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Suėmė šnipą provokatorių 
Kenoshos streike

šnipas prisipažino esąs Chicagos detekti 
vų agentūros atsiųstas Allen A kompa
nijos megstuvių streikininkams pjudyti

KENOSHA, VVis., lapkr. 20.; Budenz, mezgėjų streiko vadas, 
— Praeito sekmadienio naktį 
pašto ofise čia buvo areštuotas 
vienas Leslie Žales, 27 metų 
amžiaus vyras, pasisakęs gyve
nus 1452 Blackhawk Street, 
Chicago. Kvočiamas Žales pri
sipažino, kad jis esąs vienos 
Chicagos detektyvų agentūros 
pasamdytas kurstyti 
mus tarp streikuojančių 
shos Alk n A kompanijos 
tuvių darbininkų.

Žales buvo suimtas tuo 
kai jis buvo beišsiunčiųs atvi
rus- laiškelius dvidešimt šešiems 
mezgėjų unijos nariams, užda
rytiems Mihvaukee’j pataisos 
namuose dvi nesumok ėjimo pt' 
$100 pabaudų už “indžionkše- 
no” laužymų. Tais laiškeliais, 
kurie buvo mimiegrafuoti, bu
vo šmeižiamas Louis Francis

nesutiki- 
Keno- 
megs-

metu,

o streikininkai vadinami 
“šneki r’iais”, kam jie jo klau
sų.

Netrukus po areštavimo, Ža
les buvo pažintas kaip asmuo, 
kuris nesenai penkis kartus bu
vo numetęs smardžiasias bom
bas koridoriuje viešbučio, ku
riame gyvena Budenz su savo 
žmona.

Žales pusisakė policijai, kad 
j j pasamdęs O. G. VVilliams, 
galva privatinės detektyvų a- 
genturos, žinomas kaip Ameri
can Raihvay Audil Co., 327 La 
Šalie St., Chicago. 

• » •
Žales sakos, kad tasai VVil

liams aprūpinęs jį atvirais lai
škeliais ir liepęs jam iš Keno
shos pasiųsti juos uždarytiems 
kalėjime streikininkams.
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Jose de Leon Torai ir Madre Concepcion Acevado de la Luta, kurie buvo teisiami del.Meksi- 
prezidento Obregono nužudymą. Torai tapo pasmerktas sušaudymui* o minyška la Lata nu-

A. D. F. žada kovot 
prieš pakeitimą dar
bininkų mašinomis

Federacijos vadas įspėja sam- 
dytojuE, kad darbininkai ne
sileis mesti masėmis į sąš’a- 
vyną

kos 
bausta kalėjimu.

9 Kenoshos streiki- 
ninkės išvaduotos iš 

kalėjimo

uiSsvddi”&u:im' Venezuelos diktato

Lietuvos žinios.
Mokestis už Klaipėdos 

kraštą
Reikalaujama 144 milionų litų, 

Lietuvos vyriausybė nenori 
mokėti

Sprogimas francuzų Vokiečių komunistų 
amunicijos įmonėj fašistų bičiulybė

MILVVAL’KF.E, VVis., lapkr.
20. — Iš kalėjimo čia tapo iš
vaduotos devynios jaunos mote- 

7 rys ir merginos, Kenoshos Al
len A kompanijos megstuvių 

'streikininkės, sumokėjus kiek-

NEW YORKAS,-lapkr. 20.- 
Muitinės va] dj n inkai areštavo 
didžiulio Cunard linijos pasa- 

garlaivio Berengaria
vyriausį j į stiuardų, kaltinamą 
dėl šmugeliavimo deimantų. Jo 
kabinoj buvo rastos dvi dėžės 
deimantų.

žievinio

sužeistu

\ 1NCENNES, Franci ja, lapkr. riame jis išdėstė 
20. šiandie čia ivvko baisus 
sprogimas amunicijos fabrike.
Dvylika žmonių buvo užmušti, lė reichstagui 
daug kitų sužeisti.

Amunicijos fabrikas, kurs ra
dos vos už pusmylio nuo Pary
žiaus, kaip valdžios nuosavybe 
buvo o|>eriiojamas kare depar
tamento priežiūroj, l’žmuštų yra 
kareivių ir civilių.

Dvylika kareivių ir civilių žmo- BEBLYNAS, lapkr. 20.
nių yra užmuštų, daug kitų Vckietijos užsienio reikalų mi- 

nisteriui Dr. Stresemannui da
vus parlamente pranešimų, kil

savo peržval
gas įvairiais tarptautiniais klau 
simais, vokiečių fašistai pasiu- 

nepasitikėjimo 
į užsienio ministeriu rezoliuciją.
Rezoliucija betgi buvo 219 bal
sų prieš 98 atmesta.

Kartu su fašistais, 
tikėjimo rezoliucijų balsavo ko
munistai, monarchistai ir krik-j 

.ščionvs ūkininkai.

šešių vyrų jai buvo ma* Išsprogdino K a n s a s 
ža; ėmė septintą, bet 

policija sutrukdė

lerių.
Kaip žinoma, J(Uhvaukee‘s pa

taisos namuose buvo uždaryti 
dvidešimt šeši Kenoshos strei
kininkai streikininkės dėl to, 
kad jie negalėjo pasimokėti 
kiekvienas po $1(M) pabaudos 
už “indžionkšeno” sulaužvma. 
Praeitą penktadienį Mihvaukee 
įvyko skaitmeningas mitingas 
protestui prieš kalinimą strėi- 

uz nepasi- mjtįnge buvo pada
ryta rinkliava kaliniams išva- 

|duoti. Rinkliava davė tiek, kad 
devynios streikininkės tapo iš
vaduotos, sumokėjus jų pabau
das.

Tarptautinis minkš 
tosios anglies 

kongresas

City bokso paviljoną
KANSAS CITY, Mo., lapk

20. — Viktorija Kosmovska da
bar gali pasjgirti, kad ji “su
mušė” visus naujoviškos poli 
gamijos (turėjimo daug vyrų) 
rekordus. Ji pasirinko sau še
šis vyrus ir vienu kartu už 
visų jų ištekėjo. Vedybų sun
kumai buvo nugalėti tuo, kad 
su vienu vyru ji ėmė šliubą 
Romos katalikų bažnyčios apei
gomis, su antru — žydų, su 
trečiu — protestonų, su ketvir
tu — mahometonų, su penktu 
— reformatų, su Šeštu — lenkų 
neprigulmingos katalikų bažny
čios ceremonijomis.

Po visų tų vedybų Viktorija 
apsižiūrėjo, kad ji pravėpsojo 
septintų kavalierių, kuris jai 
ypačiai patiko. Ilgai nelaukdar- 
ma, ji nusitarė ištekėti ir už to, 
bet besirengiant šliubui buvo 
policijos areštuota, kaltinama 
dėl poligamijos.

*20. — Dviejų smarkių sprogi
mų, kurie sukrėtė visų apielin- 
kę, čia buvo suardytas Ringsi- 
de bokso paviljonas. Gnu vė
siuose tuojau kilo gaisras. Ke
letas artimesnių trobų taipjau 
buvo apdraskyti.

Kadangi paviljonas tuo me
tu buvo tuščias, žmonių nie
kas nenukentėjo. Sprogimų 
priežastis nežinoma.

“Komunistų d e m o n- 
stracija, tik vaikų 

pramoga”
20PAM) ALTO, Cal., lapkr.

— Kai sekmadienio vakarų 
Valstybių

Hoover

J. V. transporto laivas 
su 850 žmonių buvo 

pavojuje

rinktasis Jungtinių 
prezidentas Herbert
rengėsi išvykti i San Pedro, ke
li asmenys, tariamai komunis
tai bandė padaryti demonstra- 

nešdami iškabų su para- 
Šalin imperializmų!” Trys 

suimti.
tai, Hoover, 
karo laivu 

Pedro į Pietų

cijų
su:
jų buvo policijos 
. Sužinojęs apie 
prieš išplaukimų 
Maryland iš San

SAN FRASCISCO, Cal., lap- Amerikos kraštus, atsiuntė Pa- 
kričio 20. - Gautas čia radio 10 Alto n)Srui (burmistrui) te- 
pranešimas sako, kad Jungtinių 
Valstybių transporto laivas 
Cambrai, plaukius iš New Yor
ko į San Francisco ir gabenus 
600 kareivių, 150 civilių pasa- 
žierių ir 100 įgulos- žmonių, 
buvo užėjęs ant povandeninių 

į uolų netoli Corinto, Nikaraguoj.
MOTERIŠKĖ KIRVIU SUKA- ?'.aivi,i. 'fau pavyko savomis

POJO SENUTI jegonns atsipalaiduoti.

legramą, prašydamas jį neimti 
rimtai demonstracijos, kadangi, 
jo manymu, tai buvus niekas 
daugiau 
mogėlė.

kaip paika vaikų pra-

bombos futboAšarų 
lininkų riaušėms 

malšinti

WICKLIFFE, Ky., lapkr. 20. 
— Jos namuose čia buvo kir
viu užmušta ir sukapota Mrs. 
Auna Thornton, 65 metų am
žiaus moteriške. Netrukus buvo 
suimta gyvenusi pas Mrs.

Kinai savo žemėj ne 
šeimininkai

Thornton kita moteriškė, Mis. 
Lizzie Bourdeaux, 40 metų am
žiaus, kuri prisipažino, kad se
nutę nužudžius ji.

KAUNAS. — Klaipėdos kraš
to konvencija, Lietuva, privalo 
sumokėti reparacijų komisijai 
(nugalėjusioms valstybėms — 
Apglijai, Prancūzijai, ir tt.), 
kuri užsiima karo nuostolių 
iš Vokietijos išieškojimu, atlygi- 
limą už visų Prūsų valstybės 
ui tų, kuris toko Lietuvai, Klai . 

pėdos kraštų perimant. Tų tur 
,ų sudaro: valdžios miškai ir 
žemės, valdžios trobesiai, gele
žinkeliai, uostas ir kiti. Repara
cijų komisija, remdamasi vo
kiečių patiektais daviniais, pri
skaitė tokio turto į 60 milijo
nų markių arba apie 144 mil. 
litų.

Lietuvos vyriausybės apskai
čiavimu, tas turtas nėra dau
giau vertas, kaip 72 milionūs 
litų. Be to, Lietuvos vyriausy
bė, nurodydama Lietuvos su
naikinimą karo metu, prašo jų 
atleisti nv<» šito mokesčio.

NEW ORLEANS, La., lapkr. 
20. - William Green, Ameri
kos Darbo Federacijos prezi
dentas, kalbėdamas čia meti
nėje tos organizacijos konven
cijoje, pasakė, kad federacija 
kovosianti iki paskutines ir 
niekados neleisianti, kad maši
nos šluotų darbininkų mases į 
sąšlavynų.

“Musų siekimas yra iškovoti 
darbininkams visai žmoniškas 
gyvenimo sąlygas,” sakė Green, 
“trumjH'snes darbo valandas, 
idant darbininkai turėtų dau
giau poilsio, daugiau laiko pra
leisti su savo šeimomis ir nau
dotis gyvenimo malonumais. 
Esamomis sąlygomis mes turi
me daug kovų* kovoti. Turime

• . *11 kovoti su kaliniu darbu, su*rius tremia laukan naudojimu vaikų darbo pra
monėje, su masine gamyba, su 
pakeitimu darbininkų mašino
mis, su pastangomis’ sunaikinti 
darbininkų judėjimą ‘indžionk- 
šenais’ etc.”

Federacijos vadas metė pirš
tinę Amerikos fabrikininkų a- 
sociacijai, o taipjau komunis
tams. Green pasakė, kad nese
niai įvykusiame New Yorke 
National Association of Manu- 
facturers mitinge fabrikininkfti 

, pasmerkę Amerikos Darbo Fe
deraciją kaip “gresiantį pavo
jų Amerikos įstaigoms”. Tai 
— šmeižtas, pasakė Green, ir 
priminė fabrikininkams didžio
jo karo metus. Kuomrt darbi
ninkai, sakė jis, kovojo už Ą- 
merikos įstaigų iŠląikvmų,' tai 
tie patys fabrikininkai žarstėsi 
sau pebnis milionais.

Komunistai gi, sakė. Green, 
'susirinkę New Yorko Madiscn 
Sųuare Gardene, nutarė pakarti 
manekenais atvaizduotus Ame
rikos Darbo Federacijos vadus 
dėl to, kad tieji esą didžiausi 
komunizmo priešai Jungtinėje 
Valstybėse.

savo priešininkus
SAN Jl’AN, Porto Rika, lap

kričio 20. — Išguita iš savo tė
vynės Venezuelos, atvyko į čia 
jauna, 18 metų amžiaus, Car- 
men Gil, kolegijos studentė. .Ii 
buvo ištremta už tai, kad, kar
tu su kitais studentais, kovojo 
prieš Venezuelos diktatorių, 
prezidentų J lianų Vincente Go- 
meza. ' • >v

lapkr.
20. — Carnegie Institute of 
Technology čia vakar prasidėjo, ^ 
tarptautinis minkštosios ang
lies kongresas. Dalyvauja arti1 
pustrečio tūkstančio mokslinin
kų ir ekspertų, i 
iš Amerikos ir iš įvairių Euro- 
pos kraštų. »->

P1TTSBURGH, Pa Įvyko daug kitų venezueliečių, 
) išguitų iš savo krašto už sten- 
gimųsi prieš žiaurių Gomezo 

- 71 diktatūrų, jų tarpe keletas- laik- 
: .. . rašeių redaktorių, žurnalistų,

/" rašytojų, mokytojų studentų ir
suvažiavusių S(Uj<;n(’.įy jr poetas Eloy Blan-

Areštavimas rusų 
žurnalisto Maskvoje

Smūgis Ku-Kluxams 
N. Y. valstijoje

RYGA, lapkr. 20. Maskvo
je tapo “čekos” areštuotas rusų 
žurnalistas Leonid Frenkel, kai 
jis parvyko iš Rygos.

Frenkel buvo pasišalinęs iš 
Rusijos prieš penkerius metus 
ir j>er visų tų laikų iki šiol ben
dradarbiavo Rygoje leidžiama
me rusų laikrašty Ponedielnik. 
Areštuotasis dabar tapo bolše
vikų teismo nuteistas penk<- 
rienis metams kalėjimo, o visas, 
jo privatinis turtas konfiskuo-' 
tas.

YVASHINGTONAS, lapkr. 20. 
— Aukščiausias teismas smogė 
stiprų smūgį, Ku-Klux- Klanui, 
išsprendęs, kad Ne*w Yorko val
stijoje priimtas įstatymas prieš 
slaptas draugijas, kuriuo reika
laujama, kad Ku-Kluxų ir toly
gios organizacijos pristatytų 
valstijos sekretoriui savo prie-) 
saikų tekstus, statutus ir visų 
narių sąrašus, yra konstitucin- 
gas.

* 1 .

Dirižablis ‘Gr. Zeppelin 
nebeskris i Ameriką

Nelaimės geležin
keliuos

COLBY, Kas., lapkr. 20. — 
Ties Gem, Kas., traukiniui už
gavus automobilį, buvo užmuš
ti penki juo važiavę asmenys.

3 asmenys užmušti
NEW IBERIA, La., lapkr. 20.

— Jos. Hebert, jo žmona ir jų 
įsūnis buvo užmušti, Southern 

! Pacific traukiniui sudaužius
MIAMI, Fla., lapkr. 20. - geležinkely jų automobilį.

Radio pranešimu, graikų gar- Buvęs imigracijos 
laivis Alexandra, esąs vandeny
ne ties Fayalu, Azoruose, atsi
dūręs pavojuje ir šaukiąsis pa
galbos.

