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Lietuva Svarsto. Davimą
Paskolos Vokietijai |

Kaunas tikįsis tuo pamasinti Vokietiją 
daugiau pirkti Lietuvos produktų. Lie
tuvos Valstybės Banko pirmininkas ne
trukus vyksiąs j Berlyną tartis dėl pa
skolos

Uitvijn, lapkr.

(ieorge įlydė]. — Lietuvos vy
riausybė rimtai svarsto klausi
mą, ar verta butų duoti Vokieti
jai paskolos pamasinti vokie
čiams daugiau pirktis Lietuvos 
yuininiy po to, kai neseniai ta- 

po padaryta prekybos sutartis 
tarp abiejų valstybių.

1927 metais daugiau kaip pu
sė Lietuvos importų parėjo iš 
Vokietijos. Daugiausiai buvo 
importuojama medvilnės ir vil
nų manufaktūra, anglis, popie
rius, metalai, trąšos ir kiti dai
ktai.

Iš antros pusės, daugiau kaip 
50 n uos. viso Lietuvos ekspor
to ėjo į Vokietiją, daugiausiai 
žemės ūkio produktai, miškas 
ir' kailiai.

Laukiama, kad netrukus Lie
tuvon Valstybės Banko pirmi- 

tartis

korės-

įlinkas išvyks i Berlyną 

dėl suteikimo paskolos.
[Rygiškis Daily News 

pondentas čia, tu r bū t, ką nors
supynė. Kokios paskolos, ar 
kreditų, gali Vokietijai sutei
kti Lietuva, kuri pati galo su 
galu nesuduria ir reikalinga 
užsienio paskolų?].

Francuzų tabok i a i Britai nepatenkinti 
Vestris katastrofos 

tardymu
ruktojai kovos už 

savo teises
LONDONAS, apkr. 19.—Bri

tų spauda reiškia nepasitenki-1 
nimo tuo, kad Jungtinių Vals- 

rukylojų tei- tybių vyriausybė tirinėja britų 
i garlaivio Vestris katastrofos
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lAilunuc hiiU l'acitic
SICIL.1JOS> NF]IjAIMR; ---- Etnos UKniįvknlnio upivlinkvs kaimtj it- miestų, gyventojai, palikę savo

namus, bėga į tolimesnes vietas, savo gyvastis gelbėdami nuo ugniakalnio metamų ir į pakalnę 
besiritančių degančios lavos srautų. Per ką tik Įvykusius baisius Etnos išsiveržimus lavos srau
tai palaidojo tris artimesnius miestus.

Skilimas Amerikos
Komunistų Partijoje

Workers’ partijos mašina išmetė tris centralinio partijos ko
miteto narius ir eilę kitų komunistų veikėjų. Atskilėliai 
ėmė leisti savo laikrašti ir žada iškelti aikštėn užkuli
sinius -workerių’ vadų darbus.

PARYŽIUS, lapkr. 19. - Tau 
tino Rūkytojų Teisių Sąjunga 
vakar savo mitinge priėmė il
goką programą i ‘ \ 
sems ginti.- - - j garlaivio

Buvo priimtos rezoliucijos priežastis, 
panaikinti rakamuosius vago-l Ji sako, kad 
nūs ir įsteigti kelis nerūkomus riausybe daranti tai tikslu su- 
vagonus tiems, kurie nemėgsta duoti smūgį Anglijos 
ar dedasi nemėgstą, kvapsnin- 
gų laboko durnų: ĮMigerinti ko- pakelti Amerikos- laivų kompa- \Vorkers partijos buvo išmesta, gi vienas komunistų 
k\bę popierio, kurį valdžia var
toja sigaretams; įvesti nebran
gų pypkės taboką ir paliauti vi- Neramumai 
sokias spragančias “mikstūras” j 
ir maišymą į taboką įvairių 
keistų žolių.

sinius -workeriu

kompanijoms,

n i jų interesus.

Amerikos v y-

i , _

Voldemaras Siūlo
Baltijos Sąjungą

— Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Voldemaras savo laiške, 

i išspausdintame laikrašty Ban- 
ger [?], šiandie, švenčiant 10 
metų Lietuvos [Latvijos!] ne
priklausomybės
proponuoja Baltijos 
sąjungą.

Voldemaras įspėja 
neieškoti paramos

sukaktuves, 
valstybių

Latviją 
didžiulėse

valstybėse’, “kad savo nepriklau
somybės neprarastų.“ Jis pa
brėžia Latvijos ir Lietuvos rei
kalų bendrumą — tuo priešta
raudamas pirmykščiam savo 
nusistatymui prieš Baltijos val
stybių sąjungą.

[Ir šioj kablegramoj Ameri
kos žinių agentūros korespon
dentas pasirodo netikslus savo 
pranešime—painioja dalykus.]

Lietuvos delegacija Latviai šaltai priėmė
švęsdami savo 10-ties metų Nepriklausomybes sukaktu- 

ves, jie kąrštai sveikino Lenkus, Suomius, o ypatingai 
Estus. 1

veikė. Dabar abudu kraštai turi 
padarę tarp savęs apsigynimo 
sąjungų.

Suomiai ir lenkai buvo taip
jau šiltai sveikinami.

Kai dėl lietuvių, tie tokių nuo
širdžių sveikinimų nesusilaukė, 
o tai dėl pastarųjų Lietuvos 
diktatoriaus Augustino Volde
maro darbų, kuriais jis sukėlė 
latvių antagonizmą.

Po pamaldų bažnyčiose, luit- 
vijos seimas laikė specialį įk>-

Latvių Jautos teatre, kur lygiai 
prieš dešimtį metų buvo pa
skelbta Latvijos nepriklausomy
bė, ' respublikos prezidentas 
Gustavas Zemgals vakar nuošir
džiai sveikino Suomijos, Esti
jos, Lenkijos ir Lietuvos dele
gacijas, atvykusias dalyvauti 
dešimties metų Latvijos nepri
klausomybės sukaktuvių iškil
mėse. s

Didžiausių ir gausiausių ova
cijų gavo estų delegacijos va
das, užsienio reikalų ministeris 
Rebane. Estai ir latviai prieš 
dešimtį metų bendrai kariavo 
prieš bolševikus ir juos nu-*dar 100 tūkstančių žiūrovų.

dą, dainuojant tautos himną, 
i prie 10,000 kareivių prisidėjo 
LImvKMI f iik*itnnrin žiiirovu

Pasirodo, kad ir Amerikos 
VVorkers (komunistų) partijo- 

laivų je įvyko suskilimas. Pasirodo, 
tikėdamos tuo kad jau prieš keletą savaičių iš

Mandžu- 
rijoj

Kirine, per demonstracijas už
Kinų tautinę valdžią užmušta ' ra^l

Hoover išplaukė į 
Pietų Ameriką

10(1 žmonių

SAN FEDRO, CaL, lapkr. 19. 
— Išrinktas Jungtinių Valsty
bių prezidentas Herbert Hoover 
šiandie karo laivu Maryland iš
plaukė iš čia į Pietų Amerikos 
kraštus su “good-will” vizitu.

14 žmonių žuvo per 
Kansas Missouri 

potvynius '
KANSAS CITY, Mo.,' lapkr. 

19. — Per potvynius, kurie dėl 
smarkių lietų kilo Kansas ir 
Missouri valstijose, iki šiol, 
kiek žinoma, keturiolika žmo
nių neteko gyvybių. Daug 
žmonių, priversti apleisti savo 
namus, liko laikinai be •pasto
gės.

Finansinio Lenkų pata
rėjo vizitas Maskvai

ŠANCHAJUS, Kinai, lapkr. 
19. Pusiau oficialiai praneša, 
kad Kirine, Mandžurijoj, per 
dideles žmonių demonstracijas 
Kinų tautinės valdžios naudai 
įvykę aštrių susikirtimų, per 
kuriuos api' 100 žrf. rių buvę 
i-Lnušta.

Herbine, čangčune ir Izitsi- 
bare įvykę panašių demonstra
cijų, ir policija atimdama tau
tines vėliavas ir jas draskyda
ma, pagaliau ėmus šaudyti į 
demonstrantų minias.

Įsilaužimas į J. V. kon- 
sukrią Zagrebe

BELGRADAS, Jugoslavija, 
lapkr. 19. — Zagrebe į Jungti
nių Valstybių konsulatą buvo 
įsilaužę naktį nežinomi asme
nys, kurie raštinėje padarė di
delės netvarkos, matyt, ieško
dami konsulo antspaudų pas- 
portams fabrikuoti, kadangi pi
nigai rasti nejudinti.

VARSA VA, lapkr. 19.--Ame
rikietis Charles S. Dewey, fi
nansinis patarėjas Lenkijai, sa
kosi, kad dabartinis jo vizitas 
Maskvai buvęs vien tikslu ar
čiau susipažinti su finansine 
Lenkijos kaimynų organizacija.,

Dewey sakosi, kad pasikalbė
jimuose su Maskvos lyderiais 
jis jokių tarptautinės politikos žemėn, 
klausimų nelietęs, o daugiausiai jo aeroplano sparnas nulužo ir 
laiko praleidęs vien pasižiurė- lėktuvas nukrito žemėn, 
jimui Maskvos.

Aeroplanas nuk rito; 
pilotas išsigelbėjo

BROOKVILLE, Pa., lapkr. 19. 
— Oro pašto pilotas Paul Col- 
lins, tarnaująs Cleveland-Nevv 
Yorko linijoje, laimingai išsi
gelbėjo, nusileidęs parašiutu 

, kai, skrendant, vienas

Tai 
atsitiko netoli nuo šio miestelio.

:visa eilė komunistų veikėjų, jų 
tarpe dagi trys centralinio vyk
domojo komiteto nariai.

Tatai iškilo į aikštę tik da-
' bar, kai išmestieji komunistų 
vadai ėmė leisti nuosavą laik-

[ — “The Militant.“
Nors, kaip sakyta, skilimas ir

mėtymas įvyko prieš keletą sa
vaičių, komunistų organuose

nebuvo vo Young Workers Lygos va
das ir komunistų jaunuomenės 
internacionalo egzekutyvo na-

komunistų 
ligšiol nieko apie tai 
skelbiama rašoma. Tik dabar, 
kai pasirodė pirmas “The Mi
litant’’ numeris, kuris stropiai 
platinamas komunistų tarpe, 
oficialis komunistų organas 
“Daily VVorker” nebegalėjo il
giau dalyko nutylėti ir išspaus
dino ilgiausią straipsnį, kuria
me išmestieji komunistai ko
munistiškai lojojami “'kontr
revoliucionieriai.-;” “renega
tais,” etc.

Iš pirmo “The Militant” nu
merio, o taip pat ir iš ilgojo 
“Daily VVorker” pareiškimo, 
matyt, kad Amerikos komuni
stų 
yra 
e’o 
nio 
mojo komiteto narius: Jamesą 

( _____________

P. (’annoną, Martiną Oberną 
ir Maxą Scbachtmaną.

Cannon buvo ne tik centrali
nio komiteto narys, jis buvo da- 

partijos
kūrėjų. Dar tik prieš porą sa
vaičių jis grįžo iš Maskvos, kur 
jis dalyvavo, kaip Amerikos 
komunistų partijos delegatas, 
komunistų internacionalo kon
grese.

Martin Obern iki nesenai bu
vo komunistų organo “Labor 
Defender” redaktorius.

Max Schachtman iki šiol bu-

partijos “politbiuras”, tai 
viešpataujančioji Loveston- 
grupė išmetė tris centrali- 
komunistų partijos vykdo-

Griūdami namai užmu
šė keturis žmones

V Altfc A VA, lapkr. 19. —Pše- 
mislio mieste sugriuvo dviejų 
aukštų namai. Kiek žinoma, ke
turi asmenys buvo užmušti 
dvylika pavojingai sužeisti.

Be tųjų išmesti dar buvo keli 
kiti žymus komunistų veikė

jai,1 jų tarp** Dr. Anita Koni- 
įkov, iš Bostono.

Visi jie liko pašalinti iš par
tijos dėl sinipatizavimo Troc
kini ir reikalavimo, kad Ameri

kos komunistų spauda, kuri 
J nuolatos atakuoja Trockį, Rudo
ką, Rakovskį ir kitus ištrem
tuosius rusų komunistų vadus, 
paskelbtų taipjau ir tųjų, nesu
tikusių su Stalino politika, ru
sų bolševikų revoliucijos vadų 
dokumentus.

Kaip “The Militant” pranešay 
šiomis dienomis iš komunistų 
Workers partijos buvo išmes-

tas dar Morris Spector, Kana
dos komunistų partijos vadas 
ir oficialio tos partijos organo 
redaktorius. Spector dar tik 
nesenai buvo kongreso Mask
voje išrinktas komunistų inter
nacionalo egzekutyvo nariu.

“Daily Worker“ praneša, kad 
suomių (finų) komunistų ra
teliuose New Yorke dabar esan
ti atvirai vedama agitacija prieš 
dabartinius komunistų partijos 
vadus. Tas pat, sako, dedasi 
ir komunistų partijos vengrų 
federacijoje. Pasak “Daily 
VVorker”, kai kurie vengrų ko
munistai skelbią, kad “jeigu 
Stalinas persekioja Trockį, tai 
mes neturime visai pamato 
skųstis ant Vengrijos valdžios, 
kuri persekioja komunistus.”

Išmestųjų komunistų laikraš
tis “The Militant’’ praneša, kad 
cficialės Workers partijos vir
šilos pasirengę mesti laukan 
dar visą eilę komunistų Mel to, 
kad jie simpatizuoją Trockini, 
o taipjau dėl to, kad jie protes
tuoją prieš išmetimą Cannono 
ir kitų centralinio komiteto na
rių.

“The Militant” žada ateinan
čiuose savtr numeriuose paskel
bti visą eilę sensacingi) doku
mentų apie oficialės komunistų 
partijos mašinos užkulisinius 
darbus.

