtos, o kita — 
miškas, arti Benton Harbor, Mich.

FRUKTŲ farina, 40 akrų, 2 karvės, 
2 arkliai, 60 vištų, 8 kambarių na
mas ir barnė. Turiu parduoti iš 
priežasties moterės ligos. Parduosiu 
tik už $3,500. Verta 3 svk tiek.

JOŲ MOCKUS,
756 W. 35th St., 2nd R.

4108 Archer Avė
Phone Lafayette 5107
NAMAS be jokio {mokėjimo. Jūsų 

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

AR JUS NORITE NAMO? 
Pamatyk!t 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 išmokėii- 
mais. Kreipkitės prie savininko 7131 
S. Westem avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow su atskyru lotu. Namas ge
rame stovy. Parduosiu pigiai. Taip
gi parduodu 2 šildomus pečius ir 
dvi lovas. 5130 So. Trumbull Avė.

Tel. Hemlock 1907

TURIU parduot šioj savaitėj 2 fla- 
tų murinj namą, krautuvė su 8 kam
bariais, viršui 18 kambarių flatas. 
Įnlaukos $85 i' mėn. Gasas, maudy
nės, elektra. Dabar iŠrenduota. Įmo- 
kėt $1,500. Kaina $6,950.

Savininkas Tel. Boulevard 9307

LOTĄ parduosiu arba mainysiu ant 
gero automobilio; uždaryto su dviem 
durim, ne nesenesnio kaip 1927 m.

1443 N. Paulina St.
Phone Armitage 6411

PARSIDUODA pigiai, 6 pagyveni
mu muro namas, Englewood apiolin- 
kėi, ant 60th ir Halsted St. gatvių, 
2-5, 4-6 kambarius, 2 po 2 karu e-a- 
ražai. Gera proga pirkėjams. Rendos 
neša $3096 į metus. Kaina $25000. 
1-mas gortgačius $6000, 2-ras $6800. 
Bot matykite pirma namą, tada kal
bėsime anie kainą.

Kreipkitės pas savininką
ANTON MASYCK 

(Masyckas)
Apie 6-tą vai, vakare 

731 W. GOth St.
Basemante