Graikų garlaivis 
, šaukiasi pagalbos

FRIEDRIOHSCHAFEN, Vokie- 
tija, lapkr. 20.—Zeppelinų kom
panija šiandie pranešė, kad di
rižablis “Graf Zeppelin” nebe- 
skrisiąs į Ameriką, kaip kad 
buvę planuota.

fede- 
dienai ,

Chicagai ir apielinkei 
ralinis oro biuras Šiai 
pranašauja:

Daugumoj debesiuota;

ŠEIMOS TRAGEDIJA

CAMBRIDGE, Mass., lapkr.
20. — Vakar čia futbolo rung
tynėse, į kurias buvo susirin
kę apie 8,(MM) žiūrėtojų, įvyko 

dalyvaujant mą šilčiau; pusėtini, daugiau-
jauktams ir šiai pietų vakarų, vėjai.

mažu-

komisarai 
traukinio užmuštas

FRAMINGHAM, Mass., lap
kričio 20.— Traukinio, užga- 
vusio jo automobilį, buvo už
muštas Edward McSweeney 
Clevclando laikais buvęs imi

JERSEY CITY, N. J., lapkr., gracijos komisioniierius Ne\v 
20. — Vietos gyventojas Joseph Yorko uoste. Jis buvo žinomas 
Gilliland nušovė savo žmonų, taipjau kaip istorikas, 
pavojingai pašovė dukterį ir ___________
pagaliau pat., nusišovė. Rumunijos pirkliai pra- 

Tarp jų buvo kilę barnių dėl > nnn
'to, kad žmona buvo išvykus į1 
Brooklynų ir per naktį negrįžo 
namo.

LONDONAS, lapkr. 20. — didelių riaušių, 
Anglijos, Francijos ir Japonijos abiems futbolo 
vyriausybės nutarė bendrai įs- publikai. Riaušes buvo namai-1 Vakar temperatūra įvairavo

HARDINGO T6VAS MIRĖ

SANTA ANA, Cal., lapkr. 20.

BUCHARESTAS, lapkr. 20. 
— Netoli nuo Ploesli mieste 
plėšikų banda puolė septynis 
pirklius, važiavusius automobi
liu. Grūmodami revolveriais

peti tautinę Kinijos valdžių, šintos, tik kai policija atsiga- darp 34° ir 32° F.
kad ji nedrįstų daryti pakeiti- beno “ašarų” bombas ir jomis Šiandie saulė teka 6:46, lai
mų druskos muitų rinkimo me-1 ėmė riaušininkus “virkdyti.” džiasi 4:26. Mėnuo leidžiasi 
tode. Keletas asmenų buvo areštuoti. 11:53 vakaro.

— Vakar čia paraližium mirė plėšikai atėmė iš jų 5(M) tuks- 
Dr. George Harding, nabašnin-' tančių lei (apie 30 tūkstančių 
ko prezidento H^/dingo tčvas,1 dolerių) ir su grobiu pabėgo į 
84 metų amžiaus. ! artimą miškų.

Suėmė jaunuolį deį nu
žudymo vyskupo

CINCINNATl, Ohio, lapkr. 
20. Policijai pavyko suimti 
Waltcrą Moore, vienų trijų jau- 
nuoįįų, kurie praeito birželio 
menesį puolė, apiplėšimo tiks
lą vyskupų HarteeUf ir taip 
baisiai jį sumušė, kad vyskupas 
nuo to netrukus mirė.

Moore laikomas kalėjime ir 
bus atiduotas i teismo rankas 
kaip galvažudys .

40 asmenų sužeista 
tramvajų kolizijoj

PlTrSHl RGIl, Pa., lapkr. 20. 
— Dviem tramvajam susimušus, 
šį lytų čia buvo sužeista 40 
asmenų, jų tarpe keletas pavo
jingai. Sužeistų buvo daugiau
siai moterų ir merginų, kelia
vusių į darbų;

Meksikos maištininkų 
vadas nukautas

MEKSIKOS MIESTAS, lapkr. 
20. — Iš Guadalajaros praneša, 
kad ten policijos tapęs nušau
tas Manuel Espinoza, maišti
ninkų viršila.

16 lenkų nusikaltėlių 
ištruko iš kalėjimo

VARŠAVA, Lenkija, lapkr. 20. 
— Graudence iš baudžiamojo 
kalėjimo, prasikasę tunelį, pabė
go šešiolika nusikaltėlių, kurių 
/isi buvo nuteisti iki gyvos gal
vos. Trys pabėgėlių buvo su
gauti.

Trys maži vaikai žuvo 
namų gaisre

TULSA, Okla., lapkr. 20. — 
Mrs. C. Roberts išėjus į krautu
vę, jos namuose kilo gaisras. 
Namie buvo palikti trys jos ma
ži vaikai, kurie visi sudegė.

Du žmonės užmušti au
to buso kolizijoj

EFFINGIIAM, III., lapkr. 20. 
— Alb. Wiedman, mechanikas, 
ir L. Osthoff, garažo savinin
kas, buvo užmušti, jų automo
biliui susidūrus su Chicago-Al- 
ton busu.
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įlCORESPONDENCIJOS
So. Omaha, Nebr.

L.L.P. Draugijom vargai ir lai
mėjimas bylos •

(tuVkaa aiškiai parodo, kad jis 
visiems labai patiko.

Publikai labai patiko ir art.
Olšausko ir J. Valiuko duetas.

Po to sekė pertrauka, po ku
rios tie patys artistai vėl dai
navo, ir vėl savo gražiomis dai-

Lietuvių Ligoje Pašei pi nė 
Draugija yra vietos progresy- 
viška draugija, kurios kunigas 
už nosies ne vedžioja. Bet ne- 
vedžioja ne dėlto, kad vien pro
gresyviai žmonės gintų nuo ku
nigo agentų puolimų, bet kad 
čia padeda ir patys tikintieji, 
kurie patys priklausydami prio 
draugijos, stengiasi ginti tiesą 
ir bendrai atmuša puolimus. 
O tokių tikinčių narių draugijo
je yra net pusė. Jie netik yra 
nariai, bet taipjau . įeina ir 
draugijos valdybon ir nuošir
džiai darbuojasi draugijos la
bui. štai nutarimų raštininkas 
A. Palinskis yra tikintis žmo
gus, dagi parapijos kasierius. 
K. Kušlaikis, kuris per 8 me
tus buvo dr-jos pirmininku, 
taipjau yra tikintis žmogus. 
Dabartinis pirmininkas P. Ker- 
daikis ir kasierius V. Navidoms- 
kis yra progresyviai. Tai tie 
keturi Vyrai sutartinai vedė by
lą teismuose ir sėkmingai atmu
šė šmugelninkų puolimą ant 
draugijos.

Dalykas buvo tame. Du me
tai atgal vienas buvusių valdy
bos narių, dabar uoliai tarnau
jąs kun. Jurgiui Mikulskiui, 
draugijos susirinkime perstatė 
savo švogerj. Tas jo giminaitis 
dar prieš įstojimą į draugiją 
jau pusantrų metų sirgo pavo
jinga tuberkulozo liga, tečiaus 
draugijos nariai apie tai neži
nojo ir, sulig rekomendacijos 
tos valdybos nario, priėmė jį 
draugijon.

Nepraėjus nė septyniems mė
nesiams narys praneša sekreto
riui A. Palinskiui, kad jis ser
gąs. Sekretorius tuojaus pa
siuntė tris lankytojus, kurie ra
portavo, kad narys tikrai ser
ga ir prašo pašelpos už ketu
rias savaites. Draugijos susirin
kimas vienbalsiai nutarė užmo
kėti už 4 savaites $32, ir iš- 
mokėjo. Antram mėnesiui liko 
paskirti nauji lankytojai, ku
riems pasirodė, kad ligonis ser
ga keista liga ir jie apie tai 
tuojaus pranešė pirmininkui. 
Pirmininkas gi nieko nelaukęs, 
draugijos vardu pasiuntė dak
tarą išekzaminuoti ligonį. 
Daktaras pažino, kad du metai 
atgal jis yra ligoniui daręs 
operaciją ir kad jis jau nuo 
senai sega tuberkuliozu. Seka
mam susirinkime liko perskai
tytas daktaro raštiškas rapor- i 
tas, kuris aiškiai parodė, kad li
gonis jau sirgo ta pavojinga li
ga dar prieš stodamas draugi
jom kad todėl jis neurėjo teisės! 
būti priimtas draugijon ir kad 
jis prigavingai tapo į draugiją 
įšmugeliuotas, nes jokia drau
gija, jokia apdraudos kompani
ja nebūtų jo priėmusi ir netu- ■ 
rėjo teisės jį priimti. Pirminiu-1 
kas P. Kerdaikis paklausė su-

sirinkimo, ką mano daryti su 
tokiu ligoniu. Visi kaip vienas, 
išskiriant perstatytoją-giminai- nomis žavėjo publiką.
tj ir jo moterj, nutarė daugiau J. Olšauskas ir J. Valiukas 
ligoniui nemokėti jokios pašei- vėl dainavo dviese, šį kartą su

dainuodami Vanagaičio “Naktis
J ‘ ‘ i” ir Šim

kaus “Kareivių daina“. Abi dai
nos publikai begalo patiko.

Koncertą užbaigė labai gražia 
dainele p-lė S. Žukauskaitė.

Visiems 
Summers, 
konservatorijos mokytoja.

Publika, kurios koncerte buvo 
apie 400, koncertu liko labai pa
tenkinta, nes, ištikrųjų, kon
certas buvo vienas geriausių.

Po koncerto sekė šokiai, į ku- 
dar daugiau 

bylą žmonių, daugiausia jaunimo. 
'Kaip matyt, kuopai liks nema
žai pelno.

SLA. 352 kp. auga ir auga 
gana sparčiai. Atsiskyrėm vos 
šimtas narių, o dabar jau bai
giam pildyti trečią šimtą. Pui
ku, ar ne? Kada maskviškiai 
nesimaišo ir neardo ramių susi
rinkimų, tai visiems smagiau 
yra ir darbuotis, o ir sutartina 
darbuotė yra daug sėkmingesnė.

pos.
Po tokio nutarimo, serganty- svajonėmis papuošta 

sis narys patraukė draugiją 
teisman. Valdyba gavus pašau
kimą, tuojaus sušaukė nepa
prastą draugijos susirinkimą, 
kuriame pirmininkas pranešė, 
kad draugija yra patraukta 
teisman' ir kad skundikas rei
kalauja iš draugijos $116 pašei-1 
pos ir padengimo teismo lėšų. 
Tuojaus pristatytojo draugas 
ėmė pulti valdybą, jam padėjo 
ir pristatytojas su savo žmona. 
Tečįaus nariai juos sustabdė ir puoš prisirinko 
kaip vienas, nutarė vesti 
prieš skundiką.

Paskutiniame draugijos 
rinkime draugijos valdyba 
nešė, kad byla su skundiku li
ko laimėta ir kad skundikas 
netik nieko nelaimėjo, bet dar 
tapo iš draugijos išbrauktas. 
Tuojaus jo giminaitis-pristaty- 
tojas puolė kolioti valdybą ir vi
sus narius, o jam uoliai gelbė
jo jo moteris. Tada draugijos 
susirinkimas tam skundėjo gi-i 
įpinaičiui atėmė balsą šešiems! Raslink darbų Detroite, tai 
mėnesiams, o jo moterį nubau-1 nėra gerovės. Bedarbių yra 
dė pinigišką bausme. Reiškia, pj|na įr darbas yra sunku gau- 
draugijos nariai žino ką daro ir ti, ypač prįe§ žiemą. Tad pa

tartina iš kitur nevažiuoti į čia

akomponavo p-lė
Detroito muzikos

susi- 
pra-

Rinkimus visi' tikėjosi lai
mėti, knip tie, kurio rėme Smi
liuj, taip ir tie, kurie rėme 
Hooverj. liet kad visi negalėjo 
laimeli, lai niekuriems teko 
pralaimėti. Dabar laimėjusieji 
labai džiaugiasi savo “laime,” o 
pralaimėjusieji ne kaip jau
čiasi, nes veik kiekvienas jų 
netik “pralaimėjo“ rinkimus, 
bet yra ir pinigų pralaimėjęs, 
ar tai laižybomis, ar aukomis į 
rinkimų fondą. Laimėjusieji da
bar labai didžiuojasi ir norėtų, 
kad tokie rinkimai įvyktų kad 
ir nors karią mėnesy. Bet pra
laimėjusieji rinkimų nebenori: 
jie sutiktų, kad Hooveris butų 
nors ir iki mirties, o mirdamas 
savo vietą pavestų • sūnui, nes 
tada nereikėtų pralaimėti laike 
rinkimų dolerių.

Bet vis tai niekis. Didžiumoj 
jie yra biznieriai ir greit savo 
pinigus atgaus. Jiems pinigai 
kaip vanduo: nubėga ir vėl li- 
ja, — nueina ir vėl sugryšla.

Dabar pas mus yra daug vi
sokių žinių, kad nors imk ir 
išleisk vietinį laikraštį, bet kad 
reikia kreiptis į kur kitur, tai 
taip ir praeina nepaminėtos 
musų žinios, pasitenkinant vien 
svarbesnėmis 
tos

niatfts: Virbickiutė, čėsniutė, 
Rukiutė, želviutė. I^elioniutf ir 
Rajauckiutė. šokikės: Poviliu- 
niutė ir Plukytė. Solo daininin- 
kai-es: Liepiutg, Plūkiate, Sa- 
dauskas ir A. Zdonis iš bl-eve- 
lando. Visi 
tis 
net

artistai savo užduo- 
kuopuikiausia, kitiatliko

po du ir tris kąrtus išėjo. 
Sadauskas LMD. Svetinėje 
pirmą kartą sugryžęs išdar

Italijos dainavo, bet labai pui
kiai. Jam akomponavo L. 
Sherman, lietuviams gerai žino
mos muikininkės p. Sabonienės 
brolis.

Taippat ir deklamacijų buvo. 
Deklamavo: Grambytė ir Var- 
savičaitė, abi iš Ambridge, Pa. 
Kalbėji A. Žukas iš Clevelando 
apie SLA. nekalus, taipgi ir J. 
K. Mažiukna, 3čio Apskričio 
pirmininkas. Abu zy.gino visus

Inkstams Blogai
Veikiant Imkite 

Druskos

žiniomis iš vie 
lietuvių gyvenimo.

—Šapos Darbininkas.

Pittsburgh, Pa
SLA. 3-čio apskričio vakaras)

Sakoma Nugarą Skauda Todėl 
Kad Tamsta Fermatai 

Vandens Geri

rašytia prie SLA., o ypač jau
nuomenę stot i SLA. eiles. Iš 
Cleveląndo buvo šiame vakare 
net 4 svečiai: A. Žukas, A. 
A. Smigelckis ir p. F. Daugvi- 
čaltė, visi atvažiavo su A. Žu
ko mašina. Ant pabaigos ir p. 
Gramba išjojo ant steičiaus su 
širmu žirgu, delsi ko publika 
turėjo gardaus juoko.

iTaigi vakaras pilnai pasise
kęs, nes žmonių buvo pilna sve-

tainė ir visi artistai labai gerai 
pasirodė. Mat buvo visos Pitts- 
burgho ir apielinkės geriausios 
spėkos surauktos. Nedalyvavo 
p. Grinienė, nes jos giminaitis 
mirė, tai turėjo išvažiuot, ro
dos, į Clevelandą. Taippat ne
laimė patiko S. Bakaną, rodos, 
petį išsinarino ir negalėjo būti 
vakare, nors gana daug dirbo 
ir norėjo butu ai dalyvaut.

—J. Virbickas.

...................—-.................................................. ..............." ■■■■ ■»■!■! !■■■ ■■■  ....................... ..... ■

Muzikos ir juoku mėnesinis žurnalas

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

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS“
3210 So. Halsted St. . Chicago, III.