Rumanijos valstiečių Metinė A. D. Federa 
valdžiai tenka sun- rijos konvencija 
kus darbas dirbti 1 Egzekutyvo raportas rodo, kad 

federacija dabar turi arti tri
jų milicnų narių

NEW ORLEANS, La., lapkr. 
19. — Šiandie čia prasidėjo 
metinė Amerikos Darbo Fede
racijos konvencija. Suvažiavu
sius iš visų Jungtinių Valstybių

BUCHARESTAS, Rumunija, 
lapkr. 19. — Naujoji valstiečių 
valdžia pradėjo milžinišką ir, 
£al būt, nepakeliamą, darbą: 
išvalyti Augejo tvartus, kuriuos 
paliko primintus Bratianu bro
lių dešimties metų diktatūra.

Prižadėję pasipiktinusiems ir delegatus sveikino miesto mė- 
įtužusiems Rumanijos valstie
čiams iššluoti laukan senąją, 
iki kaulų smegenų supuvusią, 
politinę sistemą, premjeras Ju
lių Maniu ir jo ministeriai tuc- 
jau ėmėsi nedėkingo ir dagi 
pavojingo darbo. Daugely atsi
tikimų jie nori sumažinti vals
tybės išlaidas visu trečdaliu ir 
per pusę sumažinti išlaidas al
goms. Del tos priežasties atlei
džiama daug aukštų ir žemes
nių valdininkų, kurie ėmė dide
les algas /ir nieko neveikė.

Pasirodė dagi, kad Bratianu 
valdžia 
dideles 
terijų 
tikrųjų

ras O’Keefe ir Lousianos guber
natoriaus atstovas pulk. J. P. 
Sullivan.

ir(

Britų žurnalistai pas 
prezidentą Coolidge

WASHINGTONAS, lapkr. 19. 
— Prezidentas Ooolidge šiandie 
priėmė besilankančius 
koj britų žurnalistus.

skirdavo ir “mokėdavo“ 
algas aukštiems minis- 
valdininkams’, kurių iš 

Budi nebuvo.

Ekspresinis traukinys 
ištruko iš bėgių; 

4 sužeisti
17 gaisrininkų pritroš- 

ko gesinant ugnj

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai' dienai 
pranašauja:

<’ * 7 . > * ' ■ ,

Iš viso gražu, bet nešilta; 
stiprus žiemių vakarų vėjai.

Vakar tempei ahiros buvo 
tarp 37° iv J5” F.

šiandie saulė teka ‘6:15, lei-
Ameri-Į džiasi 4:26. Mėnuo leidžiasi 

10:59 vakaro.

NEW YORKAS, lapkr. 19.— 
Gesinant gaisrą, kilusį Melro- 
sic Paper Stock kompanijos tro
besio rūsy, smalkėmis buvo 
pritroškę septyniolika gaisri
ninkų. Vėliau jie visi buvo 
gaivinti.

BECKET, Mass., lapkr. 19.— 
Netoli nuo čia susikūlė, ištru
kęs iš bėgių, greitasis Wolveri- 
ne Express traukinys, ėjęs iš 
Chicagos ir gabenęs 137 pasa- 
žierius. Laimingai, žmonių tik 
keturi buvo lengvai sužeisti.

Po sveikim.mų kalbų, vykdo
moji taryba pristatė delegatams 
savo metinį pranešimą, pa
skelbdama obalsį, kad per 1929 
metus darbo unijų narių skai
čius butų padidintas dvigubai, 

į Pranešimas parodo, kad šių 
metų rugpiučio mėnesio gale fe
deracijai priklausančių ir pilnai 
savo mokesnius pasimokėjusių 
narių buvo 2,893,913, o tai yra 
81,387 nariais daugiau, nekad 
buvo praeitais metais. Į tą arti 
trijų milionų skaičių neįskaity
ta 500,000 unijistų, kurie strei
kuoja, arba yra išmesti iš dar
bo, o todėl savo duoklių federa
cijai negalėjo sumokėti.

Konvencijai atsiuntė sveikini
mą ir gub. Al Smith, buvęs de
mokratų kandidatas j preziden
tus, kurs dabar ilsisi pajūrio 
rezor tuose.

at- Huenefeld grįžo į Berlyną

Japonų premjeras serga

19.KYOTO, Japonija, lapkr. 
—* Premjeras TanaJka susirgo 
angina pectoris.

BERLYNAS, lapkr. 19. — 
Baronas Huenefeld, kurs su 
švedų pilotu K. Lindneriu buvo 
išskridęs į tolimuosius rytus, 
dabar iš Tokio, Japonijos, per 
Sibirą parskrido atgal į Berly
ną.

Kaizerio sūnūs vedęs 
sena amerikietę

BEBLYNAŠ~iapkr. 19. — 
Die Welt am Montag praneš", 
kad princas Eitel Friedrich, 
buvusio kaizerio sunūs, vedęs 
senyvą, visai žilą, amerikietę, 
Mrs. Ciarą Sch\vartz, kuri jau 
su dviem vyrais yra pasimetus. 
Pirmas jos vyras buvo Ameri
kos “kavos karalius” Herman 
Sielken; antras — Joseph 
Schwartz, žinomas operos dai
nininkas.
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jienos’ ir guli surengti
no kūdiki nuo plaučių uMunno. AA tain- 
’.iti H vartojau dėl MKamiančios gerklės ir 
tuojau* susilaukiau pagvlbos", rašo Mlssou-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujienų maskara-' '^s’trcjcJ° nuiov!. lJan' j • • |aitai juodveidziai jo aptiekoj,
das jau artinasi 1 prie 39-tos ir State gatvių.

Kūnas nušauto vyro buvo pa
šarvotas p. Masalskio koplyčioj,

Kuo u iila. kul kiekviena niolin.t 
iu h<> liūdo! Tai yr.i taip 
iras, taip »aUKU*—ir .'.įteikta

Tik Kerą. 
Mti nientoliu 

pa'.tebėtino 
negali n * 

patrinti I 
likAle

Aąltia 
JUM g« 

apdraudą

nam'ių. malonią |>«golb:) ' 
iiim terpeliua* MiijunKtar 
foru -tai y i < paslaptis 
minkomo Turpo. Ir jis 
nė putdiuoti. BUkm'-iu 
kr- biskulj pašildyti 
puoti garaia—vir didžianuiii* 
pralaimėjimą. C A tik 3.5c 
Ai.) koncentruota Mveikatoa 
kiekvienų aptieki mukų.

net ai • 
. taip 

tolciii rami- 
m*novb 

ir katu* 
veik- 

degint I. 
krutinę ir 

‘ r pnkve- 
pripaZiiii. 
Ite rauti 

pati

ĮyRPO
Greita, Tikra, Saugi I’agelba

THE ULESSNKR COMPANY DYKAI 
Findlay. Ohio (B) *>■**»***

UHANPYMU1 
Priainukit man dykai su apmokėtų per
siuntimu užtektinai TLR1*O. kad parody
ti tikra* pasekmes.

Vardan
Adresas

ASbur
Stomach

1 tą pr.tį laiką, kuris ima tlozai 
sodos suteikti tik laikini palengvini
mą nuo gasii ar rūgščių 'viduriuose. 
Phillips M i Ik of Magnesia visokį 
rugštuma visiškai sustabdo ir virš
kinimo orgąnus pilnai sureguliuoja 
Jei kartą pabandytumėt šią pagelbos 
formą, jus nustotumėt rūpintis apie 
savo valgius ir patirtumėt naują 
smagumą valgyme.

šis malonus preparatas yra tiek 
pat geras ir dėl vaikų. Vartokite jj 
kada tik padengtas liežuvis ar dvo
kias burnos kvapas parodys reikalą 
vidurių saldintojo. Gydytojai jums 
pasakys, kad kiekvienas šaukštas 
Phillips Milk of Magnesia neutrali
zuos daug didesne kiekybę rūgščių, 
liaukite tikrą —> Phillips vardas yra 
svarbu. Imitacijos neteikia tu pa
čių pasekmių!

PHILLIPS 
L Milk .
of Magnesia

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

rengsime Jumis dėl šios 
gerai apmokamos vietos 
i trumpą laiką. Mes mo

kiname dienoms ir va
karais. šauk arba ra
šyk dėl madų knygos.

FASH1ON MILLINERY SCHOOL
190 N. State St. (lOth Floor) 

Tel. Randolph 2718
JOS. F. KASNICKA principalas

Silpnas ir nervuotas nua 
Flu ir Quinsy

JI HUVR<)<» gydlioi. Ii 
sveikatą ir stlprunią. 
Milton, Pa., miii, l. 
(lotų Jom patyrimais, 
tjiiiiicy Ilgo* padaro ninn<. 
ak voh tC: 
(lytojo i.. 
<l<j«ii varloli 
ėiitoidu 
jtl jų n-guliatiul, 
daryli.

pitonas visai nenusižengė tuo,' awxl;I£(l r,,,;, 
kuo -buvo kaltinamas; kad jis Kvi-lkatą, 
, . v . . . , i . žmoniųbuvo vienas svariausių ir darb- gelbsti

I inkMtų IriladjaH, 
'ir žarnų, 

MUHtiprina 
kūno organtiH, 
Įeit buteli įdundi'-

tarnybos komisija pašalino. 
Kapitonas Murpby buvo kalti
namas tuo, kad jisai darbavę
sis mero Devono išrinkimui ir 
leidęs gcmblerių ir ištroškimo 
namams daryti biznį.

Dabar teismas rado, kad ka-

kurion atgavo jos 
Nrs. P. (A Lowry, 

kad ir kiti pažinau* 
. Ji anko: 'Tiu ir 

__ s taip silpnu, lwul 
lik galį jau vaikiČioti ir mano gy- 

gyduolė* nieko man negelbėjo. l’ia- 
; i Nuga-Tonc ir uA dabar jau- 

kuogcrimisiai. vienok nevg-to- 
.._______ kaip 4<ad gS turėėiau

Nuga-To.io iAtikrųji| yra p-ros gv- 
' • aft rekomenduoju j kitiems." 

‘ -yra tikra palaima dėl k<n- 
žmonijos. Jom yra suteikusios 

stipruiną. energiją milioiianiH 
Jom greitai pat ai no apetitą, pa- 

virA|dniinui, praAalina puhIch ir 
' , aanu h iA vidurių, skilvio 

chronišką vidurių užkietiejinią, 
nervus, raumenis ir svarbius 

atšviežina miegą. Nuslpir- 
— ____ . --------- - pataisyki! savo svei
katą ir Hiistiiirinkit stiprumą ir jėgas. Jum 
galit nusipirkti Nuga-Tonc kur gyduulAs 
yra parduodamos. Jūsų vertelga gali jų 
gauti dėl jūsų, o jei jis neturėtų san- 
ueiyj, jis gali užsisakyti i» olndio vaistinės.

Kliubai, draugystės, grupės f 
ir pavieniai jau maskas taisosi, 3307 So. Auburn avė. 
drabužius siuva ir mokinasi vi
sokių triksų, kad galėtų pasiro
dyti “Naujienų” maskarade.

Mat kiekvienas nori laimėti 
Nesaky- geresnių dovaną. Girdėjau, kad 

grupėms, kaip

aršiausių
Amerikos

darbo savaitę, kitą, žiūrėk, jau 
suvargo, apšiapę , nebeturi ko 
valgyti, o jei ilgiau pabus' be 
darbo, tai nebeturi nė kur gy
venti. Kriaučių amatas tais 
laikais skaitėsi vienas prasčiau
sia apmokamų amatų, jų darbo

Tai bus maskaradas «
pramonėj.

Šiandien kas kita. 
! siu, kad rubsiuvių darbo sąly- ne mažesnėms L . , . 
į gos butų ideališkos. Vienok jos 200 ypatų, bus duodama $200 
i yra jau žymiai geresnės, negu 
daugelio kitų pramonių darbi
ninkų. Patys rubsiuviai, kaip 
matfisi ir šiame vakare, pasirė
dymu, elgesiu, savo kalba, pali 

'drąsiai sakyti, kad jie stovi 
pirmose dirbančiosios Ameri- 

i kos visuomenės eilėse. Jie tik
rai yra Amerikos darbininkų 
avangardas ir kaip darbininkai 
ir kaip kultūriški šalies gyven
tojai.

Jei kuri Amerikos darbininkų 
dalis padarė per paskutiniuosius 
dvidešimtį metų pažangą, tai ją 

' tik Padarė kriaučiai, jų tarpe ir lie
tuviai. Kas pakėlė juos? Jie pa- 

pasiro-' bvs. Ir pakilo jie ačiū tam, kad 
dalyvavo, bendrai imant, taip 
lietuvių pažangiajame veikime, 
kaip Amerikos darbininkų judė
jimą.

Viena ause nugirdau ir jum, I 
gerbiamieji, pranešu, kad ‘Nau-I 
jiem)’ didžiuliame maskarade 
grieš net dvi orkestras. Jaunuo-Į 
liams bus tikras smagumas, 
galės šokli kiek tik norės.

mus. “Naujienų” maskaradas 
buvo poras metų atgal, bet pa- 
sikalLėkit jus su kuo tik nori-' 

pasakys 
savo įgytus malonius įspūdžius 
pereitame “Naujienų” maska
rade.

Besiartinantis “Naujienų” 
maskaradas bus dar šaunesnis 
ir įvairesnis, nes daugelis žmo
nių jau senai yra pasirengę, 
laukia progos, kada galės prieš 
dideles žmonių minias

te, kiekvienas jums

Kiek man žinoma, yra 
dytos net dvi svetainės, 
je svetainėje jaunimas 
šokti, kiek lik norės, o 
pasirengę įvairiais rūbais, 
lės krėsti visokius šposus. Vi
siems bus smagu, jauku, drau
giška ir malonu.

Prisipažinsiu, kad aš jau se
nai laukiu “Naujienų” maska
rado. Turiu jau pasigaminęs i 
tam tikrus-rubus. Mal, aš no
riu laimėti bent viena gražią 
dovaną. O kaip matau, tų gra- 
ių dovanų bus arti tukslanč’o 
iolerių vertės.

O pasimatyti su savo senais 
draugais ir užvesti naujų pažin
ių, “Naujienų” maskarade bus 

didžiausia proga.
Aš raginu visus savo drau

gus, kad jie būtinai dalyvautų 
‘Naujienų” maskarade, nes čia 
;us galima praleisti smagiai 
laikas ir pamatyti įvairiai ap
sirėdžiusių žmonių.