Telephone Victory 1266

moka atmušti užpuolikus.
Draugijos nariai ne tiek kai- darbo ieškotis, 

tina patį skundėją, kiek jo pri
statytoją-giminaitį ir jo žmoną, 
kurie žinojo apie skundiko ligą, 
bet netik tai užslėpė, bet dar i 
patys rekomendavo jį priimti j i 
narius. Pats gi skundikas yra 
vedęs kitatautę, gyvena atokiai 
nuo lietuvių, niekad pirmiau pas 
lietuvius nedalyvavo, todėl lie
tuviai nieko ir nežinojo apie jo ' 
ligą.

Ši byla aiškiai parodė, kad 
tarp vietos lietuvių yra solida
rumas ir kad jie moka sutarti- 

ginti savo reikalus.
—Proletaras.

—Muzikos Mokinis.

Indiana Harbor, Ind
Rinkiniams praėjus

nai

Detroit, Mich
Gražus koncertas

Dar niekad vietos lietuviai 
nėra tiek uoliai dalyvavę rin
kimuose, kaip pereituose prezi
dentiniuose rinkimuose. Daly
vavo kiekvienas, kuris tik galė
jo balsuoti, o kuria .negalėjo 
balsuoti, taip nors šiaip karštai 
gynė “savo“ kandidatą ir uo
liai lankė politiškus mitingus, 
taip kad politikierių šaukiami 
mitingai visuomet buvo gausiai 
lietuvių lankomi, žinoma, visi 
stojo už Smithą, nes mat Smi- 
tho tokis pat dievas kaip ir 

! lietuvių. ' *

Lapkričio 11 d., LMD. Sve
tainėj įvyko SLA. 3-čio Apskri
čio vakaras. 15 minučių iki 8, 
rengimo pirmininkas P. Pivo- 
runas atidaro vakarą su maža 
prakalboje ir pristato programą 
vest p-lę A. Akelatytę, Apskri
čio Sekretorę, kuri ir pradėjo 
nuo mažiausios smuikininkės, 
Rajauckaitės. Viso smuikinin
kų buvo: Rajauękaitė, Poviliu- 
niutė, Virbickutis, Savickutis, 
Česnutis ir Remansuckutis. Pia-

Atsikėlęs su skausmais nugaroj ir 
apie inkstus reiškia esi valgęs tą kas 
gamina rūgštis, sako žinovas. Tų rūg
ščių perteklius perdirba inkstus, ku
rie stengiasi jas iškošti iš kraujo. O 
inkstams užsikimšus, turite juos pa- 
liuosuoti, taip kaip liuosuojate vidu- 

I rius, išvalant slapumo medžiagą. Ki
taip gausite skausmą nugaroje, gal
vos skaudėjimų, svaiguli; viduriai 
rūgs, liežuvis bus apvilktas, o prie 
prasto oro raumatizmas gels. Šlapu
mai neaiškus, pilni nuosėdų, kanalai 
dažnai įsikarščiuoja, šlapumas degi
na ir esi priverstas ieškoti pagelbos 
porą syk per naktį.

Pasitark arba su geru patikėtinu i 
gydytoju, arba iš aptiekos gauk ke
turias uncijas Jad Salts druskų. Imk 
po arbatinį šaukštelį pirm pusryčių 
per keletą dienų ir inkstai puikiai 
pradės veikti. šios pagarsėjusios 
druskos padarytos iš vynuogės rūgš
ties ir citrino sulčių, kur pridėta li- 
thia. Jos per ilgus metus vartojamos 
išvalymui ir suvikrinimui užsikimšu
sių inkstų, taipgi nuveikimui rūgščių, 
kad jos neerzintų kūno.

Jad Šalis druskos uebrungios, ųe- 
gali pažeisti, ir padaro malonų puto
janti lithiu vandens gėrimą. Gerkite 
apščiai gero vandens.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRfiJA. ISleista 1926 metais. Apdaryta ..........................  $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ......................................... $3.01
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

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

VINCO KRftVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose _____ __ — $7JM
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ....... ....... _................................ 50e

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .................................  — 55«
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Šiandie Sabonių Šeimynos KONCERTAS 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.

Pilna Fizinė ir Ana
litinė Egzaminacija
Pavelykit D-rui C. C. Singlcy 

patarti jums. Jis yra patyręs 
visose ligose. Jis turi 40 metų

SLA. 352 kp. spalių 28
Lietuvių svetainėje buvo suren-1 
gusi koncertą ir balių. Tai bu- j 
vo didelis ir gerai pavykęs kon
certas. Koncerto programą pri
ruošė art. J. Olšauskas.

Pirmoji dainavo visų pažys
tama ir visų mėgiama daininin
kė p-iė Scfija Žukauskaitė.

Antras dainavo J. Valiukas,
turys labai gražų ir malonų te- praktikos ir gali gydyti sifilį, 
noro balsą. ! nerviškumą, draugijines ligas,

Trečia buvo gal geriausia De- pagelbės jums atgauti vyrišku- 
troito lietuvių smuikininkė p-ia mą, faktinai jis gali subudavo- 
Anastazija Medonienė, kuri su-!ti iki tokio vyro koks buvote 

. Ten yra tik vienas 
pastovus ir tikras gydymas ir 

(jis vartoja jį.
—art. J. Olšauskas Dr. C.C. Singley M.D.
T Iz • i ® hm war v a «

griežė apie penkiolika muzikos pirmiau, 
kurinių, kurie publikai labai pa
tiko.

Ketvirtas ■ 
sudainavo “Užmiršai tėvų ka4 
pus” ir keletą kitų dainų. Bet 
ir po to publika

20 W. Jackson Boulcvard 
Suite 1615, 

Phone Harrison 0150
iššaukė art. * Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 

Olšauską gal kokius penkis kai- ir nu° 3 Įki 4:80 po pietų, nedėlioj ‘ nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

Viena minutė prie telefono—ar visa diena prie katilo?
^TUODUGNŲS tyrimai parodė, kad skalbimo diena suvartoja daug daugiau moteries energijos, ne- 
-f" gu visos kitos jos šeiminiškos pareigos, kartu paimtos. Be to tai yra nemalonus darbas—purvinas 
ir vargingas. Moderninė moteris siunčia viską j skalbykla.

WET WASH HYDRO

Išplauti mink štame 
muiliname vandenyje 
ir išimti beveik sausi.

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

Scredomis, Ketvergais 
ir Pėtnyčiomia

ROUGH DRY
(Oro išdžiovinti)

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

20 svarų $1.00

“KUR

Seredomis, Ketvergei* 
ir PėtnyČiomitt.

ALL-PREST
Pilnas skalbyklos pa
tarnavimas. Viskas 
gražiai isplauta^ir iš- 
prosyta, prirengta var
tojimui. Iškrakmolyta 
kur reikalinga. Pil
niausias ir geriausias 
patarnavimas.

20 svarų $1.50

15 svarų $1.60
Kiekvienas priedinis 

svaras 9c

o

KAINA YRA TA PATI,

a
5

sv. nešiojamų daiktų 
uv. “flat” daiktų 

$1.67

KODĖL NEIMTI GERIAUSI?

Archer Wet WashLaundry
3857-3867 Archer Avcniie Visi telefonai Lafayette 9211

———  y f iii ji

Dalyvauja: Kastas Sabonis, Leokaistas Byanskas.
si pasižymėję muzikantai. Taipgi piandiju Sabonienė ir p-ie oaboniute 

Visiems bus malonu pasiklausyti.
Po koncerto šokiai. Nepamirškit! šiandie 7vai. vakare



—————————

rrečiajieniš, lapk. 21, 1$28

CHICAGOS
ŽINIOS
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Keturios merginos 
sužeistos

Keturios merginos, kolegijos 
studentės, tai>o sužeistos auto 
nelaimėje prie Manheim road 
ir Irvini Park blvd. Viena
ginų buvo Ruth Lueder, Chica
gos pašto viršininko duktė.

mer-

Nemano pašalinti 
durnų

Chicago j daug durnų paleidžia 
galežinkeliai. Taigi miestas jau 
kurį laiką rūpinosi, kad geležin
kelių kompanijos įtaisytų elekt- 
rikinius lokomotivus įvežti trau
kinius Chicagon'ir išvežti iš jos. 
Iki šiol tik Illinois Central ge
ležinkelis pradėjo vykinti gy
venimą n tą programą. Kitos 
trylika didelių geležinkelių kom
panijų žiuri į panaikinimą du
rnų šaltai ir, kaip matyti, nesi
skubins daryti permainas trau
kinių opera vinie, jei miestas ne
suras priemonių priversti* jas 
tai padaryti.

{kirus banditai

Užtroško automobilyje
w.John C. Creek’o (2526 

Jackson blvd.) automibilis 
stojo kelyje, kuriuo mažai 
\ ažinėja

šeši banditai atlankė Joseph 
Stone namus ir atėmė pinigų. 
Banditai vėl atlankė tuos na
mus sekmadienį po pietų. Vėl 
apiplėšė Stone’ą. Du policinin
kai atsilankė pas Stonių pa
imti raportą. P-nia Hallen 
pranešė policininkams, kad ban
ditai dar kartą grįžta. Polici
ninkai pasislėpė ir kai banditai 
suėjo vidun, jie paliepė vaikė
zams pasiduoti, šie ėmė šaudy
ti. Policininkai atsakė šūviais. 
Paseka: Stanley Henbiura, 19 
metų, 695 Norlh Grecn st., la
po pašautas ir mirė, o Frank 
Guteva, 20 metų, 1221 Fry st., 
sužeistas ir suimtas. Kiti ban
ditai pabėgo.

NAUJIENOS, Chicago, III,
v~l r ' ~~ ' 7 ' ' ...........  ' ...... -----——‘ ... ■ —.............. ,»'i V'M'ii —

žmonių. Bukite atsargus (‘Ieva- taip daryli, tai negražu. Neko- sirodS antrasai G. S. “basket 
toriuose, ypatingai tuose, ku- kioj šviesoj rekomenduoja p. bol” jauktas, vadinamas leng- 
riuose pilna prisigrūdusių žmo- Gansoną. jau tas faktas, kad jis vojo svario (ligiht \veigbt). Lo
bių. Iprieš kiek laiko rašė Chicagos .še su Metropolitan Business

Moterys, nešiojančios ranki
nius krepšius, turi laikyti juos 
abiemi lankomi. Jeigu krepšis 
yra su kilpa, tai reikia pi'rncrti 
ranką per ją. Sagutės ir bran- 
gioslspilkos turi būti piisaksty- 
tos taip, kad negalima butų 
lengvai jas ištraukti. Susegioki
te savo plosčius visais guzikais, 
kad vagiliams ne lengva butų 
prisiekti prie laikrodėlių. Len
ciūgėlių ir kitokių brangmenų 
esančių kišeniuose.

Pirmiausia vieta, 
šenvagis ieško pas 
šernolės su pinigais, 
kaliniai jo kelnių kišeniai. 
Vengkite minių, kadangi minio
se kišenvagiai daugiausia 
joja.

prornoteriui, jog jis praėjusią 
vasarą Cbicagoj paritęs Požėlą. 
Tuo tarpu visi žino, kad Cbi- 
cagoj Gansonas «n Požėla nie
kuomet nešinto.

visuo-
Bet tegul

ne į

■F*—1R*

Taigi Creek ir jo d ra u-
Nori daugiau policijos

kurioj ki- 
vyriškį jo 
yra užpa-

Teatruose

žve-

ler avė.) nusitarė nakvoti au
tomobilyje. Kad šilčiau butų, 
jie paleido motorą dirbti. Patys 
užmigo. Autas gi prisipildė ga- 
zų. Sekmadienio ryte juos rado 
pritroškusius. Gorskj pavyko 
atgaivinti, o Creek mirė.

Policijos departamento ko- 
misionierius \Villiam Busscll 
patiekė miesto kontrolieriui 
biudžeto sąmatą. Jis reikalauja 
Chicagos policijos užlaikymui 
busiantiems metams $17,611,- 
663. Tai yra suma $897,951 di
desnė, ne kad pereitų metų 
biudžetas. Praktiškai kuone vi-

Chicagos teatre — ateinan
čią savaitę bus rodomas paskil- 
bęs scenos numeris “High Hat”; 
kitokie numeriai.

McVickers teatre - dar teb
eina paveikslas “The Singing 
Fool”; kitokie numeriai.

Roosevelt teatre — šiuo laiku 
rodomas paveikslas “White 
Shadovvs in the South Seas”; 
kitokie numeriai.

Oriental
Johns ir jo orkestras duos mu
zikali numerį “Hold Every- 
thing”; paveikslas “L.__....
Love”.« • •

Paradise, Tivoli ir Uptown te-'e*^-v ^lir^s Progos

Bet tiek to. J grubijouišką p. 
Gansono iššaukimą Požėla turi 
štai ką atsakyti, .lis su p. Gan- 
sonu už $500 “aido bet 
met sutinka ristis.
Gansonas $500 padeda 
banką, ale, sakysime, Piliečiu 
kliu be. Tą pat padarys ir Po
žėla. Mat, j banką padėti pini
gai dar nieko nereiškia, kadan
gi juos niekas kitas, apart p. 
Gansono, ir negalės atsiimti. Gi 
kliubas atiduos pinigus tam, 
kas ristvnes laimės.

Kadangi viešas rislynes tarp 
Požėlos ir Gansono ('levelande 
publika jau matė, tai jas bus 
galima padaryti kliube vien tik 
už “side bet.” Iš vienos ir kitos 
pusės turės būti teisėjai. Del 
referee bus galima

Tai bus 
das ginčams

su Metropolitan 
College So. Chicago.

Stariečiai laimėjo, padaryda
mi 13 prieš Metropolitan 11. 
Musų jaunuoliai linksmi, kad 
laimėjo pirmąjį lošj. Po šio lo
što Golden Star sunkiojo svorio 
jauktas susikibo su Metropoli
tan Blues; ir gi sunkiojo svorio 
jauktu. Lošis buvo atkaklus. 
Pradžioje Stariečius buvo ap
galėję, bet ant pabaigos Starie
čiai parodė savo galybę. Starie
čiai padarė 21 prieš Metropoli
tan Bhies 17.

tinkamiausias 
baigti. —s.

susitarti.
bu-

Calza risis su Peseku

Vienas autas permušė 
žmogų, kitas pervažiavo

policininkų skačiaus. Mat, ko- 
misionierius mato reikalu nu
samdyti dar 500 policininkų.

Louis Haubenreiser, 3539 
st., ėjo per gatvę ties na- 
5100 W? 63rd st. Ji per- 
autas ir, nesustojęs, nu
rijęs šalygatviu žmogus 
gatvėn gelbėti automobi- 

Tuo tarpu atvažiavo

Chicagos sveikatamais 
mušė 
ūžė. 
puolė
lio auką.
kitas autas, pervažiavo paliktą 
gatvėj žmogų ir dingo. Bet šio 
paskutinio auto numeris paim
tas. šoferis pasirodė esąs Peter
Lalagos, bj.io Aiassasoit avė. 
Lalagos aiškinasi nė nepastebė
jęs gatvėj žmogaus ir sužinojęs 
apie prietiki tik iš policijos.

Dar neužbaigė McSwig- 
gino užmušimo bylos
Jau daugiau, kaip dveji me

tai nuo to laiko, kada 
ta{x) nušautas William 
ggin, valstybės gynėjo 
jas. Džiurė, tyrinėjanti 
važudystę, 
ateinančių 
dabartiniai 
korkonėris
gynėjas Crowe) 
Dr. Eundesenui 
rva::scnui.

Tris šimtus tūkstančių dožų 
toksino-antitoksino apsaugoti 
Chicagos kūdikių valstijos svei
katos departamentas paskyrė 
išdalinti 92 aptiekoms, iš kurių 
daktarai gaus tuos vaistus vel
tui, idant reikalui esant jie ga
lėtų įskiepyti kūdikiams.

Pasak sveikatos komisionie- 
riaus, Dr. Regelio , difterijos 
epidemija darosi kas dieną rim
tesnė. Paskutinės savaitės re
kordai rodo, kad tą savaitę mi
rė daugiau kūdikių nuo difteri
jos, ne bet kūną kitą iš sep
tynių pirmesnių savaičių.

“ŠĮ rytą”, sako Dr.* Kegel, 
“35 nauji susirgimai difterija 
buvo raportuoti
partamentui”. Tai 
kščiausia skaitlinė 
sezonu, šešiolika 
difterijos pasitaikė
kuri užsibaigė 9 dieną lapkričio.

Artimoje ateityje taps pa
skelbtas surašąs stočių, kame 
bus duodama veltui toksinas- 
antitoksinas vaikams tų šeimų, 
kurioms sunku yra mokėti dak
tarui.

Pereitą nedėklienj irg. abu
du Golden Star jauktai lošė 
“basket bol” Strumilos svetai
nėje. Lengvojo svorio jauktas 
lošė su Colosimo jauktu. Sta
riečiai padarė 27 mazgus, Co
losimo 21. Lošis gražiai ėjo ir 
buvo žingeidus. Sunkiojo svorio 
jauktas lošė “basket bol” su 
Imi. Harbor Ravens. Stariečiai 
padarė 36 mazgus prieš Ind. 
Harbor Ravens 20 mazgų. Lo
šis buvo tvarkus ir gražus. —N.

GALVĄ SKAUDA?

K)

Rankinis 
$3.50

Radiolite
$4.00

Rankini, laikro* 
dėlis kuri* gra
žiai iirodo ir pa
tikėtina, prie 
suokiu salytry. 
Miliūnai varto
jama.

,ir DIDIEJI LAIKRODŽIAI

s>

LAIKRODĖLIAI
Yankee $1.50

Radiolite $2.25
Gar»iau,i ir mėgiaminu,! 
laikrodėliai pasauly. Stip

rų.v, patikėtini, 
gražio* iivabdot. 
Irikokite vardo 
ant veido.

— yra tinkama 
kaina mokėti

uz gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Laigė Tube

Patikėtinas budintojas už $1.50 
Radiolite $2.25

Kns garnį*! Tngcisoll Vankee yra tarp 
laikrodėlių. Tas Ingersoll TYI’E-T budin
tojas yra tarp laikrodžių budintojų. Gražus, 
metalo veidas ir užvedama ‘gurftualė. Kitų 
kainos iki $4.50.

INGERSOLL WATCH CO., Ine.
New York Chicago San Francisc<

P«-T

KRAFT CHEESE

K)
9

Ddicious 
ood

Nervinius, aitrius ar pe
riodinius galvos skaude-, 
jimus greitai sustabdo 
ORANGEINE Milteliai. 
Formula ant kiekvieno 
pakelio. Neturi nar- 
kotą ar opiatų. '

Visose aptiekose 10c. ir 25c.

A food for pro- 
tei n; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

Ateinantį pirmadienį, lapkri
čio 26 d., Coliseumc įvyks ne
paprastai įdomios rislynės. Bi- 
sis pagarsėjęs italų ristikas 
Georgą Calza su “tigru” Pese- 
kll« Pesek yra vienas geriausių 

Dream of 'pasaulio ristikų. Laimėtojas tų 
ristynių, manoma, trumpoj at- 

i persitikrinti 
čempionu Lewis. —s.

teatre — Brooke

litruose — ateinančią savaitę 
bus rodomas kalbantis paveiks
las “Varsity”; kitokie numeriai.

Harding teatre — ateinančią 
savaitę paveikslas “While the 
City Sleeps”; kitokie numeriai.

Norshore teatre — sekančią 
savaitę bus rodomas paveikslas 
“Beggars of Life”, vaizdas iš 
pabastų •gyvenime • kitokie nu
meriai, 
. Senate teatre — 
savaitę paveikslas 
cket”, vaizduojantis
kautynes; kitokie numeriai.

Tower teatre — ateinančio 
ketvirtadienio vakarą tarpe ki
tų numerių pasirodys mokslei
vių

‘The Ra-J 
gensterių

draugijos.

SPORTAS

SU

Iš Gorden Star 
padangės

Golden Star kliubo “basket 
bol” abudu jauktai gerai pa- 
sižimi. Pereitą penktadienį Slru 
milo svetainėje pirmą sykį pa-

4MN»
Garsinkitės Naujienose

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 
1-2 ir 3 MORGIČIAMS 

Eighteenth Bond & Mortgage Organization 
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd, 

1618 West 18-ta Gatvė
KRAFT-PHENIX 

CHEESE COMPANY

PiANOS and fine furnitūra 
keep their rich finish with 
O-Cedar Poli*h. It dean-t 
•h it poli«he«—with apeed 
•nd aafety. 4-ot. bottle, 

30cj 12 oz., 60c.

Yra gerai žinomas faktas, kad ne 
visi gydytojai yra patyrę 
privatinią ligų, 
sergantys žmonės, kurie nori 
riausio, patarnavi
mo, nori specialisto, 
kuris pašvenčia visa 
laiką ir studij u o j a 
tas ligas. Jie žino, 
kad specialistas su
pranta kaip tas ligas 
gydyti sėkmingiau.

Dr. Ross speciali
zavosi per tris de
šimt metų. Savo 

Į praktikoj jis peržiu- 
! ri ir gydo šimtus 
j žmonių kasmet. Su- **• ***• ”oss 
prantama, iš savo plataus patyrimo 
jis įgijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingą sėkmingam gydymui tų pra
žūtingų ligų. Jo gydymas išgydo 

UŽSISENfiJUSlAS, NERVŲ IR 
KRAUJO LIGAS, SIFILI, GONO
RĖJĄ, PULIAV1MĄ, STRIKTURĄ, 
PŪSLĖS, PROSTATE IR ŠLAPI- 
NIMOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

Dr. Ross suteikia saugiausi, ge
rinusi ir labiausia patenkinantį gy-

yra patyrę gydimo 
Del tos priežasties, 

ge-

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS 
4

To patieg savininko priežiiA-oJ per 80 metij. Musę motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus laiai, vanos ir prūdas visada.

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

•šį

Požėla rytinėse 
valstijosesveikatos de- 

esanti nu
einamuoju 
mirčių dėl 

savaitėje, O€fe
Šią savaitę Požėla ritasi

tinėse valstijose. Pirmos
ristvmės j vyko pirmadienį New 
Yorke. Grįš jis į Chicagą tik 
pradžioj ateinančios savaitės. 

Beje, p. Gansonas paskelbė
lnl>ai grubijonišką laišką, To pasekm6 -yr8i ](a(1 sknR.
kindamas Požėlą. Sportsmenui tingi būriai pacientų leasdie užpildo 
____ _____________________________  ofisą. Tūkstančiai žmonių, kuris 

"________________________ kentė nuo lytinių ligų, nerviškumo,
lytinio silpnumo ir abelnos negalės, 
liko išgydyti ir dabar yra sveiki ir 
laimingi.

PATARYMAI DYKAI 
. ATEIKIT ŠIANDIE. '

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

Crilly Building. Imk elevatorių iki 
penkto augšto. 

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

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

zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsiimsiu jut 
sveikata jums sugryi. Eikit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzamina* 
vimo —■ kas jums yra.

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

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

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

ry- 
jo

Cicero j 
McSwi- 
padėjė- 
tą gal-

manoma, susirinks 
, kai 
(ypač 

valstybės 
vietas 

teisėj ui

valdininkai
Wolf ir

užleis
ir

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negaiš jo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
----- ---------------- l^.jgs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti,

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains

unijos
Jūsų saugumui

v.

1TUBBY Guilty Innocence

ta<X)' nu- 
vienas 
House 
Mano-

Dabar Naujan Ofise 
2333 Bartum Tower
Kampas Bates and Cadillac 

Sųuare
Valandos nuo 8:30 iki 5 v.

Panedėliais ir PStnyčiomis 
iki 7:30 vai. vakare

Penktadienio vakare 
šautas John G. Clay, 
Laundry and Dye 
Chauffers unijos vadų,
ma, kad jį nušovę smurtininkai 
unijos eilėse, prieš kurių meto
das jisai kovojęs.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

8514-16 Rooeevelt Rd. 
arti St Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

■■■■M
■ ■ - - ■ - ---------------------------------------------------------------------------------------

Tapo nušautas 
vadas

DETR0IT 
ADV. J. P. UVICK

Policijos departamento komi- 
sionierius,, William F. Ruseli, 
šios savaitės biuletene chicagie- 
čius perspėja:

Dabokitės kišenvagių!
Visuomet vengkite tokių vie-( 

tų, kur yra didelis susigrūdimas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
Better than a Mustard Plaster

Feen&mint

THE GUlLTV lOOK 
CHBSTE.R ? - t'LL BET 
VOU'Ve BEEN AT PAY

Liuosuotoją 
Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos

FLIT
IŠNAIKINA

Kaidis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus
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Apie įvairius Dalykus ;
Amerikonai studen 

tai ir religija

Imigrantų problemos
Parodymas legališkos 
cijos atvykusiems iš

rezlden*
Kanados

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. įleidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Koosevelt 8500.

Metams ....... ............
Pusei metų :..............
Trims mėnesiams ..
Dviem mėnesiams .
Vienam mėnesiui ...

Lietuvon ir kitur užsieniuose
[Atpiginta]:

Metams ....................................  $8.00
Pusei metų ............    4.00
Trims mėnesiams .... . .......... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

330 arba 76% atsake, kad jie 
tiki, o 102 arba 24% pareiškė, 
jog jie netiki j Dievą.

Kai kurie studentų komenta
rai yra labai įdomus. Vienas 
studentas rašo: “Aš manau, 
kad Dievo koncepcija yra labai 
silpnas bandymas išaiškinti, iš 
kur ir kaip atsirado pasaulis”. 
O štai kitas pavyzdys. “AŠ ti
kiu į universalę jėgą, kuri val-

Priekaištai jaunimui. — Anke
ta. —- Religiški studentų įsi
tikinimai. — Kaip gauti pa
geidaujamus atsakymus? — 
New Yorko universiteto stu
dentai. —Klausimai. — 65 
netiki į pomirtini gyvenimą.

Evoliucija ir religija. —Iš- pasaulį. Bet aš negaliu su-
''ad08, tikti ir nesutinku su religija,

kurią man siūlo bažnyčia; ji
vados.

SKALDYTOJAI SUSKILO

or-

tos 
tos

Komunistai- kurie prieš devynerius metus suskaldė 
Amerikos Socialistų Partiją ir svetimkalbes tos partijos 
federacijas (jų tarpe ir Lietuvių Socialistų Sąjungą), 
dabar ir patys suskilo. Livestcmo frakcija išmetė iš par
tijos Cannono frakciją ir pastaroji jau leidžia savo laik
rašti “The Militant” prieš oficiali Workers’ partijos 
ganą “Daily Worker”.

Mums dar neteko susipažinti su smulkmenomis 
kovos, kuri atvedė prie šio komunistų skilimo. Iš
žinios, kuri vakar buvo paskelbta “Naujienose”, aišku 
tiek, kad išmestoji “opozicija” simpatizuoja Trockio 
frakcijai Rusijoje. Vadinasi, Stalino šalininkai “apsi
dirbo” su trockininkais. Taigi šio skilimo pagrinde yra 
tie patys principiniai nesutikimai, kurie jau daug pir- 
miaus buvo pasireiškę Rusijoje, Vokietijoje, Francįjoje 
ir kone visose kitose komunistinio internacionalo sek
cijose.

Amerikos komunistai suskilo kiek vėliau už kitų 
šalių komunistus, bet tai, veikiausia, dėl tos paprastos 
priežasties, kad čia visa eilė skilimų buvo įvykę jau se
niai. Keletas komunistinių atskalų Amerikoje jau yra 
visiškai pakrikę ir išsisklaidę. Viena atskala, būtent, 
vadinamieji “kairieji” komunistai (pas lietuvius jie va
dinasi “apšvietiečiais”), dar tebegyvuoja iki šiol greta 
oficialės, “centralinės” Workers’’ partijos. Del tų pir
mesnių skilimų Amerikos komunistų organizacija buvo 
jau taip subliuškusi ir susitraukusi, kad dar smulkinus 
ją skaldyti beveik nebuvo galima.* O betgi ji ėmė ir vėl 
suskilo! * . et:.

Aišku, kad skaldymąsi tai komunistinio judėjimo 
prigimimas. Komunistų lyderiai, matyt, jau tokie yra 
žmonės, kad jie negali sugyventi nė su kitais, nė tarp 
savęs. Ir kaip juokingai, šito akyvaizdoje, atrodo komu
nistų pasigyrimai, kad jie ir tik jie vieni galį “suvieny
ti” po savo vėliava proletariatą!

Niekuomet komunistai nieko nevieni jo, bet visuo
met tik skaldė ir arde. Vienyt gali tiktai tie, kurie tole
ruoja svetimas mintis ir pripažįsta kitiems žmonėms 
tokias pat teises, kaip ir sau. Bet komunistai neturi nei 
tolerancijos, nei pagarbos kito žmogaus teisėms. Jie yra 
fanatikai ir arogantai. Jie visus neapkenčia ir visus nie
kina. Tą patį dalyką, kurį jie laiko didžiausia nedorybe, 
kada jisai yra taikomas jiems (persekiojimą, žodžio ir 
spaudos laisvės panaikinimą, baudimą mirtim ir t. t.), 
jie giria ir pripažįsta visai teisingu, kuomet jisai yra 
atkreiptas prieš jų idėjinius priešus.

Visai tokio nusistatymo, kokio laikosi komunistai, 
viduramžiuose laikėsi Romos katalikų bažnyčios inkvizi
toriai. “Mes vieninteliai teisingi ir tiesą žinantys žmo
nės — todėl kitiems žmonėms mes galime daryti ką no
rime!....” Šitas aklai savo “neklaidingumu” įsitikinusių 
fanatikų nusistatymas ir veda komunistus prie to, kad 
jie amžinai ėdasi su visais ir tarp savęs.

“Workerių” partijos skilimas, kuris dabar pasidarė 
atviras, buvo įvykęs, tiesą pasakius, jau prieš keletą me
tų, tik iki šiol jis neišeidavo aikštėn. Kol gyveno Ru- 
thenbergas, tai be paliovos ėjo atkakli kova tarp jo ir 
Fosterio. Ruthenbergui mirus, riejosi tarp savęs ir var
žėsi dėl vadovybės kiti komunistų “dievukai”, ir ne kar
tą Maskva turėjo griežta ranka imti už keteros tai vie
nos, tai antros frakcijos lyderius ir sulaikyti juos, kad 
jie galutinai nesudraskytų partijos.

Galų gale tečiaus nė Maskvos grąsinimai nepagel
bėjo. Kada opozicinė Cannono frakcija užmynė ant 
skaudžiausio “korno” Stalinui, išreikšdama savo simpa
tiją Trockini, tai persiskyrimas pasidarė neišvengiamas. 
Jisai įvyko: dalis partijos'vadų stačiomis galvomis išlė
kė lauk iš “vienintelės” darbininkiškos partijos.

Dabar Amerikoje turime tris “vienintelių” darbi
ninkų vadų grupes: “stalincus”, “trockistus” ir “kai
riuosius”. Vieni prieš kitus jie dabar vartos visus tuos 
šmeižto, plūdimo, “demaskavimo” ir smurto įrankius, 
kuriuos jie iki šiol kreipdavo prieš kitaip manančius 
žmones. Bus iš ko pasijuokti. Ir -menkiausiai susipratę 
darbininkai, žiūrėdami į šitą paskutinį komunistų 
sispardymą, turės įsitikinti, kad tarpe tų apakusių 
natikų sveiku proto žmonėms būti ne vieta.

pa- 
fa-

Dabar daug 1 
Amerikos jaunimą.

kalbama apie ngra racionais, logiška. Daugu- 
Vieni jį ma biblijos pasakojimų yra ne

smerkia, kiti giria. Sakoma, kad tikėtini—kaip aš galiu nuošir- 
musų taikų* jaunimui rupi tik tižiai tikėti į tokius išsvajotus

- Šiaip romantiškus dalykus? Priežas- 
klausimals tia mano abejonių gludi tame,

smagini laiką praleisti, 
rimtais gyvenimo 
esą jis nesidomi.