— Pašalietis.

North Side

cash pirmas prizas. Nesi- 
randant grupei 200 ypatų, pir
mas prizas bus $100. Musų kliu- 
bas tikrai mano sudaryti ne ma
žinus,
rodo, kad “Naujienos 
suks 
prizui. —Kliubietis.

kaip 350 ypatų- 'rodei at- 
neissi’ 

nedavusios $200 pirmam

Nelaimė p-niai 
Gapšienei

Vakar p-ni Gapšienė apie

Važiuojant į laidotuves, po p. 
Gapšienės autu papuolė mergai
tė kokių 8 metų amžiaus. Mer
gaitė sunkiai sužeista. P-ni Gap- 
šienė nuvežė ją ligoninėn. Pas
kui turėjo važiuoti policijom 
Tasai nelaimingas prietikis su
laikė ją ir ji nesuspėjo pribūti 
išlydėjimui nabašninkb į kapi
nes.

Suvažinėtoji mergaitė, sako
ma, esanti kritinjroj padčty.

Kep.

ščiausių policijos kapitonų. Ir 
todėl įsake, kad butų priim
tas atgal.

PRANEŠIMAI

CHICAGOS ŽINIOS

Išteisino policijos 
kapitoną

Apeliacijų teismas įsakė su 
gražinti vietų policininkų t ar-

valandą dienos važiavo autu lai-1 pe policijos kapitonui Murphy, 
dotuvėms savo vyro, kurį pirm kurį mero Thompsono civiles

Pirmyn choro repeticijos įvyks se- 
redoj, lapkričio 21 <1., LiuosybSs sve
tainėj, 1822 Wabansia Avė., 7:30 v. 
vak. Visi choro nariai susirinkite 
laiku, taipgi kviečiame ateit visus, 
kurio mylite dainuoti, nes tuoj pra
dėsime mokytis naują veikalą.

Valdyba.

Leh. Gv. D. L. K. Vytauto ant 
Bridgeporto laikys savo mėnesinį su
sirinkimą seredos vakare, 7:30 v., 
lapkričio 21 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. jHalsted St. 
Visi nariai teiksitės laiku pribūti ir 
užsimokėti savo duokle^; be to yra 
daug svarbių dalykų svarstymui, t

I V. Kaceviče, nut. rašt. I

Tėmykite
1) APDRAL’DA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobiliui Gy
vasties (Lift.) ir Jptokią atlieku 
pfir didelias ir geriausias kompa
nijas,

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 «o. HalsU-d St.
Tel. Roosevelt 8500

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

pasam- 
Vieno- 

galės
kitoje, | Ne retai tenka nugirsti tą ar 

‘ , ga- kitą žmogų kalbant, kad jis pa-' 
Įsiaukauja dalyvaudamas savo' 
draugijos susirinkime, priklau
sydamas chorui, dirbdamas tos 
ar kitos draugijos baliui. Neuž
ginčijamas laktas, kad jis dir-' 
ba, taip. Bet reikia atminti, kad i 
jis gauna atlyginimo — ne me
džiaginio — bet kultūrinio. Lie
tuviai, tie Lietuvos sodiečiai, 
kurie vargiai mokėjo parašyti 
savo vardą ir pavardę, išaugo; 
kultūriškai, dalyvaudami musų 
visuomeniniame gyvenime. O 
tai yra atlyginimas 
dengiąs triūsą.

Kriaučiai tur būt 
aktingiau, kaip bet 
lietuvių grupė, ir todėl nestebė
tina, kad jie phdąrė didesnio 
progreso, n*e kad kiti.

Reporteris.

Lietuviu kriaučių lokalu vakaras

šeštadienio vakarų Amalga- 
meitų Rubsiuvių Centre, tai yra 
unijos cen traliniame trobesyje, 
lietuvių kriaučių lokalus 269-tas 
turėjo šokius.

šokiai prasidėjo apie 8 valan
dą vakaro. Iš karto žmonių bu
vo nedaug. Išrodė, kad vaka
ras gal ir nepavyks. Bet vė
liau ėmė rinktis daugiau, pasi
rodė jaunuomenė. Šokėjai ir šo
kėjos įsismagino. Vakaras įsi
siūbavo.

Visas Amalgameitų trobėsis, 
o su juo ir salė, kurioje buvo 
šokiai, yra pirmos klesos vieta: 
švaru,
jauku koridoryje, jauku salėje. 
Tokioje vietoje malonu laikas 
praleisti.

O ir publika.išrodė parinkta. 
Apie ją norėtųsi tarti žodis, ki
tas. Prisimena pasikalbėjimai 
su kriaušiais apie jų praeitį. 
1910, 11, 12 metais, būdavo, iš
eis kliaučiai streikai), pabus be

erdvu, parketas žiba,

LLOYD PEDSIKELE

Didelis padidėjimas keliaujančių 
juromis, privertė North German 
Lloyd liniją perkelti savo raštinę j 
daug didesnę vietą, 57 Broadvvay, 
New York. Lloytb linija, pasak jos 
gene ralio manažerio, p. Schuengel, 
buvo priversta padidinti vietą ne tik 
dėl padidėjimo pasažierių, važiuo
jančių dabartiniais jos laivais, kurie 
vaigšto tarp New Yorko ir Europos, 
bet dar ir dėlto, kad ateinantį pa
vasarį linija jsigys dar du naujus 
didelius ekspresinius laivus —• Bre- 
men ir Europa. Kiekvienas tų lai
vų turės 46,500 tonų įtalpos ir galės 
eiti 26.2 mazgų j valandą greitumu, 
taip kad perplauks okeaną iki kana
lo purių j penkias dienas, iki Bre
meno — į 6 dienas. Todėl jus ga
lėsite pasiekti Lietuvą j aštuonhis 
dienai.

Pasak p. Schuengel, North Ger
man Lloyd linija taipjau planuoja 
ateinančiais metais paversti laivą 
Berlin i “cabin class” laivą. Tokiu 
budu linija turės 4 “cabin” laivus 
— Berlin, Muenchen, Stuttgart ir 
Dresden, neskaitant kitų Lloyd lai
vų, kurie kas savaitę kursuoja tarp 
Amerikos ir Europos.

Mes žinome savo Luckies
TaipJ:ailmesJr pasilaikome laibos

P1

Hlliiiiil

kuri kita

vietoj saldumyno.

VITAK-ELSNIC C0.
© 1028, The American Tobacco Co., Msnufar.turer*

•0

1

■r- ■

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Kaina kiekvienos knygos 50c.

Piano Accomp. $1.00.

Nei Jokio Gerkles Erzenimo — Nei Jokio Kosulio.

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

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa-' 
kelis turi pritirtus nurodymus varto-1 
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tickininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

“It’s toasted’ 1

“BAYER ftSPIRIN”
YRA SAUGUS

e-

Imkite be Baimes kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Lithuanian
RCH

ANG 
-S- FOLIO

. NO. 2 
choice collcction

4639 So. Ashland Avė
CH1CAGO, ILL.

KIEKVIENA moteriške, kuri bijoti nutukimo, yra 
susidomėjusi naujausiais Šiandi 
gaiš būdais, su pagelba kurių 

kūno figūrą laibą, madingą, 
perdideiio svorio.
Perdaug saldumynų yra valgoma, kaip kad moteiys 
atranda-—perdaug gausingų ir tukinančių gardėsių. 
Dėlto šičia ir yra patarimas: “Geriau yra užsirūkyt 
Lucky, kuomet tiktai užsimanai saldumynų”. < 
Apkepinimas (toasting) tatai padaro. Apkepinamas 
išdirba ir pagerina kvapsnį puikiausių pasaulyje 
tabakų. Dar vienas gerumas šio garsaus apkepk 
nimo proceso—Lucky Strike patenkiiia>numalšina 
pageidavimą tokių dalykų, kurie žmogų daro riebų, 
bet nesutrukdo normalio apetito prie iiaip sveikų 
valgių.
Jūs niekad nepasigesite saldainių nei saldžių pyra* 
—:x:*į, neigi“užkandimelių”tarp reguliarių valgymo 

jeigu užsirūkysite Lucky. Na, tik išbandykite.

u, protino 
tavo 

tiri būt vengiama

fff iiįįįtaM

Paneles Catherinc Moylan, Myrna Darby, 
MurrelFinley, kurios neužilgo pasirodys 

Ziegfcld’s vaidinime “Whoopee”.

U'tt'Tf
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Jūsų “Visi šeši

Kepenys — Pilvas — Viduriai
— Nervai — Smegenys — Šir
dis — Ar jie visi veikia 100r. ?

žinogau.-t kūnas yra kaip geras au
tomobilius — viskas jame turi Imti 
tinkamoj tvarkoj, jeigu jus norite, 
kad jis veiktų kuogeriatisia. |

Jus negalite tikėtis jaustis 100G, 
jeigu justi kepenys yra pakrikę, jūsų 
pilvas ne tvarkoj, jūsų nervai pajrv 
ar viduriai užsikimšę. Jus turite su
tvirtinti savo gaivinsiąs jėgas ir jus, 
silpni, pavardę, nusiminę vyrai ir mo
terys, kurio titrą laiką gydotės, ban- 
dvilami atgauti jaunesnių metų gy
vumą ir patvarumą, jus liksite nuste
binti ir patenkinti pamatę kaip grei
tai spėka, energija ir gyvumas su- 
grvš vaitojant Tanlae.

Nueikite pas savo aptiekininkų da
bar ir gaukite bonką lanlac. Miliū
nai žmonių sugryžo ant kelio į jau
nyste, sveikatą ir laimę nuo šio gar
saus toniko ir nėra priežasties ko
dėl ir jus negalėtumėt pradėti šian
die atbudavojimą justi nusidėvėjusiu 
kūno audmenų ir atgaivinimą visos 
jūsų sistemos.

Pinigai bus sugrąžinti, jeigu jums
- įeitai nepagelbės tikras pabandymas 
šių visame pasaulyje garsių vaistų.

Tanlae
52 M1LLION BOTTLES USED

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Užmušėjas ir užmuštasis Vieša padėka

Bridgeportas
Apdraskė lietuvi

Mikas Masiokas, gyvenąs prie 
Lowe ir 38-čios gatvės, sekma
dienio vakarų apie JO valandą 
ėjo namo iš svečių. Prie jo na
mų, tai yra prie 33-čios ir Lowe 
Avė, jį užpuolė šeši vaikėzai, 
visi amžiuje 19-kos ar 20 metų. 
Pradėjo jie Masioką draskyti. 
Masiokas, ištrukęs iš jų, įkišo 
ranką ploščiaus kišenėn ir su
šuko: “šalin, ba šausiu!” Vai
kėzai nubėgo. P-nas Masiokas 
gal ir butų šovęs, bet teisybę 
pasakius, jis 
rio

[Atlantic and

Antanas Juška (kairėj), 
3329 Auburn Avi*., kuris savo 
tuvį Vincą Adomaitį (dešinėj),
kar liko koronerio jury' apkaltintas

Simano Daukanto Draugija 
dėl buvusio koncerto spalių 28 
<1., Chicagos lietuvių auditori
joj dekavoja “Naujienoms” už 
priėmimų korespondencijų laik- 
rašlin ir taipjau biznieriams už 
dovanų davimų:

1

J’ 6.- .

Parį 1 to Photo)

savininkas “aiskriminės” prie 
“aiskriminėj” nušovė jauną lie- 
16 m., 826 W. 33 PI. Juška va- 

už užmušei istę (man-

Vienok 
ji ir jo

neturėjo revolv-e- 
sumanumas išgel- 
pinigus.

—Reporteris.

“Cascarets” nuo gal 
vos skaudėjimo, slo 

gq, konstipacijos

Marųuette Park
l4idy> put your hands down. 

VVe’re sorry, būt we can’t 
help it.

surengiantys įeiti pp. Pronskunų 
butan ieškoti daugiau pinigų. 
Bet tuo laiku ties krautuve, 
tuoj prie banditų automobilio 
sustojo kita mašina. Iš jos iš
lipo pora vyrų ir pora moterų. 
Banditų auto šoferis 
ragelį.

žinoti. Tai, matote, tokius žmo
nes reikia paremti. Musų dai
nininkas jau apie trys metai 
randasi Chicagoje, o tik pirmų 
koncertą savo naudai rengia. 
Taigi visi Chicagos lietuviai

subirbė turėtų paremti šį koncertų ar 
Trys banditai pasisku- dalyvauti jame. Koncertas, kaip 

bino apleisti krautuvę ir susiti- minėta aukščiau 
1.~ x ___ 1.__ _ ... : ~

1. Jos. F. Budri k, 3117 So. 
Halsted St., už pianą.

2. P. K. Zura.ičiiii ir Piktur
nai, 3221 So. Halsted St., Brid- 
geport Furnitūrų Co. už sekly
čios setų iš trijų kavalkų.

3. J. Z. Petrauskui, 3312 So. 
Halsted St., Bridgeport Clotb- 
ing Co., už vyriškų drabužių 
porų.

I. P. Justinui Kuliu:, 3259 S. 
Halsted St., už kvepalus.

5. P. Al. VVilson Fashion 
Sboo Co,, už porą moteriškų če- 
verykų. Taipjau “Birutės” cho
rui ir jos vedėjui p. Steponavi
čiui, pp. Biežienei, A. Chapui, 
o taipgi pp. P. K. Saboniui ir 
P. J. Bijanskui ir gerbiamai 
publikai ir nariams už pasidar
bavimą draugijos labui.

—T. S. .Janulis, pirm.