Dedama taip pat daug pa
stangų patirti apie jaunimo rei- 
liginius įsitikinimus. Prieš po
rą metų buvo išsiuntinėta an
keta studentams. Atsakymai 
gauta iš 100 kolegijų. Atsaky
mai buvo labai prielankus re
ligijai. Iš 36,000 studentų 35,- 
980 tikėjo į Dievą, 32,400 į sie
los nemirtingumą, 32,40 į Kris
taus dieviškumą ir 29,520 į bib
liją. 76% studentų priklausė 
vienokiai ar kitokiai bažnyčiai.

Kadangi kolegijų vardai ne
buvo paskelbti, tai reikia many
ti, kad tai buvo mažos mokslo 
įstaigos, kurios tiesioginių ar 
netiesioginiu budu užlaikomos, 
religinių organizacijų. Visuo
met galima gauti pageidaujamą 
atsakymą, jeigu mes tik žino- 
sinTe į kokius žmones kreiptis. 
Yra pagrindo- manyti, jog žy
mesnių universitetų studentai 
butų kitaip į klausimus atsakę. 
Neseniai, sako prof. Ęudolph 
M. Binder, buvo užduota visa 
eilė klausimų New Yorko uni
versiteto studentam^.. Atsaky
mai parodė sekamus dalykus:

1. Dauguma studentų nutrau
kė ryšius su religija dar būda
mi vidurinėse mokyklose.

2. Daugelis pažymėjo tą fak
tą, jog studijavimas evoliucijos 
mokslo atitraukė 
ligijos.

3- Nepaprastai 
šimtis studentų 
jie netiki j pomirtinį gyvenimą.

Studentams buvo užduota at
sakyti 14 klausimų. Nebuvo rei
kalaujama, kad ant atsakymų 
blankų jie pasirašytų savo pa
vardes. Todėl studentai nesi
varžydami galėjo išdėstyti savo 
įsitikinimus. Klausimai buvo 
duodami sociologijos ir politiš
kų mokslų klasėms, kurios su
sidėjo iš abiejų lyčių studentų. 
Studentų sąstatas buvo labai 
margas: susidėjo iš krikščionių, 
žydų, japonų ir kiniečių. Stu
dentų buvo prašoma tik vienas 
dalykas,— kad jie atsakytų į 
klausimus taip, kaip mano.

Kad studentai buvo atviri, ro
do jų atsakymai. Pavyzdžiui, 
buvo užduotas toks klausimas: 
“Ar jus pritartume labiau racio- 
nalei religijos sistemai?” Vie
nas studentas į tai atsakė: “Ne
matau reikalo. Religija yra 
opiumas žmonėms!” Kitas stu
dentas parašė: “Aš manau, kad 
klausimai apie religiją yfa ne
sąmone. Prie kokios nors iš
vados niekuomet nebus galima 
prieiti, ir religija yra labiau 
definicijos klausimas, negu ti
kėjimo”. Viena studentė šitaip 
išsireiškė: “Jeigu mano nuomo
nė yra verta ko nors, tai aš 
galiu pasakyti tik tiek, jog tie 
klausimai neparodys 500 stu
dentų religiškus įsitikinimus. 
Jie, be abejonės, turi 500 skir
tingų religijų!”

[ klausimus atsakė 432 stu
dentai. Kai kurie atsakė į v’sus 
klausimus, o kiti tik į tuos, ku
rie jų įsitikinimus labiau palie
tė. Pirmas klausimas buvo: 
“Ar jus tikite į Dievišką Ęsy-

kad mano žinojimas apie pa
saulį padidėjo. Mano suprati
mu, religija yra asmeniškas 
kiekvieno žmogaus reikalas.”

Sekamas klausimas buvo: “Ar 
jus tikite j pomirtinį gyveni
mą?”♦

Iš 408 studentų tik 102 arba 
25% atsake teigiamai. Kiti 306 
davė neigiamą atsakymą. Dau
gumos atsakymai susidėjo iš 
vieno žodžio: “Ne”. Viena stu
dentė atsakė taip: “Kuomet aš 
numirsiu, tąsyk aš žinosiu ge
riau”.

jų 141 arba 
religiją. Bet 
paaiškino, jog 
nepasitenkina.

35% 
dau- 
vien 
Kiti

Į klausimą “Ar jus doroves 
idėjas imate iš religijos, ar iš 
kitų šaltinių?” atsakė 397 stu
dentai. Iš 
pasisakė už 
guma ir jų 
tik religija
256 arba 65% tiesiog pasisakė, 
kad dorovės principus jie ima 
iš literatūros, istorijos, etikos, 
sociologijos ir gamtos mokslų.

“Jeigu 
religiški, 
maina?”

jus daugiau nebesate 
tai kada įvyko per-

juos nuo re-

didelis nuo- 
pareiškė, jog

Iš 432 atsakymų 177 arba 
>: “Jokios permainos 

neįvyko”. Nustojo tikėjimo vi
durinėj mokykloj 111 arba 26%, 
kolegjoj 74 arba 17%; 45 arba 
10% pareiškė, jog jie niekuomet 
nebuvo religiški; likusieji davė 
kitokias priežastis.

“Ar jus tikite į evoliuciją?”
Atsake 429 studentai, 393 

arba 92% teigiamai ir tik 36 
arba 8% neigiamai. Iš tų 393 
studentų 291 pažymėjo tą fak
tą, jog evoliucijos mokslas pa
darė įtakos jų religiniams įsi
tikinimams; 206 tiesiog pasisa
kė, kad evoliucija sunaikino jų 
tikėjimą.

Į klausimą “Ar jus laimingi 
be tikėjimo?’ 208 atsakė “taip” 
ir 70—“ne”. Dauguma tvirti
no, jog tarp religijos ir laimin
gumo nėra nieko bendra.

“Kokia religija turėtų būti?”
Nors tas klausimas studen

tams ir nebuvo užduotas, bet 
nemažas skąičius į jį atsakė. 
Vienas studentas davė tokį at
sakymą: “Praktiška religija tu
rėtų pirmiausia rūpintis žmo
nių gerbūviu, ir pašalinti viso- 
kj misticizmą bei tuščias kal
bas apie pomirtinį gyvenimą”.

Studentų atsakymai, sako 
prof. Binder, parodė, jog jie yra 
gan jautrus ir sąžiningai bando 
rišti gyvenimo klausimus. Iš 
praradusių tikėjimą tik vięnas 
studentas pareiškė: “1 take my 
pleasure where 1 can without 
thinking much about conse- 
ųuences”. Visi kiti buvo- tos 
nuomonės, jog doras gyvenimas 
yra pirmutinė pareiga kiekvieno 
žmogaus.

Taigi, sako prof. Binder, visi 
priekaištai Amerikos jaunimui, 
o ypač studentams, kad jie veda 
nemorališką gyvenimą ir neat
sako už savo darbus yra be pa
grindo.—K. A.

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

i Kaina 45 centai.

i
atvykau
Neilgai 

atvažiavau į

Klausimas: 1916 m. 
į Kanadą iš z Lietuvos, 
tenais išbuvau, 
Suv. Valstijas. Paėmiau trauki
nį Montrealo, buvau išegzami
nuotas kur nors prie rubežiaus, 
užsimokėjau savo “galvos tak
sus”. Apsigyvenęs šioje šalyje 
kiek laiko, padaviau prašymą 
tapti Amerikos piliečiu, ir ma
no prašymas buvo sugrąžintas 
su pranešimu, kad negalėjo rast 
rekordą mano įleidimo. Kaip aš 
galiu darodyti 
dencija-

D. O.

legališką rezi-

Passaic, N.
Form 2214
Peticijos pirma

Atsakymas:
turalizacijos
forma) turi speciali aprūpini
mą arba ant tos formos rasi 
tam tikrą vietą, kur gali pa
žymėti, kad atvykai iš Kanados; 
aprūpinimas inima ir tuos, ku
rie atvyksta iš Meksikos. Toj 
vietoj turi aiškiai pažymėti 
vietą Kanadoj, į kurią atvykai 
iš Lietuvos, ir dieną, kada at
vykai į tą vietą, ir taipgi turi 
paduoti vietą Suv. Valstijose, 
kur iš Kanados atvykai, ir die
ną, kada atvykai. Jeigu negali 
atsiminti tiknt atvažiavimo die
ną .į Suv. Valstijas, ir negali 
atsiminti rubežinio miesto var
dą, kur buvai išegzaminuotas, 
užrašyk vietą, kurioje nusipir
kai traukinio bilietą ir vietą 
Suv. Valstijose, į kurią atvy
kai—tas pagelbės Natūralizaci
jos Biurui susekti tavo atva
žiavimą. Yra labai svarbu pa
duoti tikrą vardą, po kūrio at
vykai į Suv. Valstijas.

Kartaiš pasitaiko, kad žmo
nės, atvykę į Suv. Valstijas iš 
Kanados negali darodyti lega- 
lišką rezidenciją, nes jie negali 
darodyti arba neatsimena at
važiavimo faktus, arlra imigra
cijos oficialiai negali užtvirtin
ti jų atvažiavimą. Kongrese 
buvo įvesta palengvinti natura- 
lizavimą tų ateivių, kurie atvy
ko į Suv. Valstijas prieš įvedi
mą Kvotos Imigracijos Akto ir 
kurie dėl tam tikrų priežasčių 
negali pristatyti reikalaujamus 
atvykimo certifikatus. Bet kol 
kas padėjimas nepermainytas.

Ateivių ištekėjimas ir 
balsavimas

Klausimas: Pereitais metais 
apsivedžiau su Amerikos pilie
te. Esu n-epilietis- Ar mano 
žmona gali užsiregistruoti ir 
balsuoti ateinančiuos rinkimuo
se?

L. J., Brooklyn, N. Y.
Klausimas antras: Mano vy

ras buvo naturalizuotas 1921 
m., mes apsivedėm tais pačiais 
metais. Vykstant Europon 
pereitais metais aš.gavau Ame
rikos pasportą kaipo Amerikos 
pilietė, kad nors pati nebuvau 
naturalizuota. Ar aš galiu bal
suoti ? »

C. S. New York City.
Atsakymas: Atsakymas abe

jiems klausimams yra “taip”.
Sulig “Cable Act”, kuris įėjo 

galėn rugsėjo mėn. 22, 19$2 m. 
Amerikos pilietė, ištekėjus už 
ateivio, vis pasilieka Amerikos 
piliete - pameta tą pilietystę, 
jeigu jšsižada, arba jeigu ji iš
tekėtų už ateivio, kuri negali, 
dėl nekuriu priežasčių, tapti pi
liečių, pav., kinietis arba ja- 
ponietis; arba jeigu ji išgyveno 
ilgiaus dviejų metų savo vyro 
šalyje arba daugiaus penkis 
metus bile kur kitur užsienyje.

• Teisybė, kad “Cable Act” ne
pavelina Amerikos piliečio atei
vei rpoterei automatiškai įgyti 
pilietystę kaip buvo daroma 
prieš rugsėjo 22 d., 1922 m.

Bet ateivė, kuri įgijo piliety s- 
tę per s^yo vyro natūralizacijų 
prieš rugsėjo 22 d-, 1922 m. vis 
pasilieka 
balsuoti visuos;
Bet ta teisė neinima 
kurios ištekėjo už Amerikos pi 
liečiu po rugsėjo 22 d., 1922 m.

(Na-

pilietė ir turi teise 
rinkimuose, 

ateives,

kėti taip vadinamą “aurtax”, ku
ris yra tris arba keturis sy
kius augštesnis už norrrrališkus 
taksus. Pav., žmogus uždir- 
bantis$100,000 į metus, moka 
5 nuošimtį virš jo asmeniškų 
paliuosavimų, kurie yra —ve
dusio $3,500 ir nevedusio $1,- 
500. Jo normališki taksai bu
tų $4,605. Bet jis turi dar mo
kėti “surtax” iš 19 nuošimčių, 
kas reiškia dar $16,2656. žmo
gus, kurio visiškos 
$1,000,000, moka 
taksų 5 nuošimčius 
20 nuošimčių, pilni
$241,259. (FLIS).

i nei gos yra 
normališkų 
ir “surtax” 
taksai yra

Ellis Island — Suv. Vai 
stijų vartai.

už-

tu-

(gyti teisę balsuoti turi pačios 
imti žingsnius įgyti natūraliza
ciją.

Apsigyvenimo reikalavimai 
balsuotojams

Klausimas: Pereitą sausio 
mėn. persikrausčiau iš Illinois 
į Ohio valstiją. Išsiėmiau pilnas 
natūralizacijos popieras 1925 m. 
Ar galiu užsiregistruoti ir bal
suoti savo naujoj gyvenimo 
vietoj ?

C. C. Youngstovvn, O.
Atsakymas: Ohio, New York, 

New Jersey, Illinois ir trisde
šimts kitose valstijose reika
lauja, vieno meto apsigyvenimą 
valstijoj pirm negu galima 
balsuoti. Tavo valstijoj bal
suotojas turi apsigyventi nors 
90 dieifų apskrityje ir 30 dienų 
balsavimo distrikte, kur turi 

•siregistruoti.
Medžiojimo įstatymai

Klausimas: Mano draugas
ri ūkį Pennsylvanijos valstijoj, 
jis pasikvietė mane jį aplanky
ti. Prasideda medžiojimo se
zonas. Kadangi neturiu pilnų 
Amerikos popierių, nežinau ar 
galėsiu medžioti. Taipgi ar 
negalite man pranešti, kada 
medžiojimo sezonas prasideda ir 
kada baigiasi?

R. S. New York City.
Atsakymas: Kiekviena valsti

ja turi savo atskirus medžioji
mo įstatymus. Pennsylvanijoj, 
briedžių (be ragų) medžiojimas^/Bet tarptautiški 
tęsiasi nuo gruodžio 1 d. iki 
gruodžio 15 d. Kai kurios valsti
jos nepavelina gaudyti brie
džių. Keliose valstijose—Penn- 
sylvania, Colorada, Connecticut 
ir Illinois ateiviai negali me
džioti. Pennsylvania nepaveli
na ateiviui turėti šunį ir nešti 
ginklus. Keliose kitose valstijo
se leidimai kainuoja net tris 
syk daugiaus ateiviui', negu pi
liečiui. Bet daugelyj valstijų 
ūkininkams galima medžioti 
per sezoną ant savo žemės be 
leidimo. Bet ta privilegija tei
kiama tik šeimynos nariams ar
ba darbininkams, žmogus, no
rintis medžioti, turi gauti nuo 
State Game Commission kopiją 
vietinių medžiojimo įstatymų. 
U. S. Department of 
ture savo Farmers’ 
NNo. 1575, pagamino 
1928-29 sezono įvairių 
medžiojimo įstatymų.

Natūralizacijos liudininkai
Klausimas: Tris metus, iš 

paskutinių penkių metų, gyve
nau Pennsylvanijos valstijoj. 
Pirmais dvejais metais gyvenau 
Ohio valstijoj. Kaip galiu pri
statyti liudininkus, kuriuos pi- 
lietystė reikalauja, kurie mane 
pažino per visus penkis metus? 

A. M. Braddock, Pa. 
Atsakymas. Kuomet paduodi 

peticiją, paduok vardus dviejų 
liudininkų, kurie yra Amerikos 
piliečiai toje vietoje, kur da
bar gyveni, ir kurie tave pa
žysta per paskutinius tris me
tus ir vardus dviejų liudinjnkų 
Ohio valstijoj. Natūralizacijos 
Biuras išegzaminuos pirmuosius 
liudininkus tuo pačiu laiku, 
kuomet tavo peticija oficialia- 
kai bus paduota. Natūralizaci
jos Biuras turės imti žings
nius išegzaminuoti paskutinius 
du liudininkus, kur jie gyvena, 
ir jų paliudijimai bus prista
tyti Natūralizacijos Direktoriui 
tavo distrikto. Tamsta tik turi 
gauti jų pavelinimą vartoti jų 
vardus natūralizacijos tikslui.

Ineigų taksai
Klausimas: Aš skaičiau, kad 

'aukščiausia taksų rata dėl in- 
j eigų taksų po nauju įstatymu 
I yra 5 nuošimčiai. Nepriguliu 
prie milionierių klasės, bet man 
žingeidu vistiek žinoti, kiek in
eigų taksų moka didelio turto 
žmonės.

L. J. Ithaca, N. Y.
Atsakymais: — Teisybė, kad 

augščiausi normališki taksai 
yra 5 nuošimčiai nuo incigą su
virs $11,000 į metus. Bet virš 
tos sumos ineigos dar turi mo-

Agricul- 
Bulletin 
sutruką 
valstijų

įvedimo Imigracijos 
m., Ęllis Island 
povaliai sumenkėjo,

Pirm įvedimo dabartinio 
imigracijos įstatymo, visi žmo
nes tikėjo, kad Ellis Island bu
vo krašta svarbiausi vartai, per 
kuriuos perėjo net trys ketvir
tadaliai visos imigracijos į Suv. 
Valstijas.*

Bet nuo 
Akto 1924 
svarbumos
ir šiandien mažiau kaip pusė vi
sų atvykusių imigrantų į Suv. 
Valstijas atvyksta per New 
Yorką.

RugpiuČio mėn., 1928 m., su- 
virš 43,000 ateivių buvo įleis
ta. Iš tų tik 11,400 ateivių per
ėjo per Ellis Island.

rubežiai 
šiandien užima svarbią įėjimo 
vietą, tūkstančiai atvyksta per 
Kanados ir Meksikos rubežius.

Tačiau vykstantieji Europon 
imigrantai vis apleidžia Suv. 
Valstijas per New Yorką.

[FLIS]. . ,

Su

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

musų populiariais laivais

BKSOLUTK, BBUANCB,

Puikus patarnavimas visose 
klesose

f“--------------------------------- -
NEW yor- /||_1K° IKI KAU- 

LvUno ir atgal
Trečia Klesa

Plūs U. S. Revenue takiai 
v----------------------------------- f

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line 
177 N. Michigan Avė. Chicago

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

V. MISZEIKA
■ Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

- o
GYVENIMAS

Minaiinli Sumala*

900 W. 52nd Street
CHICAGO *

Prenumerata metama $1.50 
Pusei metų  $1 
Kopija--------------------- lOe

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

3OR



Puikiausia

NAUJIENOS

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

WICKER PARK SVET. 
2040 West North Avenue

NAUJIENOS. Chfcago, III
------   . ■•ĮlA _ - • *

Rengia

NAUJIENOS



NAUJIENOS, Chicago, 11!. Trečiadieniu lapk,. PI, 1^28

DOVANOS NAUJIENŲ MASKARADUI
Biznieriai skiria gražias do

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

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

(2) M. J. Matulauskas, 3351 
S. Halsted St., kuris užlaiko vi
sokių aprėdalų krautuvę ir lie
tuviams, ypač. bridgeportie- 
čiams, yra žinomas per dauge
li metų; jis paaukavo Georgetb 
šilkinę dresę moterei arba mer
ginai vertės $15.

(3) Jos. A. Rizgen, 3313 S 
Halsted St., kuris užlaiko laik
rodėlių ir auksinių daiktų krau 
tuvy, paaukavo “Naujienų* 
maskaradui sidabrinį X šmoti 
gėrimams setą. Kas laimės tą 
puikų sidabrinį setą, tas bus pa- 
tenkintas. Seto verte----^12.

(1) Peber Barskis Furniture 
louse, 1718 \V. 47 St. Jis pei 
langelį metų veda pasekmin 
gai biznį Town of Lake apie- 
r tikėję. Jis skiria Naujienų 
maskaradui puikią pastatomi 
ant grindų elektrinę liampą 
š lkiniu uždangalu, vertės $20

(5) B & J Electric Radit 
' mg. Laboratories, Ine., J. A 
Bartkus, Vedėjas, 6819 Soutl 
VVestern Avė. Tai yra lietuvia 
Radio išdirbinėtojai, kurie gra
žiai veda savo biznį Marquett< 
Parko apielinkėj. Jie skiria 
Naujienų maskaradui Elektrin 
\VaffIe Iron, Rimco Waffl< 
Mold No. 89-A vertes $16.

(6) A. Belskis, vaistininkas 
Naujienų kaimynas, kuris pd 
sėkmingai veda savo puikia 
įrengtą vaistinę per daugeli 
metų, skiria Naujienų maska
radui Perfiimų Setą vertės $10

(7) Josephine Osinski, 4101- 
Archer Avė., ji yra real estati 
biznyje, skiria Naujienų Maska
rade dalyvaujantiems rankomis 
išsiuvinėtą dreserio uždangalą 
šilkinį arba lininį, vertės $10.

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

(9) Justin Mackevvich, 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. Ji* 
parduoda bonus ir skolina pini 
gus. Biznį daro su lietuviai:. 
Skiria Naujienų maskaradui do
vanų $5 cash.

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

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

(13) Salutaras Drug Co., 639 
W. 18 St. Jie išdirbinėja žinomą 
biterį. Skiria Naujienų maska 
radai dovanų tuziną butelių Sa ! 
hitam Bitters vertes $12.

(14) Archer Parlor Suitej 
Manufacturers, J. Kazik, sav., i 
4140 Archer Avė. Tai yra ge
rai žinomas Brighton Park biz
nierius, kuris išdirbinėja ra
kandus. Jis sĮtiria “Naujienų” 
naskaradui puikų apmuštą 
irėslą, vertės $25.

(15) Henning VVenn-ersten, 
Ine., 2760 Archer Avė. Jie iš- 
lirbinėja Malt Extract, skiria 
‘Naujienų” maskaradui 2 kei- 
.us malt, vertės $14.50.

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

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

(18) J. A. Pikiel, 1818 So. 
lalsted St. “Naujienų” kaimy

nas, biznierius, skiria “Naujie- 
iu” maskaradui Flovaheim ru- 

ius patentuotos skuros čevery- 
;us, vertės $10.
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(19) E. W. Bakszevvicz, 4392 
Archer Avė., skiria “Naujienų’ 
naskaradui Silver Plated Pla- 
Ler, vertės $15.

(20) Brigh’.on Music & Jewel- 
y Store, 4216 Archer Avė., ski- 
ia “Naujienų” maskaradui fon- 
aninę plunksną ir paišelį, setą, 
žertos $6.50.
---- -----r--------—--------------------

(21) E. W. Bakž>r.ewicz, 4392 
\rcher Avė., skiria “Naujienų“ 
naskaradui laikrodį keliaunin
kams, vertės $10.

(22) A. J. Kareiva & Son., 
1537 S. Wood St., skiria “Nau 

i ienų“ maskaradui elektrikinj 
tavos perkuliatorių, vertės 
$6-50.

(23) E. W. Bakszewicz, 439- 
\rcher Avė., skiria “Naujienų’ 
naskaradui fontaninę plunksną 
r perlinius karolius, vertės $5.

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

(25) Kauno Pilis, 732 W. 11 
>t., skiria “Naujienų” maska 
adui Japanese Musical vyno 1 

Arnotų setą vertės $10.
, —— ............... ■   ■h... ■

(26) Telser Jewelry Store 
‘205 W. 22 St., skiria “Naujie 
iu” maskaradui ‘ balto auks< 
ankinį laikrodėlį vyrui arbc 
noterei, vertės $20.

(27) Peoples Furniture Co. 
1922 So. Halsted St. ir 4117-82 
Archer Avė. Tai yra didžiausiom 
ietuvių rakandų krautuvės. Pa 
sėkmingai veda biznį per 13 me- 
ų, skiria “Naujienų” maskara- 
lui pastatomą elektrinę lemp; 
u kristaliniu “base” ir šilkinit 
iždangalu, vertės $25.

(28) Atlas Photo Studio 
'0901/2 Archer Ave.„ skiri? 
‘Naujienų” Maskarade laimėju 
nam fotografiją 14x20, vertėm 
’6.

-. • .............................. -------------------------------------------------—i

(29) Dubickas ir Vailionis
606 So. Halsted St., skiri? 

‘Naujienų” maskaradui F 
•ash.

' 11 ‘I

(30) C. K. Valaitis, 919 West 
15 St., Real Estate, skiria Nau 
ienų maskaradui gražią žalią

palę (Parrot), vertės $15.

The English Column
Why Does Parentajfe 

Shun Youth’s Society?
By Vladas Jurgelionis

A prominent Lithuanian 
young people’s organization 
gavę, its annual Fall danei’ lašt 
Saturday. This dance is classed 
as one of the mpre important 
sočiai events given by the 
young generation. It is re- 
cognized as such by all of the 
better informed Lithuanians in 
Chicago. A t this dance there 
\vas a great number of people, 
approsimately three hundred 
fifty. Out of this entire num
ber only three were of 
the older parent generation. 
This fact was ulone true of a 
number of other sočiai affairs 
given by the young folks this 
year.

Whv is it that the older Lith
uanian people refuse to mingl-e 
with the young people at tho1 
latters’s sočiais? Is it because 
the older people think that 
they are too important to be 
wasting their time in the com- 
pany of the youth ? Do the old
er Lithuanians imagine that the 

of t.he youngei- are «et- 

ting .00 “babyish”?
A t the previous dances oi 

the above mentioned organiza
tion, there was alvvays a largo 
number of the older generation 
present, būt without any cause 
or reason the suport and sočiai 
follovving of these older Lith
uanians suddenly dropped to 
n ii. It seems as though every- 
one of the grown people thinks, 
“What is the ūse of bothering i 
with associating with the kids, 
let the other people do it”.

Do these people realize that 
the Lithuanian Youth (often 
thought of as a bunch of harm- 
hss little chiklren) are already 
grown and are practically ready 
to step into the footsteps of 
their parents to take the reins? 
These are the young people 
who will be tomorrovv’s Lith
uanian leaders in America.

Unless the Older Lithuanian 
generation becomes warmly 
acųuainted with this growing 
generation, the future Lith- 
uaniarfs will have no heartfelt 
eonneetion with the past.

Būt štili that ųuestion is 
foremost in the mind of the 
more conscientious youth, “Why 
is the grovvn generation re- 
fraining from actively asso
ciating with the youth”?

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

(32) M~ J. Kiras, 33^5 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 maskaradai 36 kvortas sal
daus pieno, vertės $5.

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

'jįonik
For Oats and Woundt

ApalM«a#oklt «tnik ritimu.
Gydykit kožną žaizdą ar
ba iHibrėžimą sa iiao ne 
nuodijančia antiseptika 
Zonite užmuia bakterijas. 
Ir iigydo. .

Smulkios žinios
J. Gabrys, 45 melų,’ gyv. 

2943 So. Rockvvelj st., sužeis
tas. Ėjo per VVestern avė. prie 
1.3-ėios gatvės. Užgavo jį auto
mobilius. Nugabentas šv. An
tano ligoninėn.

* * *
Sofija Laurinaitis, 32 metų, 

gyv. 4501 So. Paulina st., nuga
benta pavieto ligoninėn. Persi- 
skrodė stiklu ranką. Mosikavo 
ranka argumentuodama ir su
sižeidė ranką.

• * * '
Jonui Savinskiui, 26 metų, 

gyv. 3814 So. Honore st., ap
daužyta galva. Nugabentas 
Bridvvell ligoninėn. Mėginęs j- 
eiti svetiman nnman ar sveti
niuose namuose susipešęs. Pa
seka — atsidūrė ligoninėnje. ’

Victor Esposito, gyv.’ 1040 
Wesl 31-si st., sužeistas. Autas 
užgavo jį prie 35-tos ir Halsted 

Naudokitės Proga Apšvietoje
Naujas, bet didžiausias Knygynas “LIETUVA“, kurias dabar atsipirko visą knygų biznį iš AUŠROS ir paėmė 

visas OLSZEWSKIO laidos knygas ir kai kurių kitų, siūlo šio laikraščio skaitytojams pasinaudoti pirma ir paskutine 
tokia proga — pasipirkti geriausių knygų iš musų knygyno už visai numažintą kainą, šiame sąraše telpa visos ge
riausios ir jums reikalingiausios knygos. Tuoj pirkdami knygas iš musų knygyno gausite knygas visai pigiai ir sykiu 
paiemsite musų naują kultūrinę įstaigą. Jeigu tamsta vienas arba sykiu susitaręs su savo kaimynais imsite iš Šio 
sąrašo nemažiau knygų vertės $30.00 — “LIETUVOS“ Knygynui prisiųskite tiktai pusę tos sumos. Reiškia, jeigu 
knygų imsite už $30.00 — mums prisiųskite tiktai $15.00, arba jeigu imsite nors ir vieni) knygą, gausite didelę'nuo- 
laidą kaip kad yra pasakyta žemiau prie kiekvienos knygos atskirai. Šitas gigantinis knygų nupiginimas tęsis tiktai 
iki šių Kalėdų — naudokitės proga tuoj. Knygynas “LIETUVA” užmezgė ryšius su didžiausiais Lietuvos knygynais 
— visos geresnės Lietuvoje išleistos knygos yra gaunamos musų knygyne.

KVIEČIAME PASIRINKTI
Lietuvių Anglų, Anglų Lietuvių Kalbų žodynas. — Sutaisė A. I^alis 
(Abi dalis) 1271 pusi, šitas žodynas visai baigiamas išparduoti, į 
trumpa laikų nei už didelius pimtma ių nebus galima gauti, žo
dyno kaina dabar pakelta iki $15.00, bet mes, kaipo nauji biznie
riai, duodam progą įsigyti už $8 00 arba jeigu pirktumėt už $<30.00 
vertės knygų, inms žodvnas nareitų tiktai $7.50. Apdaryta. Knjna 
$15.00, iki gruodžio 25 d. tiktai .............................................. !...... $8.00
Anglų Lietuvių Kalbos žodynas — sutaisė A. Labs. Dalis II, 835 
pusi. Apdalyta. Kaina $8.00, iki gruodžio 25 d. tik .......   $5.00
žodynėlis Lietuviškai angliškos ir angliškai lietuviškos kalbos. 
Kišeninis. Apdarytas. Kaina $1.25, iki, gruodžio 25 d. lik ...... $1.00
Lietuviškas Sapnininkas su 300 paveikslų. Pusi. 205. Apdarytas. 
Kaina $1.50, iki gruodžio 35 d. tik .................................   $1.00
Pilnas Orakulas arba visokių burių ir monų knyga, taipgi visokių 
paslapčių išaiškinimo knyga. Su daugybe paveikslų. Pusi. 414, ap
daryta. Kailiu $4.00, iki gruodžio 25 d. tik .......................... $2.50
Tikėjimų Istorija. Parašė prof. Chantepie de la Sauseyes, į lietu
vių kalbų vertė .1. Laukis. Garsi knyga tikėjimų klausimu. Apdary
ta. Pusi. 1080. Kaina $10.00, iki gruodžio 25 d. tik ................. $6.00
Valgių Gaminimo ir Namų PrižiurCiimo Knyga. Pusi. 162. Apda
ryta. Kaina $1.75, ikį gruodžio 25 d. tik-...... ......    $1.25
Lyties Mokslas—garsioji Dr. Karaliaus knyga. Gvildenama ir pa
veikslais išrodoma lytiški sudėjimai; taipgi joje randasi daug prak
tiškų patarimų lyties reikaluose. Pusi. 400. Apdaryta. Kaina $7.00, 
iki gruidžio 24 d. tik .................................................................... $5.00•
Lietuvių Kalbos Gramatika ir Sintaksė. Sutaisė Rygiškių Jonas. 
Pusi. 280. Kaina $1.50, iki gruodžio 25 d. tik ............................ $1.00
Musų Istorijos Pradžiamokslis. Pusi. 106, apd. Tinkamas mokyk
loms. Kaina $1.25, iki gruodžio 25 d. tik ...................................  $1.00
Magiškos Kazyros su lietuvišku ir anglišku išguldymu. Kaina $1.50, 
iki gruodžio 25 d. tik .......................... ‘........................................ $1.00
Naujoji Literatūra. Parašė A. Jakštas. Pusi. 1168, apd. Svarbi knv- 
ga šituo klausimu. Kaina $6.00, i|<i gruodžio 25 d. tik .......... $3.50
Lietuvių Kalbos Vadovėlis —- parašė J. Murkti. Tinkamas dėl lie
tuviu kalbos lavinimosi. Apie 200 pusi. Kaina $1.25, iki gruodžio 
25 d. tik ......................................................................................... $1.00

Vaiku Darhvmečiui. Knyga tinkama jaunuoliams lietuvių kalba* 
lavintis. Sutaisė J. Murka. Virš 300 pusi. Kaina $1.75, iki gruodžio 
25 d. tik ......................................................................................... $1-00

Skaitymai — pašvęsta lietuviu kalbos mokslui. Sutaisė P. Klimas.
Pusi.'292. Kaina $1.25, iki gruodžio 25 d. tik .......’................. $1.00

Lenkų Lietuvių Kalbos žodynas — sutaisė A. Lalis. Pusi. 331, ap
daryta. Kaina $2.50, iki gruodžio 25 d. tik .............   $1.50
Aritmetika — dalis l ir II. Pusi. 177. Sutaisė P. Mašiotas. Kaina 
$1.00, iki gruodžii 25 d. tik ......................................................... 80c.