šiąnakt! Išvalykite savo vi 
durius ir sustabdykite gal

vos skaudėjimą, sloga 
rūgščius vidurius.

ar reikalauti mandages- 
Ir kas taip at- 

Nagi, banditai. Ir at- 
Pfonskunų, kuriems 
hold up šeštadienio

Gaukit 10 centų dėžutę.
Paimkit Cascaret šiąnakt 

valyti jūsų Kepenis, Skilvį 
Vidurius, ir jus tikrai puikiai
jausitės ryte, Jus, vyrai ir mo
terys, kurie turite galvos skau
dėjimą 
Ii šalti 
vuoti,

18- 
ir

apsivėlusį liežuvį, dide- 
atsiraugiate, esate ner- 
pakrikę, jus kankina 

gasuoti, paįrę viduriai,
ar turite strėnų skaudėjimą ir 
jaučiatės* pavargę. Ar 
laikote savo vidurius 
su Cascarets — ar tik 
ta priverčiate išeiti 
druskų, cathartic pilių 
uos aliejaus?

jus pa
švarins 

prievar- 
pagelba 
ar rici-

Cascarets tuojaus išvalo ir 
sureguliuoja vidurius, pašalina 
rūgštis, suvirškintą ir surugusį 
maistą ir netikusius gasus, iš
ima tulžies perviršį iš kepenų 
ir išvalo sukietėjusias atmatas 
ir nuodus iš vidurių.

Atsiminkit, Cascarets 
nakt pataisys jus iki 
centų dėžutė pas jūsų 
ninką reiškia sveiką 
veikimą, tyra galva ir 
mą per mėnesius, 
kitę ir vaiky.

šia- 
ryto. 10 
aptieki- 
vidurių 

linksmu-
Neužmirš-

Kūdikis nedavė ramumo 
pavargusiam raštinės 

darbininkui
“Kai mano vyriausia kūdikis 

buvo tik keliu savaičių amžiaus, 
jo viduriukai buvo ^markiai 
užkietėję nuo mano pieno”, sa
ko Nebraska motina. “Jis tiek 
mus laikydavo be miego, kad 
mano vyras beveik miegodavo 
prie savo deskos ofise. Tada 
mano daktaras patarė duoti 
kūdikiui biskutj Castoria ir se
kamą dieną jis buvo daug ge
resnis. Jo skilvis ir viduriukai 
Į/tadėjo veikti gerai ir jis mus 
daugiau nebevargino.” šalinkis 
imitacijų Castoria. Fletcher pa
rašas parodo tikrą, grynai au
galų, nekenksmingą Castoria, 
kurią daktarai visur pataria 
nuo kūdikių ir vaikų ligų, kaip 
dieglio, konstipacijos, šalčiu, 
aitrumo ir tt.

buvo tok i s? Anie 8

nio patarimo? 
s i prašė?
siprašė pp. 
jie padarė 
vakare.

Dalykas
valandą ties pp. Pronskunų mė
sos ir kitokių maisto reikmenų 
krautuvė, prie 72-ros gatvės ir 
So. Compbell Avė, sustojo au
tomobilius ir atkreipė šviesas į 
krautuvės langus. Krautuvėj 
tuo laiku buvo vienu du šeimi
ninku.

Jie pamanė, kad pas juos at
važiavo jų giminietis, daktaras 
Keli, kuris turi dentisto ofisą 
Westam Avė., ir regis, (il-tos 
gatvės. Nors jiems pasirodė 
truputį keista, kad daktaras 
taip anksti uždarė savo ofisą, 
bet apsidžiaugė svečiu.

P-nas Pronskunas atidarė du
ris svečiui įleisti ir sustingo. 
Jis pajuto, kad kas tai tokio 
kieto įsirėmė jo šonan. Tai bu
vo revolveris.

—Vidun —paliepė 
mas balsas.

P-nas Pronskunas 
trauktis atžagarias,
kėlęs. Koja užkliuvo už baro, 
kuone pervirto jis. Trys jauni 
banditai nusivarė abu krautu
vės šeimininku—vyrą ir moterį 
—į krautuvės kampą. Vienas 
banditų peršoko per kaladę ir 
prie registerio, o kitas prie p. 
Pronskuno ir įleido rankas į ki
šenių. Kišeniuje gi buvo $47.

Kur daugiau pinigų? —klau
sia banditai. P-nas Pronskunas 
atidaro sugniaužtą ranką ir pa
rodo vieną centų, kurį jis kokia 
porą minučių pirmiau buvo ga
vęs iš mergaitės už saldainį.

Tuo gi tarpu tretysis parodo 
savo “džentelmeniškumą”:

—Lady—sako jis — we 
sorry, būt we can’t help 
you know, times are hard; 
your hands down,

nepažįsta-

rankai iš-

are 
it... 
put 

\ve won’t

Išrodė, kad banditai buvo be-

TUBBY

i

ko tarpduryje su įeinančiais 
krautuvėn kostumeriais.

Šie įėję vidun nustebo ir nu
sigando 
pirm

supratę, kas atsitiko 
jų pasirodymo.

Reporteris.

K. Sabonio 
koncertas

1

V.'i'V.

PM
Pagelbingas nuo 
Reumatiškų 
Skausmų, 

Strėnų Dieglio, Neuralgijos. 
Dargana ir sniegas; 

lietus ir purvynas-, šal
tai šiurpulingas šlapu
mas — tas viskas ateina 
kartu su blogu oru vė
lyvo Rudens ir Žiemos. 
Ir su tokiu oru kartu 
ateina daugelis nesvei
kumų Sąnariuose, Mus

kuluose ir Nervuose. Ar jus prisirengę apsisaugoti nuo 
Muskulų Gėlimo ir Skaudėjimo, kurie paeina nuo sun
kaus darbo ir išstatymo savęs oro

Visuomet laikykite bonką PAIN-EAFELL.UK1V .a 
„o vaistų šėputėje. Ji rasite tenai tuomet ką. )ug. >o 
prireiks. Su pirmu skausmo tfunmu — VEDU • • 
triikite gerai skaudamas vietas su PAIN-EXPELLE- 
RIU. Skubus palengvmmmas yra už
tikrintas. Tikrai susilauksite malonios 
žilumos ir sustiprinimo pajautimą.

Savo turiniu brangi įdomi knygiitė 
įdedama kiekvienam PAIN-EXUfa.ix- 
LERIO pakelyje, — kurtoje *?ąiikina- 
ma naudojimas visokiuose atsitikimuo
se šito šeimyninio 
naudojosi per suvirs pus? *“"tmecto

Mažesni bonka 35c. Didesne—70c.

F.Ad. RICHTER V C<O 
eER«V AND SOUTH FIFTH STS. 

BROOKLYN,'N.^
i, įvyks trečia

dieny, lapkričio 21-mą dieną, 
Lietuvių Auditorijoje.

P-nas Sabonis yra malonus 
ir prieinamas * žmogus, mylįs 
dailę. Joniškiečių Klintis to
kius žmones remia ir rems. Ir 
kitos kultūros draugijos turėtų 
paremti.

Dabar biletaį p. K. Sabonio 
koncertui yra platinami ir pa
tys Joniškiečių kliubo nariai 
laukia koncerto dienos.

— Kilubietis J.

Sabonio koncertas į- 
(I. lapkričio Chicagos 
.Audi turi joj 8 vai. vak.

Pastaba:
P. K. 

vyks 21 
Lietuvių
Aš tikiu, kad Simano Daugan- 
to draugijos nariai skaitlingai 
atsilankys.

B.

Bylos juodrankių, kurie buvo 
pagavę Billy Ranierį, italų vai
ką, dar kartą atidėtas nagrinė
jimas. Labai gali būti, kad ši 

bėgant.

P-nas Sabonis ir Joniškie
čių Kliubui yra patarnavęs be 
jokio atlyginimo. Jis, be to, pa 
sižadėjo patarnauti ir ateityje,

Joniškiečiu Kulluros ir Lab- c

darybos kliubas remia Kasto 
Sabonio koncertų, kuris- bus 
duotas lapkričio 21-mų, Lietu
vių Auditorijoje.

Musų kliubas remia šį kon
certų todėl, kad p. Sabonis pa
tarnauja visiems, neskirdama.š 
pažvalgų ir draugijų narių įsi
tikinimų ir dainuoja dažnai bu 
atlyginimo. O jei kur ima už
mokestį, tai visai mažą. Man 
teko jį matyti daugelyje paren
gimų/ Kartą aš užklausiau jo: 
“Kaip tamsta čia dalyvauji?” 
Jisai atsakė: “Aš visus lietu
vius myliu, jiems dirbu, nes 
mano idėja ir profesija lietu
viams ir lietuvių tautai tarnau-

Dar karta juodrankių 
byla atidėta

Dvokia kvapas?
juh to nosralit pasakyti. Bet 
upsisniisrokit, Plaukit gerklę 

hii Si-vera’s Antisepsol re
guliariai. Taipjau pagelbsti 
skaudančiai gerklei. hu- 
naikiiulaiuas pavojingas 
slogų bakterijas. Pili- 
kiauslns plovi ntui) btiip 
uos. Užgydo opias 
dantų smegenys.
Jūsų aptiekoj tik 

50 centų.

^.Severas 
COĮJGH balsam

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3 MORGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organizatiori
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, įžd,

1618 West 18-ta Gatve »4 I

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per; 80 metą. Musę mot toj PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims aeredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir prūdas visada.

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

/• • ’ .■ *• • v> ■ - c * į
DtflMlilfliMHKidffifliiUMEitiliBISM

And They Say

Tcn ir iš 
LIETUVOkS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 

COLUMBUS 
Arba kitais Šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 W. Randolph St. 
Chicago. III.

NORTH GERMAN

LLOYD

Music Hath Charm

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5

aveikata iuroM miorvi vib.H “M ir jei apsnnisiu jus gydyti, kur ir kas^ums aku.di?kr’ specialiau, kuria njklaua jue, 
Simo - kai Jum, yr^*’ bet P“ts PaHaky’ P» Kalutim>

9n urD.K-.J- E- ZAREMBA
v K tJackson BĮ v., netoli State St. 
Kambariai 1012lOlk 1018. Imkit elevatorių
. CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos:: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro.
______ ________ Nediliojnuo 10 ryte iki 1 po pietų.

Rusiškos ir Turkiškos Vanosi
12th STREET

Te!. Kedzie 8902

3514-16 Rooaevelt Rd.
arti St. Louia Avė.

CHICAGO. ILL.
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Editor P. GRIGAITIS

Užsisakymo kaina! 
Chicagoja — paltu:

Metams................................
Pusei metų ......................
Trims mėnesiams ...........
Dviem mėnesiam .............
Vienam minėsiu! ..............

Chicago J per išnešiotojus: 
Viena kopija ..................
Savaitei .............................
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1 jonės, kad tokį pat supuvimo vaizdą pasaulis pamatys 
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MAS TVARKOSI

BARBARIZMAS PASMERKTAS

Romos-Katalikų Susivieniji
mas, kaip praneša jo organas, 
“Garsas”, jau tapo įregistruo
tas New Yorko valstijoje, kur 
buvo kilusi byla prieš jo cent
rą, grasinusi atvesti Susievie- 
nymą prie likvidavimo.

Pranešama taip pat, kad ir 
byla dabar busianti panaikinta.

Žinia iš Kauno praneša apie keleto policijos valdi
ninkų pasmerkimą už politinių kalinių kankinimą. Ži
nioje sakoma:

“Teisme buvo įrodyta, kad tie policininkai ka
liniams kankinti vartojo elektros vielas ir kitokius 
inkvizicijos pabūklus.”
Gerai, kad teismas galų gale paėmė į nagą tuos žvė

ris, pasipuošusius policininkų uniformomis. Bet tas fak
tas, kad t eikėjo teismo keliu stabdyti tokius pasibaise-1 paskyrimo SLA. iždininku. Jos 
tinus policijos darbus, teikia labai prastą liudymą Lietu- Rytojas tvirtina, kad Pildo- 
vos valstybei. Juk net žiauriosios Rusijos caro valdžios moji Taryba “spiovė ant kons- 
žandarai taip nežmoniškai nesielgdavo su politiniais ka- titucijos” ir pasielgė “sauvališ- 

kai ir despotiškai”, atmesdama
O prasidėjo šita barbariška praktika Lietuvos P°li- kandldatlį p* J‘ J’

cijos urvuose dar prie “krikščionių” valdžios.
Tečiaus iš paties “Laisvėje” 

tilpusio straipsnio aiškiai ma
tyt, kad komunistų organo

skleidžiami priekaištai Pildo
mąją! Tarybai yra grynas
šmeižtas. Tame straipsnyje pa
duota dvi ištraukos iš SLA. 
konstitucijos apie užpildymą 
vakansijų (tuščių vietų) Pildo
mojoje Taryboje, ir tenai pasa
kyta, kad tas vietas užpildo 
Pildomoji Taryba; kad kandida-| 
tas, gavęs 
turi plonybę, 
“ganėtinai 
kad asmuo, 
vietą užimti, 
petentiškas. 
kurį iš šitų 
tvarkymų Pildomoji 
“sulaužė” ?

SLA. iždininką paskyrė Pil
domoji Taryba. “Laisvei”, ži
noma, patiktų geriau, jeigu tą 
paskyrimą butų atlikusi “Wor- 
kerių” partijos lietuviškoji sek
cija arba jeigu Pildomoji Tary
ba butų, prieš pašiursiant -iždi
ninką, bent atsiklausiusi bolše
vikų. Bet SLA. konstitucija 
tokių dalykų nenumato. Taigi 
šitame punkte Pildomoji Tary
ba konstitucijos neperžengė.

Tolinus. Sulig konstitucija, 
p. Gerdauskas, kaipo gavęs 
daugiausia balsų po nabašninko 
Paukščio, turi “pirmybę”. šita 
pirmybė jam buvo pripažinta, 
nes Pildomoji Taryba apsvars
tė jo kandidatūrą pirmiaus, 
negu ėmė ieškot kitų kandida
tų. Faktinai, 
kandidatus nė 
nebuvo išspręstas 
kandidatūros klausimas. Ir Pil
domoji Taryba, norėdama būti 
visiškai bešališka, net pakvietė 
į aavo posėdį p. Gerdauską ir 
davė jam pačiam įrodyti savo 
tinkamumų iždininko vietai. 

Konstitucijos patvarkymas apie 
kandidato “pirmybę”, vadinasi, 
tapo išpildytas kuosąžiningiau- 
siai.