Lenkiškai-Lietuviškai-Rusiškas žodynas — sutaisė J. Ambraziejus. 
Pusi. 552, apd. Kaina $5.00, iki gruodžio 25 d. tik ................... $3.00

Meilės Laipsniai. Labai žingeidi knyga apie meiliškus dalykus. 
Pust. 216. Kaina $1.75, iki gruodžio 25 d. tik ........................  $1.25
Organinė Chemija. — Parašė V. Ruko. Pamatinės žinios šitoje 
srityje. Pust. 384. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 d. tik .............. $2.00

Iš Tamsios Praeities į šviežią Ateitį. Pusi. 220, apd. Parašė N. Ru- 
bakinas. Kaina $2.00, iki gruodžii 25 d. tik ............................ $1.25
Draugijos ir Organizmo Evoliucija. Remianties garsiais mokslinin
kais parašė Arthur Levvis ir sykiu kitų knygų — Nuosavybės Išsi
vystymas — parašė Paul Lafargue. Dr. Karaliaus vertimas. Abi 
knygos vienoje, apdaryta. Pusi. 380. Kaina $2.50, iki gruodžio 25 d. 
tik ................................................................................................ $1.50

i *

Dr. Vinco Pietario Raštai. Telpa autoriaus paveikslas sykiu su jo 
biografija. Taipgi daug jo apysakų. P*usl. 301, apdaryta. Kaina
$2.00, iki gruodžio 25 d. tik ..................................................... $1.25 Kaina $2.25, Iki gruidžio 25 d. tik

Pasarga: Pinigus už knygas malonėkite siųsti čia pažymėtų vardu ir adresu, 
sias muzikalių ir teatralių kurinių pasirinkimas, taipgi kitų įvairių knygų, 
visos Knygos yra gaunamos kurios 'tiktai randasi kituose lietuvių knygynuose.
mo kolei numažinta kaina, laukiam iš Tamstos tikros prijautos musų naujam knygynui.

KNYGYNAS “LIETUVA”
3210 So. Halsted St., .Chicago, III.

gatvių. Ligoninėn nuvežė John 
Baltakis, 3348 So. Lowe avo.

• |Į< *

Stokjarduose sužeistas Kas
paras Sebecki, 32 metų, gyv. 
3726 So. Wallace st. Sužeistasis 
nugabentas St. Pauls ligoninėn.

— Reporteris.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriaus^ paštą (Clark 
Ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win 
dow” lobej nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

902 Apkevicus Anton
903 Ausanui Roopsui
908 Bronius Stanislovis
909 Burdzinski Teodore

915 Gėrikaitis M t
920 Janusz Stefan
921 Kaloudes Stove
923 Kasparovvicione Petronela
929 Lagzdine Paul
933 Mažeikis J
938 Palekas Mike
954 Urbanavičius Simanas
955 Vasilenskio Mrs Lenota
963 Zivica Marija

Pinigai išmokėti 
Lietuvoje 

PER 
KOPERACIJOS BANKĄ 

Pinigus gavo:

56514—O. Masalskienei 
56518—J. Vai teki enei 
56513—M. Šimkienei 
56520 M. Jurkšienei 
56521—Ač. Kazickienei 
561)23—A. Uznienei 
96015—B. Bartkienei 
96016—K. Jurgelienei

Su gilia pagarba jums,
KNYGYNAS “LIETUVA”, Vedėjas Julius Mickevičius.

ČIA ESAMŲ KNYGŲ:
Keturi Paveikslai: Algirdo, Gedimino, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 
22y28; visų keturių kaina $2.00, iki gruodžii 25 d. tik ...... $1.25
Sveikata. — Sutaisė Dr. Graičiunas. Svarbi knyga sveikatos rei
kalu. Pusi. 339, apd. Su pavekslais. Kaina $3.00, iki gruod. 25 $2.0o
Stebuklai ir Paslaptys — su paveikslais. Parašė N. Rubakinas. 
Įdomi knyga. Pusi. 24, apd. Kaina $2, iki gruodžio 25 d. tik $1.25
Gamtos Mokslų Vadovėlis. Parašė Trojanovski. Su daug paveikslų. 
Pusi. 580, apd. Kaina $5.00, iki gruodžii 25 d. tik ................. $3.00
Simano Daukanto Istorija nuo Gedimino iki Liublino Unijai.. Pusi. 
531 apd. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 d. tik ..................  $2.00
Lietuvių Tauta Senovėje ir šiandien. Paraše Dr. J. šliupas. Pusi. 
563. Apdaryta. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 d. tik . ............. $2.00*
20 linavotų laiškams popierų su įvairioms dainoms ir tiek pat kon-
vertų. Kaina §2.00, iki gruodžio 25 d. tik ........................ $1.00
Lietuvių žemlapis visai naujas — spalvuotas $1.50, nespalvuotas
$1.00; dabar 25 centai pigiau.
"Kardai“ 3-jų metų su 300 paveikslų, virš 1000 puslapių, apdaryti 
gražiai į vienų didelę knygų. Kaina $4, iki grumi. 25 d. tik $2.00
Raistas — garsioji Sinclairio apysaka apie lietuvių gyvenimų Chi- 
sagos miefrte. Pusi. 355, apdaryta. Kaina 2.25, iki gr. 25 d. tik $1.50
Tūkstantis ir Viena Naktis. Labai įdomių pasakų serijos su gra
žiais paveikslais. Pusi. 300, apd. Kaina $2.50, iki gr. 25 d. tik $1.75
Sidabrinis Kryželis arba dailydė iš Nazareto. Pusi. 169. Kaina 75c., 
iki gruodžio 25 d. tiktai ............................................................ 50c.
Lietuviškos Pasakos įvairios. Surinko Dr. Basanavičius. Daug įvai
rių apysakų. Virš 300 pusi., apd. Kaina $2.25, iki gr. 25 d. $1.50
Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių. Pasakos surinktos Dr. 
Basanavičiaus, čia telpa keli šimtai įvairiausių pasakų apie dū
šias, velnius, cholerų, mara r tt. Pusi. 470, apdaryta. Kaina $3.00, 
iki gruodžio 25 d. tik ................................................................ $1.75
žinynas. Svarbi žinių knyga iš įvairių mokslo šakų; taipgi apie 
sveikatų ir budus gydymosi, kokius vaistus naudoti ir tt. Pusi. 
392; apdaryta. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 d. tik ................. $1.75
Geografija. Parašė šernas. Svarbi knyga —- joje aprašima viso 
pasaulio kampų žmonių gyvenimas, jų skaičius, užsiėmimas. Kur 
randasi kokie ežerai, upės, jūrės ir tt. Pusi. 469, apdaryta. Kaina 
$4.00, iki gruodžio 25 d. tik .....................................  $2.00
Ethnologija arba istorija apie žemės tautas. Parašė šernas. Su pa
veikslais. Šios knygos jau gana mažai yra — paskutinė proga pa 
siskubinti jų įsigyti. Kaina jos yra nakelta. bet perkant nas mus 
dabar gaunama gana pigiai. Pusi. 667; apdaryta. Kaina $5.00, iki 
gruodžio 25 d. tik ....................................................................... $3.00
Senovės Istorija — su 5-kiais žetųlapiais. Aprašo bei supažindina 
su istorija senovi&kiausių laikų. Sitų knygą parašė prof. R. Vipper. 
Pusi. 305; apdaryta. Kaina $2.50, iki'gruodžio 25 d. tik ......... $1.50

Istorija Abelna — pilna svieto istorija pradedant 2800 prieš Kris
tų ir eina iki galutinam išdraskymui imperijis Aleksandro Make- 
doniškojo, 146 metų prieš Kristų. Pusi. 498; apdaryta. Kaina $2.50, 
iki gruodžio 25 d. tik ....................................... ?.................. $1.5o

^Amerikos Istorija — vaizdžiai aprašoma Amerikos istorija nuo 
Kolumbo Amerikos atradimo iki 1896 metų. Pusi. 364; apdaryta. 
Kaina $2.25, iki gruodžio 25 d. tik ...................................... $1.25
Lietuvių Protėviai — parašė Dr. J. šliupas. Pusi. 285; apdaryta. 
Kaina $2.00, iki gruodžio 25 d. tik .......................................... $1.00
Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai — parašė sulig kitais au
toriais šernas- Paveiksluota. Pusi. 370; apdaryta. Kaina $2.50, iki 
gruodžio 25 d. tik ...?...................................................................... $1.50
Gamtos Reiškiniai. Parašė J. Traianovskis. Vaizdžiai supažindina 
su gamtos įvairenybėmis. Paveiksluota. Pusi. 240, apdaryta. Kai
na $2.00, iki gruodžio 25 d. tik .............................................. $1.25
Apsireiškimai Atmosferoje Arba Metereologija. Sutaisė Šernas. Pa
veiksluota. Paskutinios knygos pardavimui; apdaryta. Pusi. 238.

.......................................... $1.50
Musų knygyne randasi didžiau- 

Reikale klauskite katalogo. Pas mus 
Laukiam iš Tamstos knygų užsaky-

13832—-Stasiui Bajaliui
13845—Petrui šimkevičiui
23364—N ir i f oeru i Vizgintai

1054—Olesei Valienei
24374—Barborai Valaičienei
24381—Antaninai Berzeckai
24383—Marijonai Navakaus- 

kienei

IŠMINTINGAS DARBAS

Internacionalinis profesionalinis 
tennis žvaigždė Karol Kozeluh sako:

"Jus negalite jaustis gerai, jei 
esate riebus. Aš rukau "Lucky” vie
ton riebfti.”

Tai yra išmintingas darbas ir tai 
yra moderninis būdas pasilaikyti lie
siu. Kai norisi saldumynų, ar kito
kio riebinančio maisto — užsirūky
kite Lucky. Riebumas yra pavojin
gas — sveikata ir mada reikalauja 
Hesios figūros, todėl ir reikia ra

ikyti Lucky. Lucky Strike cigaretai 
yra padaryti iš geriausio tabako 
Kepimmas išima visus nešvarumus 
iš tabako. Todėl jie neerzina gerk
lė ir nekenkia kvėpavimui. O ir 
skonis jų yra geresnis.

Tų jau senai surado vyrai. Dabar 
pradeda tai surasti ir moterys, ku
rios visuomet nori būti lieknios ir 
graikščios. Todėl vis daugiau mo
terų, vieton valgyti saldumynus, i-u- 
ko Lucky. Tas pagelbsti moterims 
būti liekniems, o todėl ir sveikoms. 
Ir tai taip lengva!



Trečiadienis, lapk, 21, 1928 NAUJIENOS, Chicago, m.

Tas Didžiulis Mas
karadas

K\ir tik susirenka didelės 
žmonių minios, ten visuomet 
yra visu pakilęs ūpas, yra sma
gumas. Šiame Naujienų mas
karade. galima jau dabar tik
rinti, kad bus minių-minios, 
nes su kuo tik tenka pasikal
bėti, kiekvienas tuoj prisimena 
apie Naujienų maskaradą. Ir 
prisiminę apie tai prideda, kad 
jis jau pats ruošiasi ir dar ki
tus ragina. Vien tas jau rodo, 
kad Naujiena maskaradas bus 
pasekmingas visais atžvilgiais.

Kodėl Naujienų parengimai 
būva visuomet pasekmingi? At
sakymas aiškus: Naujienos yra 
didžiausias lietuvių dienraštis 
ir Naujienas žmonės myli, už
tat ir j Naujienų parengimus 
susirenka tokios didelės žmonių 
minios.

Nėra abejonės, kad šiame 
Naujienų maskarade susirinks 
minios žmonių. O susirinkti mi
nioms yra ir pagrindo. Tik pa
sižiūrėkit kiek bus išdalinta 
puikių dovanų šiame Naujienų 
maskarade. O kas nenori lai
mėti gražią dovaną? Kiekvie
nas. Aš pats irgi norėčiau 
gauti dovaną, bet vargiai pasi
seks. Mat, tam yra daug prie
žasčių, kodėl aš galiu negauti 
dovanos. Tų priežasčių čia nė 
neminėsiu. Tik galiu pasakyti, 
kad mano žmona su vaikais jau 
senai rengiasi į Naujienų mas
karadą ir.tikrina man, kad jie 
laimės dovaną. Vadinasi, aš tu
riu rimtą konkurentą, bet tas 
konkurentas galų-gale man vis- 
vien išeis, ant naudos. Jei ma
no šeimyna laimės dovaną, kar
tu laimėsiu ir aš.

Bet nežiūrint tokių kliūčių, 
v išvien aš rengiuosi pasirodyti 
Naujienų maskarade kuoįvai
riausiai. Aš manau, kad mano 
žmona ir vaikai nepažins ma
nęs Naujienų maskarade.

Aš jau senai laukiu Naujienų 
maskarado, nes žinau, kad ten 
tftrėšiu malonaus smagumo.

—Chicagietis.

“Naujienas” atlankė
“Naujienas” atlankė p-lė Li- 

ija Žilvičiulė,x kuri per vasar i 
viešėjo Lietuvoje ir pereitą 
savaitę sugrįžo Chicagon. —Ii.

K. Sabonio 
koncertas

------- --------- L

šiandien Lietuvių Auditori
joje p. K. Sabonio koncertas. 
K. Sabonis yra mylimas chica- 
gitcių dainininkas. O šį vakarą 
programą pildys ne tik jis, bet 
ir jo šeimyna — žmona smuiki
ninkė ir duktė pianistė.

Koncertas, be abejonės, bus 
geras, tad patartina publikai 
juo skaitlingiau atsilankyti. Be 
to, pp. Saboniai yra daug pa
tarnavę Chicagos lietuviams.

— Reporteris.

Roseland
Buvo garsintos Bimbos pra

kalbos, o išėjo pliovonės ir nie
kinimas tų, kurie netiki j Mask
vą.

Pirmas kalbėjo jaunas vaikė
zas angliškai. Jisai baugino jau
nimą ateinančiu karu. Tik de
ja, kad tų jaunuolių nebuvo 
klausytis jo.