Dabar, trečias konstitucijos 
reikalavimas: kad kandidatas 
butų “ganėtinai kvalifikuotas” 
ir kompetentiškas”. SLA- 
konstitucija nesako, jogei už
ėmimui pasiliuosavusios vietos 
kandidatas turi būt tiktai gavęs 
daugiausia) po pirmiaus išrink
to asmens) balsų. Jeigu kons
titucijoje butvj nustatyta šiokia 
tvarka, tai reikštų, kad sekan
tis kandidatas automatiškai už
ima pasiliuosavusiiy viršininko 
vietą. Daugiausia, kas šitokia
me atsitikime tektų daryti Pil- 
dohiajai Tarybai, tai — tą kan
didatą pakviesti. Bet 
konstitucija numato visai 
kią tvarką: ji suteikia

DARBININKŲ LAIMĖJIMAI AUSTRALIJOJE

Pastaruoju laiku nepraeina beveik nė vieni rinkimai 
Europoje, kurie nerodytų žymių darbininkų ir socialis
tų laimėjimų. Dabar ta darbininkų laimėjimų banga pa
siekė jau ir Australiją.

Rinkimuose į Australijos atstovų butą Darbo Par
tija gavo 8 naujas vietas, padidindama savo atstovų 
skaičių iki 32 arba daugiau. Valdžios partijų koalicija 
pravedė 43. J Australijos senatą taip pat išrinkta keli 
nauji Darbo Partijos nariai.

VALDŽIA ŠELPIA DARBININKUS

tuksiančių darbininkų. Pereitų 
reichstagas (parlamentas) pasky- 
(20 milionų auksinių markių) lo-

Vokietijos pramonininkai l^uhr distrikte paskelbė 
lokautą geležies ir plieno dirbtuvėse ir išmetė į gatvę 
apie pustrečio šimto 
šeštadienį Vokietijos 
re 5 milionus dolerių 
kauto aukoms šelpti.

Šitą žinksnį darydamas, Vokietijos parlamentas 
vadovavosi tuo, kad Ruhro pramonininkai neteisingai 
paliko darbininkus be uždarbio, nes darbo ministerija 
buvo išnešusi nuosprendį, kuriuo pripažįstamo, kad dar
bininkų reikalavimai dėl algų pakėlimo privalo būt iš
pildyti. Plieno pramonės šeimininkai tečiaus atsisakė 
tam nuosprendžiui nusilenkti ir ryžosi badu priversti 
darbininkus atsižadėti savo reikalavimų.

Jeigu Vokietijos reichstage ir valdžioje nebūtų so
cialdemokratų, tai pašalintiems iš dirbtuvių šimtams 
tūkstančių darbininkų ir jų šeimų dabar tektų badauti.

AUGĖJAUS TVARTAI

Senovės graikų mytuose apie didvyrį Herkulesą pa
sakojama, kad vienas pačių sunkiausiųjų darbų, kokių 
teko tam nepaprastos galybės milžinui atlikti, buvo — 
išmėžti karaliaus Augėjaus tvartą. Sulig žiniomis iš Ru- 
manijos, šiandie panašų milžino darbą tenka atlikti nau
jajai Rumanijos valstiečių valdžiai, kurios priešakyje 
stovi Juliu Maniu.

Perėmusi valstybės vairą iš diktatoriaus Bratiano 
rankų, ji rado, kad valstybės iždas visai tuščias (sako, 
jame palikta tik du centu), kraštas paskendęs skolose 
ir kuoumiausiai reikia užtraukti naują didelę paskolą, 
kad butų galima sulaikyti nuo smukimo valiutą. O tuo 
tarpu senoji “liberalų” valdžia buvo pripirkusi daugy
bes puikiausių automobilių ministeriams, valdininkams 
ir net jų tarnams; kiekvienoje ministerijoje ėmė riebias 
algas (dažnai net po keletą algų kartu!) ilgos litanijos 
ministerių draugų, giminių ir politikierių; visos valsty
bės įstaigos rasta pilnos kyšininkų, sukčių ir parazitų.

Visą šitą purvą Rumanijos ūkininkų valdžia dabar 
turi išvalyti, pirma negu ji galės eiti prie valstybės fi
nansų tvarkymo ir badaujančių sodžiaus gyventojų šel
pimo. 1 • , ;

Tai mat, kokiam stovyje buvo viena populeriškiau- 
sių Europos valdžių, apie kurią Amerikos kapitalistai 
tupčiodavo, laikydami sau didele garbe skolinti jai pi
nigus. Ji buvo diktatoriška valdžia, todėl apie jos ydas 
pasaulis negalėjo patirti, kol ji nesugriuvo. Nėra abe-

VĖL MULKINA VISUOMENĘ

ėmė virti

įdėjo il- 
puslapyje

Komunistai vėl 
smalą Susivienijime 
Amerikoje. “Laisvė 
gą stripsnį pirmam
(No. 275), kurstydama SLA. 
narius protestuoti prieš Pildo
mąją Tarybą dėl adv. K. Gugio

daugiausia balsų, 
jeigu jisai yra 

kvalifikuotas”, ir 
skiriamas tuščią 

privalo būt kom- 
Dabar klausimas: 
konstitucijos pa- 

Taryba

ji apie kitus 
nekalbėjo, iki

Gerdausko

kito-

Pildomajai Tarybai spręsti, kas 
tuščią vietą privalo užimti, o 
ne tik pakviesti sekantį kan
didatą. šitą sprendimo galią 
vykindama, Pildimoji 
turi atsižvelgti į 
kandidatas yra 
nai kvalifikuotas” 
petentiškas”. Jeigu 
Taryba butų neatsižvelgusi į p. 
Gerdausko kvalifikacijas ir 
kompetentiškumą, o vien tik 
butų žiūrėjusi į jo gautus pra
eituose rinkimuose balsus, tai 
tuomet ji butų neatlikus! savo 
pareigos, vadinasi— butų nusi
dėjusi konstitucijai. Dabar gi 
jokio nusidėjimo jos pusėje nė
ra.

Taigi visas bolševikų riksmas 
apie Pildomosios Tarybos “ne
paisymą” konstitucijos yra gry
niausias blofas ir žmonių mul
kinimas.

Tąryba 
tai, ar 
“ganėti- 

ir ”kom- 
Pildomoji

Jeigu bolševikai nori be suk
tybių įtikinti visuomenę, kad jų 
draugužis Gerdauskas turėjo 
būt išrinktas SLA. iždininku, 
tai tegu jie bando įrodyti,- kad. 
jisai tikrai buvo konipetentiškas 
valdyti milioninį organizacijos 
iždą, t. y., kad jisai gerai nu
simano apie finansų tvarkymą, 
apie bondus, morgičius, invest- 
mentus ir t.t. Pildomoji Tary
ba gi, pakamantinėjusi bolševi
kų kandidatą, įgijo pakankamų 
ir neabejotinu įrodymų, kad ji
sai apie tuos, su iždininkei urėdu 
surištus reikalus, nusimano ne 
ką daugiau, kaip apie kinų abė
cėlę. Ji todėl, sulig konstituci
ją ir savo sąžine elgdamasi, ir 
negalėjo kitaip nutarti, kaip 
tik Gerdausko kandidatūra at
mesti !

O kada Gerdausko kandidatū
ra buvo atmesta, tai logiškas 
kandidatas į iždininko vietą pa
sidarė adv. K. G ūgis, Seimo iš
rinktas Finansų Komisijos pir
mininkas. Jį Pild. Taryba ir pa
skyrė iždininku.

i ra, kad nuo direktoriaus mažai 
> priklausė. Visa vede pats mi- 

nisteris”. Nuskriaustas buvęs 
referentas tą pat gieda, kad jis 
ne referentu, bet raštininku bu
vęs laikomas.

, Byla iš kaltinamojo akto ši
taip atrodo. Einant 1920 m. 
žemės reformos įstatymu, pri
vatus miškai turėjo būti nusa
vinti. Dar ankstesnis įstaty
mas- iš 1919 m. sako, kad miš
kai turi pereiti valdžios žinion, 
o 1922 mt. įstatymu gyvenan
tiems Lietuvoj svetimų valsty
bių piliečiams buvo teikta tei
sė iki 1925 m. IV. 2 d. likvi
duoti savo turtus: žemes, miš
kus. Ta teise naudodamies du 
Francuzijos piliečiai: Platelių ir 
Mirabelio dvarų miškų savinin
kas L. šuazelis ir Luodžių dv. 
miškų savininkas Jurgis žunijo- 
nas, 1922 m. sudarė tam tikrą 
sutartį su Francuzijos tarpocia- 
nine miškų prekybos bendrove 
Francuzijos konsului tarpinin
kaujant, dėl eksploatacijos jų 
miškų. Toji bendrovė, kaip 
generavus Isavo įgaliotinius eks
ploatuoti tuos miškus, įgaliojo 
N. Rozenfeldą ir B. Epšteiną.

Kalbamų dvarų miškams 
kirsti nebuvo sustatyti ūkio 
planai, bet kirsti reikia. Firmos 
atstovui prašant, Zarasų miškų 
urėdas Vaitkus, dabar kaltina
mas, 1922 m. leido kirsti Luo
džių dv. miškus prieš sustatant 
planą. Tolesniam kirtimui bu
vo reikalingas miškų d-to leidi
mas, o tokiam gauti būtinas 
planas, čia ir prasidėjo bylos 
painiava. , Vaitkus atostogų 
metu sustato planų už z500 dole
rių. Lapkričio mėn. jis paskir
tas miškų d-to direktorium. 
1923 m. L 31 d. Epšteinui pra
šant leidimo,.... jią patvirtino 
nepatikrinęs savo sustatytą pla
ną. Leidimo išdavimą refera
vo žemės ūkio ministeriui, ku- 

nieko įtartino,

Kam padaryti tokie nuosto
liai? Kas žino? Kaltinamiej. 
nepripažįsta save kaltais. Per 
traukos metu vienas kaltinamų 
jų priėjęs prie jūsų korespon
dento paklausė:

—rKam jus čia sėdit ir rašot? 
Juk iš tos bylos nieko nebus. 
Juk niekam nėra padarytų nuo
stolių. Tai tušti ir bergždi pra
simanymai. Čia vedė tardymą 
visokie • žmonės. O kuris su
statė kaltinamąjį aktą, tuo pa
darė savo tarnyboj karjerį. 
Tikrinu, kad byla baigsis tokiu 
nieku, kaip ir prasidėjo... Pasa
kęs tai atsitraukė nuo kores
pondentų stalo ir nuėjo vėl 
kaltinamųjų suolan.

“Malčik iz odnoj derevni”
Šuazelis susipyko su francuzų 

bendrove. Prašė miškų d-to 
sustabdyti eksploataciją. Miškų 
dep. dėl susipykimo negalįs ne
leisti kirsti miško, nes yrą su
tartis. Tuo pat laiku bendro
vei yra duotas naujas leidimas 
kirsti. Be to Šuazelis skundėsi 
ministeriui pirmininkui, seimui, 
Kretingos apskr. viršininkui. 
Visų prašė jį apginti nuo eks
ploatatorių ir jo miškų naikin
tojų, tačiau niekas greit nepa
gelbėjo, nes viskas patekdavę į 
miškų d-tą ir čia sustodavę. 
Kai byla pateko Šiaulių apygar
dos teismo valstybės gynėjui ir 
prasidėjo tardymas, tada ir 
miškų d-tas pasiuntė savo vyr. 
revizorių Anteną tikrinti, kuris 
d-tui pranešė kelias aukščiau 
musų minėtas skaitlines.

Tardant žunjonas pasakęs, 
kad gerai pažįstąs miškų d-to 
d-rių Vaitkų, pavadinęs jį “mal
čik iz odnoj derevni”, gausiąs 
leidimą miškui kirsti. Davęs 
pinigų ne tik direktoriui, bet ir 
kitiems miškų priežiūros tar
nautojams.

pažadėto atlyginimo apie 400
lity.
Tarpininkas ir... 5,000 dolerių

Dar viena kaltinamojo akto 
vieta visus domina, šuazelis sa
ko, kad be pinigų miškų d-te 
nieko nepadarysi. Jis 1924 m. 
vasario mėn. “Versalio” resto
rane susitiko su miškų dep. 
vald. Bogienskiu. Tas sakęs ga
lėtų pagelbėti, bet “už pagalbą” 
paprašęs 5,000 dolerių, kuriuos 
pasidalinsiąs su bendradarbiais. 
Bogienskis tų neigia. Jis nepra
šęs, nes jau buvęs atsisakęs iš 
tarnybos. Tuo tarpu iš bylos 
matyti, kad iš tarnybos atsisa
kęs rugpiučio mėn. Vėliau aiš
kinama, kad Bogienskis prašęs 
iš Suazelio 5,000 dol. už servi
tuto likvidavimą.

Ėjusios kalbos, kad liogiens- 
kis išėjęs iš miškų d-to tarny
bos uždarbiaudavęs kitu budu. 
Jis tarpininkaudavęs žmonėms 
išgauti iš miškų d-to įvairius 
leidimus ir už tai imdavęs di
delius pinigus. Naujas miškų 
d-to d-rius Vaiciekauskas jam 
uždraudęs lankytis miškų d-te-

Pabėgo gene ral-atstovą i
Teisme nėra Francuzų b-vės 

general atstovų Epšteino ir 
Rozenfeldo- Epšteinas buvęs su
imta?, bet už užstatą 84,468 lt. 
60 et. paleistas. Tuo pasinaudo
damas paspruko. Užstatytas 
turtas konfiskuotas. Taip pat 
nesurasta ir Rozenfeldas.

Perskaičius kaltinamąjį aktą 
visi kaltinamieji kalbėjo ir, ži
noma, nė vienas neprisipažino 
kaltu — neigia bylą, neigia vi
sus kaltinimus, neigia nuosto
lius.

Miškų departamen 
to byla Lietuvoj

“Lietuvos žinios” rašo:
Kauno apygardos teismas 

penktadienį [ spalių 26 d.] pra
dėjo nagrinėti 
pasitaikančių 
Kaltinamųjų

viena iš rečiau
Lietuvoj bylų, 

suole sėdi šeši 
aukšti žemės ūkio
valdininkai: miškų 
M. Bagdanavičius,

ris ‘nepastebėjęs 
patvirtino.

Plateliu ir 
miškams planus 
departamento 
už 21,000 lt. 
donavičius už

Mirabelio dv. 
sustatė miškų 

vald. Bogienskis 
ir vice dir. Bag- 
9,000 lit. Pinigus 
vald. Ruzu, nes

jis padėjęs sustatyti planus. 
Dir. Vaitkus

Plano

Nauja b-vė ir miškų urėdo 
v žmona

ministerijos 
d-to- d-rius 
buvęs d-rius VI. Vaitkus, kiti 
buvę miškų d-to aukšti valdi- 
pjnkai, revizoriai, miškų urė
dai: VI. Bogienskis, Kostas Go- 
rbdėckis, Br. Ruzą ir R. Keras. 
Visi, kaip žmopęs sako, usuoti, 
ne jauni Vyrai, po 40 ir dau
giau metų. Visi seni valdinin
kai, su praktika, su mokslo sta
žu, tarnavę Rusijos miškinin
kystės žinyboj.

Teisme daug įvairios publi
kos. Visi susidomėję seka by
lų, kurios sprendimas daug ar
ba nieko—pasakys. Gina net 
keturi prisiekę advokatai: p.p.

•Dinnontas ir S. Šeremetevskas.
Liudininkų apie 20.

Kuo jie kaltinami? Labai 
sunku atsakyti. Iš tikrųjų: ir 
padarymu valstybei nuostolių, 
ir planų plagijavimu, ir kaž kas 
panašu į kyšių ėmimą, 
kiomis machinacijomis 
kalti-kalti narni. Sunku 
ti iš kaltinamojo akto.

Bylą sudarė p. Krupavičiaus 
ministeriavimo

ir kito- 
ir... ne
su pras-

Jis 
už

laikais.
kviestas teisman, bet dabar 

Taip pat ne- 
rnin. p.

sieny—neatvyko, 
atvyko ir dabartinis 
Aleksa. Valdininkai, dabar kal
tininkai, tuo lyg naudojasi, bu
vęs direktorius sako “aš neži
nau, kad aš buvau direktorius, 
tikriau tai aš buvau referentas, 
ne's p. Krupavičiui visuomet iki 
smulkmenų turėdavau referuo
ti. Tada buvo tokia atniosfc-

planus patvirtino.
plagijavimas

1923 m, jau prasidėjo iš urė
dijų skundai miškų d-tui, kad 
miškai kertami neprisilaikant 
plano. Buvo surašomi aktai, 
bet d-tas juos vis grąžindavo 
ir reikalavo aiškesnių davinių, 
kad butų galima kaltininkus 
patraukti atsakomybėn, tačiau 
ir kelis Kartus atsiųsti pertaisy
ti aktai nepripažinti tinkamais. 
1924 m. V. 7 d- miškų d4as įsa
kė sustabdyti neteisėtą kirti
mą, o VI. 7 d. davė leidimą 
plukdyti iškirstą mišką. Tardy
mas nustatęs, kad Plateliu 
miško planas esąs nukopijuotas 
nuo 1905 m. plano su kab ku
riomis naujomis pastabomis. 
Teismas kaltinamųjų klausia ar 
ir už nukopijuojamo plano dir
bimą vienodas atlyginimas ima
mas. Aiškaus atsakymo iš kal
tinamųjų negauta.

šimtai tūkstančių nuostolių
LA kaltinamojo akto matyti, 

kad visokių perkirtimų, avansi
nių neteisėtų iškirtimų padary
ta, plynai nukirtimų ir kit. už 
šimtus tūkstančių. Štai keli iš 
jų. Vieną kartą perkirtimų ne
teisėtai padaryta už Lt. 42,324. 
Kitoj vietoj už Lt. 163,097. 
Paskui eina tokios skaitlines: 
Mirabelio dv. miškuos iškirsta 
naikinančiu budu už Lt 82,430; 
iškirsta plynai, kurių atželdini- 
mas kaštuos Lt. 18,700, kitoj 
vietoj Lt. 35,138, sustačius tei
singai miško ūkio planų esą pa
daryta nuostolių už Lt. 101,401, 
miškų d-tui davus leidimą iki 
nebuvo sustatytas ūkio planas 
ir iki jo atšaukimo neteisėtai 
iškirsta už Lt. 190,749. b-vė ne
leistinose vietose ir priešingai 
ūkio planui iškirto už Lt. 49,- 
413 ir panaši dar visa eilė su
mų.

Toliau pasirodo kaž kokia ne
aiški įkurta nauja miškų pre
kybai bendrovė, kurion nariu į- 
ėjo Zarasų miškų urėdo Kero 
žmona. Paskui drauge su fran
cuzų b-vės agentais važinėjos... 
Vėl nusiskundimai, perkirtimai 
ir kitkas pinasi. Bet iš viso 
nieko neišėjo, tik vieną eigulį 
atleido... Jis, girdi,

Teismas po kelių dienų nagri
nėjimo bylos spalių 31 d. pa
skelbė tokį sprendimą: VI. Bo- 
ginskis nubaustas 2 mėn. papr. 
kalėjimo, bet einant amnestijos 
įstatymu jam liko kalėti 1 mėn. 
2 sav., b. Miškų d-to dir. p. 
Vaitkus, v. dir. Bagdonavičius 
ir p. Gorodeckis ein. 1928 m. 
amnestijos įstatymu nuo baus
mės atleisti, Keras ir Ruzas iš
teisinti. Teismo išlaidos uždė
tos ant Boginskio, Vaitkaus, 
Gorodeckio ir Bagdonavičiaus.

ATĖJO “Kultūros” No. 10. 
Galima gauti “Naujienose”.

paprašęs,' Kaina 45 centai.

j

Klausykite šįvakar, 8:15 valan
da, KYW stoti ir užgirskite Her- 
Įjert F. Ravvll, įkūrėjo ir prezi
dento Kalėdų Kliubo pasakojimą 
apie Kalėdų Kliubų. Jus daug 
sužinosite!

Atidėliojimas reiškia daugiau darbo, kad pasivyti 
— jus norite linksmų ir laimingų Kalėdų, tai tuo- 
jaus ir pradėkite taupyti dėl jų.

KALĖDŲ TAUPYMO LAIKAS
yra čia. Dabar yra laikas pradėti savo 1929 m. 
Kalėdinio Taupymo sąskaitą. Padarykit gerą pra
džią ir jums bus lengva užbaigti.

žaislai dėl vaikų, drabu
žiai, rankiniai laikrodėliai, 
auksiniai daiktai — gali 
būti nupirkti .su pinigais 
iš Kalėdų Taupymo. Arba 
jus gulite sunaudoti dalį 

tą pinigų dėl investmcn- 
tų.

CENTU AKS?1 BANK
TRU$TlNfi KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
Chicago

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
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Antradienis, lapkr. 20, 1928 NAUJIENOS, Chicago, III.

DOVANOS NAUJIENŲ MASKARADUI Į Smulkios žinios
t

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

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

(1) Jos. F. Budrik, 3417 So. 
Halsted St., kuris per daugeli 
metų užlaiko muzikalių instru
mentų ir rakandų krautuvę. Jis 
duoda “Naujienų” maskaradui 
B. C. A. Radiolą No. 25 arba 
Superhearodine vertės $100. 
Kas laimės tokią brangią dova
ną, tas bus pilnai patenkintas.

(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.

Stanley Osalski, 5202 So. 
Wood Street, sužeistas peiliu 
ties namais 4725 So. Lincoln 
avė. Perdurtas kairia petis, žai
zda kairėje krutinės pusėje, su 
žeistas kaires rankos jiykštis. 
Nugabentas pavieto ligoninėn.

Sofija Vanagas, 32 melų, gy
venusi 832 \Vest 36 st., įkasta 
kaire ranka. {kandęs jos vyras, 
Lewis Vanagas. Moteris nuga
benta St. Pauls ligoninėn.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Bnulovard 5913 
DR. A. J. BERTASH 

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

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

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

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

JUZEFĄ SKUMINAS

(16) Eagle Bestaurant, 1715 
S. Halsted St., skiria “Naujie
nų" maskaradui paršiuką, gyvą 
arba keptą, vertės $5.

(3) Jos. A. Bizgen, 3313 S. 
Halsted St;, kuris užlaiko laik
rodėlių ir auksinių daiktų krau
tuvę, paaukavo “Naujienų” 
maskaradui sidabrinį 8 šmotų 
gėlimams setą. Kas laimės tą 
puikų sidabrinį setą, tas bus pa
tenkintas. Seto verte -- $12.

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

(1) Petcr Barskis Furniture 
llouse, 1718 \V. 47 St. Jis per 
daugelį metų veda pasekmin
gai biznį To\vn of Lake apie- 
linkėję. Jis skiria Naujienų 
maskaradui puikią pastatomą! 
ant grindų elektrinę liampą, | 
šilkiniu uždangalu, vertės $20. j

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

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 18 d., 7 vai. vakare, 
1928 m„ sulaukus 33 m. am
žiaus, gimus Lietuvoje, Kauno 
rėd., Panevėžio parap. ir aps
krity], Amerikoj išgyveno 15 
metu. Paliko dideliame nuliū
dime vyra Martiną, dvi dukte
ris, Violeta 7 m., Maita 5 m. 
ir sūnų Povilą 6 m.,, tris bro
lius ir vieną seserį, o Lietuvoj 
du broliu.

Kūnas pašarvotas, randasi 
2605, W. 58th St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
lapkričio 22 d., 8 vai. ryto iš 
namu j Aušros Vartų parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iŠ ten bus nulydė
ta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juzefos Shuminas 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Vaikai, Broliai 
ir Seseris.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
būrius L J. Zolp, Tel. Boule
vard 5203.

IDA POCAITR
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 17 dieną, 2:45 vai. 
po pietų, 1928 m., sulaukus 15 
metų amžiaus, gimus Spalio 
16 d., 1913 m., Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Barborą po tėvais Ma- 
tušaitė, tėvą Antaną, tris sese
ris, Marijoną, Pauliną ir Oną, 
2 dėdes Domininką ir Joną 
Matušius, pusbroli Joną ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 6935 So. Avtesian Avė.

Laidotuvės įvyks Lapkričio 
21 d., 2 vai. po pietų iš narni) 
i Tautiškas kapines.

Visi a. a., Idos Pocaitės gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Seserys, Dėdės, 
Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 18 d., 8:15 vai. va
kare, 1928 m., sulaukęs 75 m. 
amžiaus,

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Teklę ir dukterį po vy
rų Sirokienę Lietuvoj. Ameri
koj Mykolą Upartą ir kitus 
draugus.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Patrich Hallinan koplyčioj, 130 

■ Vermont St., Blue Island III.
Laidotuves įvyks lapkričio 

21 d., 9:30 vai. ryto iš minėtos 
koplyčios į šv. Benedikto pa
rapijos bažnyčią, York ir Gre- 

. gory Sts., Blue Island, III., ku
rioj atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
Mis nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Julijono Balserio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimu ir 

I atsisveikinimą.
Nuliūdęs lieku,

Mykolas Upartas.

Lietuves Akušeres

Graboriai A. Vidikas-Lulevich
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Res. 6660 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS III CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

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

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 9ak. 
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO, ILL.

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.

Kampas 31-mos gatves
Phone Victory 1115

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

Tel. Lafayctte 4146 
Valandos :

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

(5) B & J Electric Badio 
Eng. Laboratories, Ine., J. A. 
Bartkus, Vedėjas, 6819 South 
\Veslern Avė. Tai yra lietuviai 
Badio išdirbinėtojai, kurie gra
žiai veda savo biznį Marųuette 
Parko apielinkėj. Jie skiria 
Naujienų maskaradui Elektrinį 
VVafflc Iron, Rimco VVaffk 
Moki No. 89-A vertės $16.

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

(21) E. W. Bakš?.ewicz, 4392 
Archer Avė., skiria “Naujienų” 
maskaradui laikrodį keliaunin
kams, vertės $10.

(28) Atlas Photo Studio, 
4090VJ At^her' Avė., skiria 
“Naujienų" Maskarade laimėju
siam fotografija 14X20, vertės 
$6.

(29) Dubickas ir Vailionis,

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

(7) Josephine Osinski, 4108 
Archer Avė., ji yra real estate 
biznyje, skiria Naujienų Maska-

dalyvaujantiems rankomis 

išsiuvinėtą dreserio uždangalą, 
sukinį arba lininį, vertės $10.

(8) Z. Basinski, rakandų 1 
krautuvė, 1701 West 47th St.1 
Jis yra gerai žinomas biznierius 
Town of Lake apielinkėj. Jis 
skiria Naujienų Maskaradui pa
statomą ant grindų elektrinę 
lempą su malevotu uždangalu, 
vertės $16.50.

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

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

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

' 1 '!■---------------------------....... ......

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

(22) A. J. Kareiva & Son., 
1537 S. Wood St., skiria “Nau
jienų” maskaradui elektrikinį 
kavos perkuliatorių, vertės 
$6.50.

(23) E. W. Bakszewicz, 439- 
Archer Avė., skiria “Naujienų” 
maskaradui fontaninę plunksną 
ir perlinius karolius, vertės $5.

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

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

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

1606 So. Halsted St., skiria 
“Naujienų” maskaradui $5 
cash. 
-- ----------------- --- --- ------------- )

(30) C. K. Valaitis, 919 West 
35 St., Real Estate, skiria Nau
jienų maskaradui gražią žalią 
palę (Parrot), vertės $15.

(31) Universal State Bank, 
3252 S. Halsted St., tai yra di
džiausia lietuvių banka Qhica- 
coj*a, skiria Naujienų maskara
dui dvi taupymo sąskaitas po 
$5 cash, viso $10.

(32) M. J. Kiras, 3335 So. 

Halsted St., Real Estate, skiria 
Naujienų maskaradui apsaugos 
skrynutes savo ofise No. 187 ir 
188 metams, vertės $6.

(33) Progresą Dairy, Ine., 
1636 Girard St., skiria Naujie
nų maskaradui 36 kvortas sal
daus pieno, vertės $5.

Siųskit pinigus per
naujienas

(27) Peoples Furniture Co., 
1922 So. Halsted St. ir 4117-83 
Archer Avė. Tai yra didžiausios 
lietuvių rakandų krautuvės. Pa
sekmingai veda biznį per 13 me
tų, skiria “Naujienų” maskara
dui pastatomą elektrinę lempą 
su kristaliniu “base” ir šilkiniu 
uždangalu, vertės $25.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18lh Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

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

Akiu Gydytojai

S. D. L ACHAV1CZ
Lietuvis Graborius ir 

Balauunuotojas

Z314 W. 23rd PI.
Chicago, 111. *

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

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

A.U1 i ų paturna- 
v imas teik kims vi- 
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
M03 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

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

2118—-20—-22 S. State St.
Tol. Victory 2454

4606—08 W. 22nd St.
Ttl Cicero 130

A + A \
PETKAS KNATAUSK1S

Persiskyrė su šiuo pasauliu Lapkričio 19 dieną, 4:30 vai. iš 
ryto, 1928 m., sulaukęs 47 metų amžiaus, gimęs Margiškių kaime, 
Tauragės apskr., žigaičių parapijoj. Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, po tėvais Vikerteitė, dvi dukteris Oną 14 metų, Zofiją 
11 metu, broli Aleksą Amerikoj, pusbroliui; Petrą ir Povilą Juškas 
ir dvi brolienes Juškienės, vieną pusseserį po vyru Krikščiūnienė, 
švogerj Vikertą, švagetką Domicėlę, švogerj Storoną ir jo moterį 
Oną, Aleksą Vikertą ir jo moturį Ceciliją. Lietuvoj 4 brolius Joną, 
Vincentą, Juozapą ir Antena, dvi seseris Petronėlę ir Barborą.

Kūnas pašarvotas randasi, 4549 So. Paulina St.
Laidotuvės įvyks Lapkričio 23 d., 8 vai. iš ryto iš .namų i 

šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už včlionio sielą, 'o iš ten bus nulydėtas i Šv. Kazimiero ka
pine.-.

Visi a. a. Petro Knataųskio giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutini patarnavimą ir atsisveikinimą. •

Nuliude liekame.
Moteris, Dukterys, Brolis ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja graborius t. J. Zolp, Tel, Boųlcvayd 5208.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

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

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu* 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 
romns su elektra, parodančia nia- 
2i<iLi»ias kluicltis. SpeciulO utydu ut- 
kreipiama į mokyklos vaikus. Va- 
landos nuo 10 iki « vai. Ncdėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phoue Boulevard 7589

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis^ ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd. 32013201

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street
Viršuj Universal 

Siuto Bank
•

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 

;kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. *1. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenvvood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vėl. dienos it 
nūn ‘‘ iki 9 valandai vakare.

DR. M. T. ŠTRlkoL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonus Boulevard 7820 

Res.. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Ncdėlioj 10-12

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

Te!. Kenvvood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigus ir chroniškas ligas 
vyrą, 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. Cana! 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6860

Lietuvis Gydytojas
Valandos:

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

Dr. V. S. Naryauskas
2135 W. 6S St., Chicago, III.

Tci. Hemlock «151

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta) 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STA’t'E BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 1464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

O f i s a s 
4729 South Ashland Avc.. 2 Juboe 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Į 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

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

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

nuo 10 iki 2 vai. po pietų. »

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. 

Nedelioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East lllth Street, 
kampas VVabash Avė. 
Phone Pullman 0856 

Gasae, X-Spinduliai ir 1.1.
Valandos: nuo • ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 

1 Rezidencija 6640 S. Maplevvood avc. 
Tel. Republic 7868 

CHICAGO, ILL.
Phone Ijafayette 6B2O

DR. J. A. PAUKŠTYS

Advokatai 

K. GUG1S
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
.3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago, 111.

Tc4. Brunsvrick 0G24

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

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

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milvvaukee Avenue 1
Valandose 12 <ki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tci. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Ncdėliomis ir šventad. 10—12 dieną

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.

John Kuchinskas ir 
Balys F. IVIastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 1) iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

JOHN b.1orde¥ 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Repyblic 9600

"aTITlakiT
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. įlydė Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. WhippleSL 
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

Ž9 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9 4.

.Rezidencija 6158 S. Talnian Av.
Tel. Prospect 3525.
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Papilde žmogžudybę
Tokj nuosprendi išnešė korone

rio džiurė, tyrinėjusi nušo
vimą Adomaičio. Bet Yuška 
nušovė Adimaitj neturėdamas 
tikslo papildyti galvažudystę

Taip pažvelgė koronerio džiu
rė į įvyki ice cream užeigoje, 
kuri priklausė Yu.škai ir kuris 
nušovė Vilimą Adomaitį, 16 
metų vaikiną, gyvenusi 826 W. 
33rd pluce.

Manslaughter
rėš veidiklas. Ir gal būt svar
biausia priežastis, kodėl džiurė smaa*

tokia tižiu-

rell, 3310 So. Union avė., pp. 
Laucailis, šūkis ir Kaulas, iš 
l'nivtTsal Stale banko, ir, ro
dosi, p. Goldman, ar kas kitas, 
iš Bridųeporlor biznierių.

— Repųrteris.

Jai skaitymas gerai
apsimokėjo

lum-
Har-

kitaip, buvo sekamas:
Kamantinėjant Yušką ir 

liudininkus buvo aiškinta, kad 
kuomet Adomaitis susmuko 
pašautas, lai Yuška numetė sa
vo revolverį ant grindžių, pri
puolė prie pašauto vaikino, mė
gino atsegti drabužius, suteikti 
pagalbos pašautajam. Po to ji
sai, Yuška, ėmęs raudoti. Pas-

Kadangi ji kentė nuo 
bago, Mrs. T. J. Bucknell, 
dy, Nebr., perskaitė apgarsi
nimą Foley Pilis,diuretikų. Ji 
išbandė jas, tada parašė: “Aš 
labai pagerėjau sveikatoje ir 
gyvume po pradėjimo imti Fo
ley Pilis, diuretiką. Nepaken
čiamas lumbago išnyko, taipjau 
Uis nuovargio, sustingimo jau- 
----- , Tai yra tikras smagu
mas ir malonumas rekomenduo
ti Foley Pilis diurctic.” Pa-
tenkinimas garantuojamas. Vy
rai ir moterys visur jas varto
ja ir rekomenduoja. Pabandy
ki te jas.

Foley Pilis parduoda:

*■

Business Service
Biznio Patarnavimas

Personai
Asmenų ieško

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

S. L. FABIAN & CO
809 W. 35th St. 

Boulevard 0611-0774 
ČIA GAUSIT KO KLAUSITI

PAIEšKAU Kazimiero ir Pranciš
kaus Yurkonlų, paeina iš IndrioniŠ- 
kio miestelio. Atsišaukit per laiškų 
patys ar jų šeimynos, svarbus daly
kas iš Lietuvos.

PETER LEIKA,
3337 So. Morgan St., Chicago, III.

UKULELE ar bnnjo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas populiares dainas i vienų lek- 
cja. BASFORD. Diversey 9502 ar 
VVahash 7519.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PATARNAVIMAS
Geras patarnavimas mainime, pirki
me, pardavime turto, mortgečių rei
kaluose, raštu padaryme, apdraudo- 
{e, laivakarčiu bei pinigų siutime: 
KREIPKITĖS: kasdien iki 6 vai. 
Vakarais Utarninke, Ketverge ir Su- 
batoį iki 9 va).

KAINOS ŽEMOS, DĖLTO
BIZNIS DIDELIS.

PAIEšKAU Jono Bakano jis pri
gulėjo Fountain Brush Co.; mudu su 
vyru pagolbčjome tau. Meldžiu gel
bėkite mane šiandiena, esu bado nas
ruose, nuplyšusi ir basa su 7 mažais 
kudykiais, nieko neprisišaukiu pa- 
gelbon. Tautiečiai broliai ir seserys 
gelbėkite nuo bado baisaus užpuo
limo.

MARY N. AUGUSTIN, 
54 Water St., 

VVheeling, W. Va.

Naujas išradimas

AUKSINĖ PROGA
Parduosime jums gražią krautuvę 

ir namų, 25x80 pėdų, už $350 cash, 
kitus kaipo randų. Peivyta ėlė, 2 ka
rų garažas, kaina $5500, randasi 
3647 So. Halsted St. arba išrnnduo- 
siu už $50 j mėnesi ir rendauninkui 
duosiu privilegijų pirkti už metų 
laiko ir priskaitysiu randų { namo 
kainų. Atsišaukit KUEBLER, 5915 
So Sawyer Avė. (Brokers Cooporate) 

Tel. Republic 9819

GARANTUOTAS 
PELNAS

MES valom visokios rųšies kar
uotus, darbas garantuotas. Mes ei- 
ffame visur po visų Chicagų. že
miausios kainos.

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

GErtERALIS KONTRAKTORIUS IR 
' REAL ESTATE
Statau namus nuo bungnlow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869

puolęs ten, vėl sugrįžęs krautu- 
vėn. Atsipeikėjęs, patelefona
vo patsai policijai apie įvykį. 
Ir nors turėjęs tuo laiku kulį 
pinigų, kurių pagalba butų ga
lėjęs tojokai išvažiuoti iš Chi- 
cagos, jis nemėginęs pabėgti.

Imdama dėmesin šiuos ir ki
tus faktus, džiurė ir pripažino, 
kad Yuška nušovė ' Adomaitį, 
bet neturėdamas- tikslo papildy
ti galvažudybę. Kitaip sakant, 
pripažino, kad buvo papildyta 
ne murder, bet manslaughter.

L. P. Hannema, 
10721 Wentworth A ve.

G. A. Malinsky, 
1801 S. Racine Avė. kertė

Wm. Broniarczyk, 
4459 So. Wood St.

Grant Work* Drug Store, 
4847 W. 14th St., Cicero, 
John Maluchowskas.

Financial
Finanaai-Paakoloa

IBgt.

Carl F. Worm,
3359 S. Halsted St., kertė 34 gt.

Miscellaneous
{vairus

CLASSIFIED ADS

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitnge Avė.

...... —1 1 i1
MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 

Eighteen Bond & Morgage Co.
1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankowski, ižd.

Kaip įvyko tas nelaimingas 
prietikis? Iš klausinėjimų Yuš- 
kos, o taipgi vaikinų, buvusių 
Yuškos krautuvėj tuo laiku, ka
da Adomaitis tapo nušautas, 
paaiškėjo maž-daug ve kas:

Kckis mėnuo laiko algai tie 
vaikinai buvo pradėję Yuškos 
krautuvę lankyti. Yuška vienok j 
pasakęs jiems, kad jie esantys į 
perjauni taip vėlai sukinėtis jo 
krautuvėje.’ Jisai, Yuška, liepęs 
jiems nesirodyti daugiau. Ir 
vaikinai nesilankę. * i

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymų namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, {skaitant plum- 
bingų ir apšildymų. Tiktai biskj 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1321
M R. PARIS.

Paskolos suteikiama 
j viena di'eną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estato 

kontraktus

Pranešam
Lietuviams

Biznieriams
pas mus galite užsisakyti

buvo

Bet šeštadienio naktį, taip 
apie 12 valandą, jie vėl užsukę 
Yuškos krautuvėm Mat, jų, vai
kinų, kliubo kambarys 
rengiamas atidarymui,
kliubas butų buvęs 33-čiame 
pleise, po setlemrnto kamba
riais. Jie neturėję vietos, tai 
užėję pas Yušką.

Įėję vidun, jie nusipirkę bon- 
ką papso. Po to jie pasiūliję 
Yu.škai lošti įtaisais dėl penkia- 
centinių cigarų. Du ar trys jų 
išlošę iš Yuškos j>o cigarą. Ka- 
leina priėjusi lošti Adomai
čiui. Tasai iš karto norėjęs pa
mėginti gilinki dėl penkcenti- 
nio cigaro. Paskui permainęs 
nuomonę — jis panorėjęs pa
krėsti dais'us dėl 10 centų ciga
ro.

Daisal tapę išmesti. Kilęs gin- 
šas, kas turi cigarą vaišinti 
Yuška ar Adomaitis. Adomaitis 
pradėjęs Yušką kolioti. Tasai 
paliepęs visiems vaikinams iš
eiti. Vaikinai nepaklausę. O A- 
domaitis metęs į Yušką stiklų 
su vandenim

Tuo laiku Yuška, matyti, iš
ėmęs iš stalčiaus revolverį ir 
įsidėjęs kišeniun. Po to jis išė
jęs iš už baro ir prisiartinęs 
prie vaikinų. Pagrūmojęs šauti. 
Adomaitis pasakęs: esą šauk!

Kad
SIENINIU KALENDORIŲ. Mes tu
rime platų pasirinkimą gražiausių 
lietuvišku ir kitoniškų KALENDO
RIŲ. Kaina nebrangi — tiksliam 
KALENDORIŲ pasirinkimui-užsisa- 
kymui pribukite pas mus asmeniš
kai. Jeigu pribūti negalite — tele- 
fonuokite, prisiusime savo atstovų 
su “sampaliais.” Taipgi parduodam 
KALENDORIUS ir pavieniais eg- 
zempliorais.

Kreipkitės j—

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

Business Service
Biznio^Patarnavimaa__

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai furnisai, grotos — 
vandenio {taisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. Virtery 9634.

Expertas Radio
- Taisymo

Musų expertai patarnaus ir 
taisys jūsų setą jūsų namuose. Mes 
einame visur, visas darbas garan-

Taipgi mes turime keletu 
pardavimo la-

su-

tuotas.
elektrikinių setų dėl 
bai pigiai.

$2 — patarnavimą skaitom — $2 
Stewart 2992

516 E. 71st St.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Mes paskolipsime jums pinigų

$100 iki $2,000
mažų mėnesinių išmokėjimų.ant

PETRZILEK BROTHERS
1647 West 47th St.

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

kišeniaus ir revolveris iššovęs.
Yuška teisinosi, kad revolve

ris iššovęs jam nenorint. Žino
ma, tai tik Yuškos liudymas 
Kada kulka pataikiusi Adomai
čiui, tai kiti vaikinai išbėgę.

Koronerio džurė susidarė iš 
6 žmonių John Kegan, 3458 
So. Halsted St., Frank T. Far-

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2l& nuošimčio ir lengvais išmo- 
kSjimais. Paskolas suteikiam i 24 vai. 
Be jokio komišino.

8. OSGOOD, 
2231 West Diviaion St. "upstalrs” 

Tel. Armitage 1199

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

MES darome prrmos klesoa kar- 
Centerio, plumbeno ir apšildymo dar
us: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 

ateisime bile kur Chicagoj. Visas 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5087

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo morgi
čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko
los pataisymui, apmokėjimui taksų, 
assementų ar kitokių skolų. Greita 
pagelba. Prieinamos sąlygos. Cent
ral Finance Co., Rm. 514 City State 
Bank Bldg., 128-80 No. Wells St.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

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

3149 S. Halsted St. 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ
2842 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reiklb

REIKIA LIETUVIŲ aUTuMOBI 
•jų pardavinėtojų — paty

rimas NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda- 
rinėti automobilius ir uždirbti gerą 
xl<ą. Jus mokinsitCs pas tokius 
Žmonis, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius
'Jei jus norite biskj pasimokinti, 

lųs galite tik*’ pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir paini 
nėkit šį skelbimų.

THE CHEVROLET DEAlERS 1 
\SSOCIATION—Salesmen Training 
School, 801 Gossard Bldg 108 East 
Ohio St. 'hieago, 61

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

PETER AHACICH, 
2250 South Hamlin Avenue 

TeL Rockwell 5379

Radios
UŽ DYKA demonstravimas ant nau

jo MAJESTIC Radio. Aptarnavimas 
per Majestic experlus dovanai per 
visn laikų kiekvieno čia pirkto seto. 
Patarnavimas kitur $1.50 už pašau
kimų. Atwater Kent, Radiola ir

LINCOLN RADIO SHOP, 
Phone Grace 5267

kiti.

PEKARNĖ VERTA $10,000 Tai nėra vėju pagrystas su
važiuoju i Europą, parduosiu už manymas, bet rimta, teisėta 

vieta, biznio propozicija, Siūloma$5000. Geras biznis. Puiki 
renda pigi.

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

Tel. Republic 5550

MES TURIME cash pirkėjų jusi) Į 
bizniui. Bile vietoj ir už bile kainų, i 
Neskelbiama. Vertos įstaigos finan- 
suoįamos; parūpiname partnerius.

UNITED BROKERAGE CO., 
145 N. Clark Street

• Dearbom 3840

GERA proga geram barberiui 
gauti barbernę. Savininkas parduos, 
mainys ant lotų. Atsišaukit i NAU
JIENAS, Box 1138.

PARDAVĖJŲ 
TUOJAUS

Turime vietos dėl keliu 
pelningai propozicijai; ne 
real estate ar apdrauda. Musų 
davėjai uždirba $150 į savaitę, 
eikit ar telefonuokit 6 iki 9 
kare.

žmonių 
stukas, 

par- 
At- 
va-v.

•
8545 Houston Avė. 

South Chicago, 
Regent 2375

REIKALINGA 10 
vyrų ir 10 moterų, 6 valandos 
vaus ir švaraus darbo. Gera 
Turi Žinoti gerai miestų. Tie, kurie 
gali {dėti mažų sumų pinigų j 
paniją, gaus pirmenybę, 
nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro 
lietuviško vedėjo. 

» '1 ! / ■

JOHN LAIMUTOWICZ,
105 W. Monroe St. Room

inteligentiški) 
leng- 
alga.

kom-
Atsišaukit 

prie

1121

REIKALINGAS patyrus buČeris 
nevartojantis svaiginančių gėrimų.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGAS --------- x—

RUDENINIS PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS 

Freshman, Atwater Kent, Mohawk, 
Magnavox ir Payson setai. 1 dialo 
kontrolė, 5, 6 ir 7 lubų, pigiai.
Rumbler 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 981R

Delicatessen maisto sankrova, 
duonkepyklos produktai, cigarai, ken-1 
dės ir tt. Gyviausias bulvaras tirš- j 
tai apgyventame priemiestyje S. W. i 
Side. Turi būti parduota tuojaus iš 
priežasties sunkios ligos. Up-to-dale 
fikčeriai, didelis stakas. Renda $75 
Garu šildomas moderninis Storas su 
modernišku 5 kambarių flatu ir'mau
dykla. Turtas virš $3,000. Parduosiu 
už pusę, ar goriausi pasiūlymų, ši 
vieta turi būti tuojaus parduota. 
Taipjau jei norėtumėt, galite perkel
ti j savo vielų. Pamatykite šių re
tą progų in didžiausi bargenų.

6707 Ogden Avė., Berwyn, 111. 
Imkite Ogden gatvekarį iki galo li
nijos, o iš ten busų, kuris priveš iki 
durų. ,

GROFERNĖ ir bučernė pardavi
mui arba išrendavojimui, pigi renda, 
4 kambariai dėl pagyvenimo.

4455 W. 551h St.
For Rent

RENDON 3 moderniški kamba
riai garu šildomi ir su vana; gera 
transportacija, 900 W. 52n<l St.

Tel. Yards 4061

PARDAVIMUI ŠALIUNAS
4432 So. Westem Avė.

Furnished Rooms

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa. Geras biznis, nemokanti išmo
kinsiu. 751 W. 32nd St.

JAUNAS ^yrukas 20 nu, amžiaus, 
studijuoja aviacija, nori gauti fur- 
nišiuotų kambarį prie privatiškų 
žmonių. Knygynas “Lietuva”, Box 3, 

3210 So. Halsted St.

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

Automobiles
1926 Lincoln Sport Phaeton....

1927 Buick sedan 5 pas....... .
1 sedan naujas.... 

poj. Turi būti blaivus. Darbas priej|^8 Pontiac sedan naujas.......
namų, valgis ir kambarys. 5530 į 1027 Chandler hike naujas........ 
Lake Park Avė., Fairfax 2619. J,92^,Easex sedi\n’ kaip naujas Cadillac coupe, 4 pass,

■ 1 '! Ęssex,
McDERMOTT MOTOR 

7136 So. Halsted

REIKALINGAS senyvas žmogus n. n i 
arba moteris, kuri negali dirbti ša-i ;• “£ uakianu

Help VVanted—Male-Female i rinkimo.

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

:oupe, 4 pass., perfect $495 
Fords, 50 kitokių dėl pasi-

GERA PROGA

Darbininku Reikia
PINIGAI BE PINIGŲ

Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 
nas vienas vyras arba moteris drau
gaudami su mumis. Kaip tik dasi- 
žinote kur koki bargenų ir patys ne
galite nupirkti, kreipkitės pas mus. 
Mes turime pinigų pirkimui ir nu
pirkę užmokėsim jums už parody
mą bargenų. Taipgi kokiam atsi
tikime esate priversti skubai ką par
duoti, nedaleiskite kad atimtų už 
^kolą, o pasimatykite su mumis. 
Kas reikalaus, mes užlaikysime 
ką* absoliutiškoj paslaptyj.

STANKO & CO.
REAL ESTATE 
5076 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6036

vis-

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtslsai__

/
TURIU parduot už storage rendų 

4 kambarių rakandus, parlor setas, 
valgomojo kambario, miegruimio ir 
virtuvės setas, pianas, lempos ir tt. 
verta $2000. Parduosiu tik už $195 
mokant pinigais ant syk., BURKE 
STORAGE CO., 4332-34 W. Madison 
St., Tel. Mansfield 0127.

KAS turit ant pardavimo saliuno 
fikčerius, atsišaukit 6915 S. Western 
Avė. Tel. Hemlock 0837

Mušical Instruments
Muzikos Instrumentai

NORIU parauot savo 88 rotų vė
liausio styliaus Grojiklj Pianą su 
Blatum suolu, kabinetas ir 79 vole- 

ai. Užmokant ant, syk $125, ant 
išmokėjimo $135, $10 i nlėnesi.

Matyki t
MATHIAS RINKBAUNNER, 

6136 So. Halsted St.
JUS NETURITE mokėt pinigų, 

jeigu jus norit išmainyt jūsų Pianų, 
Grojiklj Pianų arba Phonografų, ar
ba seną su baterijomis Radio ant 
musų naujo elektrikinio Dynamic 
Radio. Atsišaukit i musų krautu
vę arba patelefonuokit Normai 9431, 

MIDWEST PIANO STORES, 
6136 So. Halsted St.

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. IŠ- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Englneering 
Laboratories, .Ine., 6819 S. VVestern 
Avė., Chicago', III. Hemlock 9149.

SALES
St.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

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

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

Chicago, III.

Miscellaneous for Sale
< įvairus Pardavimai— — — —   —- - ■ — - — — - - - —

Pagražinkit savo namą
Ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2875 
ir paprašykit Landscape Dept. 80 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui. 
Mes mielai suteiksime dykai visas 
žinias. Pašaukit mus bile laiku. 
Leiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojame visą musų darbą, ap
mainome dykai. Patyrę medžių gy
dytojai.

J. V. St. MICHAEL & Co.
Not Ine.
Houston Avė. 
Regent 2875 

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

8545 
Tel.

Vėliausios mados moterims 
kepurės, dresės ir kotai 

Geriausiai, tvirčiausiai ir tinkamiau
siai iš gero materijolo pasiuvam ir 
pritaikom Kepures, Dreses ir Kotus, 
už labai prieinamų kainų. Mes kiek
vienam atsilankiusiam suteikiame tei
singų ir prielankų 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 SHOP

8214 South Halsted Street
Chicago, III. Phone Victory 2477

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

2024 So. Westcrn Avė.

Žmogui kuris nori važiuot ant far- 
mos, turiu puikių farmų Wisconsino 
valstijoje, 14 mailės nuo miesto, 
parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
nedidelio namo, loto, arba kas kų 
turit, ar kas norit rendavot, taipgi 
išrendavosiu pigiai, kas norit renda
vot atsišaukit greitai:

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

Savininkas Tel. Boulevard 9307

A

AR JUS NORITE NAMO? 
Pamatykit patys

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

rių. Moderniniai patogumai. Karštu 
vandeniu šildomas; gatves ištaisy
tos; didelis lotas; gera transportą - 
cija; kaina $9,300. Atsakomingiems 
žmonėms duos lengvais išmokėji
mais. Kreipkitės prie savininko 7181 
S. Western avė.

ŠTAI bargenas. Michigan Avė., ar
ti 87th St., 6 kambarių mūrinis na
mas, su sun parlor, kieto medžio, 
elektra, furnas, tile maudyklė, taip
jau vištininkas. Puikus namas. Gera 
transportacija. Tik $500 {mokėt, li
kusius kaip renda. Kaina tik $6,500. 
Kreipkitės j Mr. Scherer, Coleman & 
Co., 4705 S. State St., Drexel 1800.

MES pasiūlome' sensacingiausi pir
kinį bungalovv, kokio nebuvo per 
daugel} pastarųjų metų. Įsivaizduo
kite, 6 kamb., Craftex sienos, krys- 
taliniai žibintai, sienose šviesos, stik
liniai miegamieji porčiai, čerpių sto
gas, tile grindys ir sienos maudyk
loje, naujai išcementuota gatvė ir 
užmokėta. Plieno konstrukcija, garu 
šildoma, 
pelėj ir 
perdaug 
įvardyti.

Venecijos stiklas vaistų šė- 
kiti moderniški pagerinimai, 
skaitlingi, kad juos visus 

Kaina $9,950 — $1,000 
likusius kaip rendų. Pavyz

dinis namas yra 7655 Seeley Avė. 
Pamatykit jį šiandie. „Enevold ReaL 
ty Co., Vienatiniai Agentai, 3211 W. 
63rd St., Tel. Hemlock 4900.

oiznio propozicija, Biuioma pa
tikimos biznio įstaigos. Mes 
turime virš 1,600 akrų derlin
giausios. cukraus nendrių že
mės centraliniuose vakaruose. 
Mes parduosime jums 40 akrų 
žemės ir jeigu jus norėsite, mes 
operuosime ją už jus ir garan
tuosime jums mažiausia 10% 
pelno. Jūsų žemė uždirbs dėl 
jus pinigų ir jos pelnas kas- 
die aidės. Indorsuota visų žy
miausių bankierių ir prekybos 
kamerų (Chambers of (x)m- 
mercc).
PINIGAI GRĄŽINAMI, JEI 
NEBŪTUMĖT PATENKINTI
Pasiųsk kuponų dėl platesnių žinių

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

Tel. State 9783
Vardas

Adresas

Telefonas

PARDAVIMUI 2 po 5 kambarius, 
karštu vandeniu apSildomas, aržuo- 

trimingas, 29 pėdų lotas.
4432 So. California Avė. 
Arba šauk JACOBSON, 

Virginia 1010

lo

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATU 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 

į Eddy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabudavoti ant jūsų loto bile 
bungalow arba flatą budinką, koki 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
huilder. Kildvare 1195.

KVIEČIAME APŽIŪRĖT

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

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

GEORGIAN-SCHAEFER 
BUDAVOTOJAI, 

7156 W. Grand Avė. 
Tel. Merrimac 6556

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

PARDAVIMAS bizniavus 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 
dideli ar mažų. Paul Real Estate, 
3236 W: 55th St., Tel. Republic 4170

NAMAS ’be jokio {mokėjimo. Jūsų 
lotas nemoka jokių dividendų, kolei 
yra tuščias. Mes pabudavosime fla
tų budinką, rezidencija ar bungalovv 
be jokio {mokėjimo. Visų sumų mo
kėsite kam renda. Riley and Krau- 
shaar, 8121 N. Cicero Avė. Telephone 
Palisade 9600.

KAS NORIT pirkt, parduot arba 
mainyt namus, farmas, lotus arba 
biznius, mainau farmas ant namų, 
namus ant biznių, biznius ant lotų, 
lotu<s ant automobilių, taipgi kas no
rit pirkt arba mainyt, gausit greitų 
ir teisingą patarnavimą pas mane.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

IŠSIMAINO namas su bizniu 
Brighton Park. Kaina $13,500. Par
duosiu 
dviejų 
Parke.

Kas

už cash arba mainysiu ant 
lotų muro namo Marųuette

turit toki narna pašauki! 
Lafayette 5107

PARDAVIMUI modemiška Bunga- 
low; prieinamos sąlygos. 5136 South 
Spaulding Avė. Hemlock 4650.