Paskui kalbėjo Bimba. Jisai 
darė ištraukas iš garsinimų ir 
“kritikavo” redaktorius, tar
tum redaktoriai rašytų tuos 
garsinimus, o ne editorialus, 
apžvalgas ir kitokius straips
nius. žinoma, daugiausia “vė
jo” teko “Naujienų” redakto
riui, P. Grigaičiui.

Art. J. Babravičiaus 
koncertas

Sausio 6 d. Eight St. Teatre 
ivvks art. J. Babravičiaus kon
certas. Nėra abejonės, kad tai 
bus pirmos rūšies koncertas, 
nes p. Babravičius jau dabar 
prie jo rengiasi.

Koncertui vieta pasirinkta ir
gi labai gera. Eight St. Teat
ras dabar atrodo puikiai, — jis 
lapo pagražintas ir pertaisytas.

Kad koncertas bus sėkmin
gas, rodo tas faktas, jog jau 
dabar yra parduota 12 ložų 
(boxes). Ložas nusipirko šie 
asmenys: konsulas A. Kalvaitis, 
Į). B. Lemant, Dr. A. Zimon- 
tas (2), p. St. Norvvel adv. J. 
Bagdžiunas, Dr. S. Biežis, p. 
Berzynskis, p. P. Bruchas, Dr. 
K. Draugelis, p. J. Mackievvicz, 
p. J. Giraitis ir Z. Mickewice.

Skaudžiai “Įsidūrė”
Neapsisaugojant, kartais pa

sitaiko Įpulti arba kitą įstumti 
į labai didelį pavojų. Panašiai 
atsitiko “žinančiam”, kuris, ne
atkreipdamas atydos į iš “kiau
rojo maišo” belendančią “ylą” 
labai užsigavo’, ir jeigu neatras 
tinkamesnės “gyduolės” negu 
“Naujienų” nr. 273-me atsaky
mas Vairomaniui, tai “žaizda” 
gali ant tiek padidėti, kad ne 
tik “žinančiam“, bet ir visai p. 
Geniočio atstovaujamai bažny
čiai gali būt pavojus.

įtardamas mane klystančiu, 
“žinantis” dar kartą pripažįsta, 
jogei p. Geniotis ne šventytas- 
konsekruotas, bet tik išrinktas 
arkivyskupas. Tikrenybėj tiktai 
vyskupas, kurio sostas arba ka
tedra esti sostapilyje arba di
deliame mieste, vadinasi arki
vyskupu arba metropolitu, bet 
pirm viso to jis turi būti kon
sekruotas vyskupas, o tik tada 
būna išrinktas arkivyskupu va
dintis.

P. Geniotis nėra buvęs jokiu 
vyskupu, vien tik buvo nuo ka
talikų prie protestonų, tai vėl 
prie katalikų besimėtantis ku
nigas. Todėl jam prisiėjo ieškot 
arba pasigamini savotiškas “ri
tualas bei liturgika”, apie ku-

A.a. Gapšio 
laidotuvės

Užvakar tapo palaidotas aa. 
(lapsi s; kurį banditai nušovė jo 
aptiekoje prie 39-tos ir Stale 
gatvių. Palaidotas jis lietuvių 
Tautiškose kapinėse.

IŠlydinti kūną iŠ p. Masalskio 
koplyčios ir kapinėse, prie duo
bės, kalbėjo p. Gasiumis.

Lydėjo palyginamai mažas 
skaičius žmonių. Keistoka tru
pu Ii išrodė kai kuriems buvu
sių laidotuvėse, kad nesimatė 
lietuvių daktarų ir buvo vos 
keturi ar penki aptiekoriai.

O juk rodosi, daktarų profe
sija šiek tiek rišasi su aptie- 
korių darbuote. Be to, velionis 
Gapšis, būdamas gyvas, regis, 
priklausė lietuvių aptiekorių 
draugystei. — Reporteris.

Klaidos pataisymas
Keletas dienų atgal buvo 

pranešta, kad arkivyskupas Ge
idutis rengiasi leisti mėnesinį 
laikraštį “Naują Erą” ir kad 
laikraščio redaktorium busiąs

p. Laukis. Teko patirti, kad p. 
liaukis nuredaguos to laikraščio.

— Reporteris.

VINCENTAS ADOMAITIS'
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 18 dieną, 1 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukęs 16 me
tų amžiaus, gimęs Chicagoje. 
Paliko dideliame nuliudime tė
vą Joną Adomaiti, 3 brolius 
Jonų, Juozapų ir Kazimierų ir 
brolienę Katriną. Taip pat 
paliko ciocę Domicėlę ir An
taną Žuką, dėdę Tamošių Ado
maitį ir gimines, familiją Ju
lijonas ir Ona Yougoliai, fami
liją Balčunų, familiją Dainau- 

skiu. Kūnas pašarvotas, ran
dasi Masalskio koplyčioj, 3307 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Lapkričio 22 d., 8 vai. ryte, 
iš koplyčios į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionies sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Vincento Adomai
čio gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvas, Broliai ir 
visi giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius A. Masalskis, Phone 
Boulevard 4139.

P. S. Del susižinojimo kreip
kitės prie Mrs. Žukas, Tel. 
Virginia 1191.

PRANEŠIMAI Lietuviai Daktarai

Pirmyn choro repeticijos įvyks se
re loj, lapkričio 21 d., IJuosybės avė
ta nej, 1822 Wabansia Avė., 7:30 v. 
yiilc. Visi choro nariai susirinkite 
laku, taipgi kviečiame ateit visus, 
ki tie mylite dainuoti, ries tuoj pra
dėkime mokytis naują veikalą.

Valdyba.

A. L Davidonis, M. D.
4910 So. Michi^aii Avė.

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio
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. Halsted St. 
Visi nariai teiksitės laiku pribūti ir 
užsimokėti savo duokles; be to yra 
daug svarbiu dalykų svarstymui.

V. k.’ceviče, put. rašt.

Ofiso ir Bes. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevicli
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

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

Nedalioj pagal sutarti

Įvairus Gydytojai

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

Specialistas vaikų ligų
Ofisas 3337 So. Morgan Street 

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

I)K.HERZMAN~
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Bandolj>h 6860

Kampas 31-mos gatvės
Phone Victory X115

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visas darban užsakytas teružio rnfne- 
bus atliktas piuloiuts kainomis. Tai 
perstatoma VIENODŲ KAINŲ Šiite 
musų apielinktų Dental Otim.

BKYRIaL’S OFISAS
1800 S. Halsted St.

Dantų Setai už H
•etas ______ __ _____ ___
•etas .............  -.... ..... .
•etas

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

yra 
tna

$29 
915 
910

VEIDAS 
PR1P1L- 

DQMA&— 
JIE TURI 

TIKT]
95
$5
$5
$2
$1 ___
lėvalyman dantų

Šių kalnų uegaumtu niubu didžiai 
ofiue. DIDYSIS OFISAS įateUtM 23 
tai atral.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. VVOOLLENS, Preu.

826 South State St.
Phone llarrlaou 0751

Geriausia auksinis darbai u* Vfc 
Geriausios Auksinei Crowni __ 92.50
Geriausi Auksiniai Fllllngi __ $2.50
Geriausi Auksiniai Tilteliai _  $2.50
Alio? Filllngs$1 
Sidabrinių EI U turi 50c

--------  50c 
dldžluuijam 

" l uie-

_ $12.60
— $7.90- «a

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

3307 Auburn Avc
CHICAGO. ILL.

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- 
inas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po įlietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

Akių Gydytojai

JUZEFĄ SKUMINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 18 d., 7 vai. vakare, 
1928 m.. sulaukus 33 m. am
žiaus, gimus Lietuvoje, Kauno 
red., Panevėžio parap. ir aps
krity], Amerikoj išgyveno 15 
metu. Paliko dideliame nuliū
dime vyrą Martiną, dvi dukte
ris, Violetą 7 m., Maitą 5 m. 
ir sūnų Povilų 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 
namų j Aušros Vartų parapi
jos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų, 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 paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekamė,
Vyras, Vaikai, Broliai 
ir Seseris.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, Tel. Boule- 
vard 5203.

M

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
.668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y B I U S :

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balaamuotojas

2314 W. 23rd PI. Chicugo, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.Roosevelt 2515-2516

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residcnce Tel. Fairfax 6352

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 tolircgystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikiiųupse egzaminavimas da
romas sU elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Spccialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

1649 S. Ashland Avė. ir 805 h. 47 St.
Pbone Kenvvood 1752

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209

Kampus North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptįekos 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos:

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

Ofiso Tel. Victory 7188
Bez. Tel. Ilemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Lietuvis Gydytojas
Valandos:

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

Dr. V. S. Naryauskas
2435 W. 69 S L, Chicagę, III.

Tel. Ilemlock 8151

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St

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

Nodėlioj’ nuo 10 iki 12 A. M.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

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

G asas, 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.)
Vak: 1—3 ir*7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood avė. j 

Tek Republic «7868 
CHICAGO, ILL.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 1464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 luboa 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted SL 
Tek Boulevard 1310

Vak: nuo 6 iki 8 vak kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Abelnai, iš komunistų prakal
bų ir jų sekėjų kalbų išrodo, 
kad jeigu ne Grigaitis ir ne 
“Naujienos”, tai jau senai 
Amerikoj butų buvusi sovietų 
valdžia, o Washingtone, balta
jame name, sėdėtų “draugai“ 
Andriulis, Jukelis, Bacevičius ir 
pats Bimba.

Suprantama, Bimba ragino 
tjpvus kristi ir versti vaikus 
priklausyti komunistinėms or
ganizacijoms ir mokėti duokles 
už vaikų įstojimą į komunis
tines organizacijas. Mat, biznis 
yra vis biznis.

Pagalios salėje pasidarė ne
ramu. Jaunimas laukė, kad kal
intojai baigtų komunistines mal
das ir užleistų jiems svetainę 
bolei lošti-

Prie klausimų priėjus. Ora
kulas, ažuot davęs klausimą, 
pradėjo savo spyčių. šis kalbė
tojas būvu sustabdytas. —K.

riuos (kaip “žinantis” rašo) 
arba mažai arba visiškai nieko 
nesuprantama.

Pasitikiu, jogei viršminotierns 
dalykams paaiškėjus, daugelis 
lietuvių apsilenks tikėjimiško 
su v y limo. —Vairomanis.

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

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

2118—20—22 S. State St.
Tel. Victory 2154 

4G0Č--08 W. 22nd St.
Tt' Cicero 130

Viršuj Universal 
Šuto Bauk

Moterys Ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 
iki 8 vakare, 
tu laiku pagal 
tarti-

12
Ki-
su

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokią akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRTSTAS

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, 111.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Boom 2001 
Tel. Bandolph 1034 — Vak nuo 9-0 

Vakarais
3211 South Halsted SL 

Tel. Victory 0562
7—9 v,ąl. vak. apart Panedčlio ir 

Pčtnyčios

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakarę 
Sercdoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

John b. borde^
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9600

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

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniai? pagal susįtarimą.

PETRAS KNATAI!SKIS
Persiskyrė u šiuo pasauliu Lapkričio 10 dieną, 4:30 vai. iš 

rytu, 1028 m., sulaukęs 47 metų amžiaus, gimęs Margiškių kaime, 
Tauragės apskr., žigaičių parapijoj. Paliko dideliame nuliudime 
motorj Oną, po tėvais Vikertaitė, dvi dukteris Oną 14 metų, Zofiją 
II metų, i'iolį Aleksą Amerikoj, pusbrolius Petrą ir Povilą Juškas 
ir dvi brolienes Juškienės, vieną pupseserį po vyru Krikščiūnienė, 
švogerj Vikertą, švagerką Domicėlę, ivogerj Storoną ir jo •moterį 
Oną, Aleksą Vikertą ir jo moterį Ceciliją. Lietuvoj 4 brolius Joną, 
Vincentą, Juozapą ir Antaną, dvi seseris Petronėlę ir Barborą.

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

šv. Kryžiau* parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ku
pinęs.

Visi a. a. Petro Knatauskio gimines, draugui ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam phs- 
kutinį patarnavimą ir atsisveikinjną.

Nuliv.de liekame,
Moteris, Dukterys. Broli# ir Giminės.

Laidotuvėse patainapia irrabodus L Zolp, Tek Bouląvąrd 5203.
a^t^rst

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

OtjrmS
Night and Moming to keep 
tiiem Clean, Clvar and l lealtny

VVritc f ar Frcc “Eyc dar c” 
cr “Eye B^auty” Book

Murino Co., Dcpt.ll> S., 9 E. Oklobt.,Cbi<i^»

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Pastebėki! mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
Canal 0523

Įvairusfiydy tojai
Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milvvaukee Avenue 

Valandos: 12 4ki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Sercros vakare uždaryta 
Nedalioj pagal sutarti

A, A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington aud Clark Sts. 
Ofiso Tek Central 2978 

Namų Tek įlydė Park 3395

" J..!™1 LT. ■!LI!S5L._____ - 1............—

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calunmt 8294 
Nuo 0 iki 12 V91. dienos ir 
nim « iki 9 valandai vakare.• •

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonai Boulevard 7820 

ResM 0641 South Albany Avenue 
TeL Prospcct 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedčlioj 10-1?

Telephone Yards 0994

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377

DR. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone PJaza 3200

Ofiso Tek Victory 6893 
Rez. Tek Drexel 9191

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

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

arti 31ct Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vok , 
Nedaliomis ii iventad. KU-12 dieną

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tek Randolph 3322 . 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St.
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tek Central 6390. Vai. 9 -4.

Rezidencija 6158 S. Talnian A v.
Tel. Prospect 3525.

Nuliv.de


f

8

Tarp Ghicagos
Lietuvių j

'k

NAUJIENOS, CMcugo, UI,

AutomobilesBusiness Service 
Biznio Patarnavimas

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Financial
Finansai-Paakoloa

Papildė žmogžudystę
(Tęsinys)

Tenka atitaisyti klaidą, įsi
skverbusią vakar dienos žinioj 
apie nušovimą Vilimo Adomai
čio. Džiurė, būtent, susidarė iii 
siu vvru: H. G. Batchelor, .Ir. 
(jis buvo džiurės pirmininkas), 
pp. Laucaitis ir Valūnas —visi 
trys iš Vniversal State banko; 
Frank Fnrrell, 3310 So. Union 
avenue, John Regan ir Rudolpl.

Džimės vietą koronerio tyri 
nėjime suminėtieji asmenys už
ėmė ne todėl, kad jie butų no
rėję, het todėl, kad jiems buvo 
paliepta ir kad įstatymai reika
lauja tokio paliepimo klausyti.

Kokj nuosprendi džiute išne
šė, jau buvo minėta. Dabar no 
rėčiau papasakoti, ką mačiau 
kitus laikraščius rašant ir ką 
girdėjau kaimynus kalbant apie

mokyklą. Pasisukite Auburn 
įvenue, Morgan, 38-čios ir 31 
gatvių apielinkėje. Pamatysite 
kiek čia užeigų, kiek čia viso
kių “smagumui” biznių, gali
na sakyti, po patim švento
Jurgio sparnu. Kas jas laiko? | 
Lietuviai ir lenkai. Jie yra t ė- vandenio “’įtalsos. 
vai ir motinos, darantys iš to 01

gyvenimą. Jei tėvai nemato nie
ko blogo tokiose vietose, kurias 
aiko, tai kaip galima tikėtis, 
kad vaikai šalintus jų.

Jeigu ką galima kaltinti, ben
drui, dėl įvykusios nelaimės ir, 
ral būt, dėl ne vienos busian
čios nelaimės. tai pirmiausia 
ėvus. i

Tokių, kai kam gal nemalo
nų, kalbų teko išgirsti atsi
klausus kai kurių apielinkės 
gyventojų apie vaikinus, įveltus 
)ainiavon dėl Adomaičio 
iez

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai fumisai, grotos — 

American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

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

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

nrir-
—Reporteris.

North Side
gražų 
rogra-

La i k ras t i* “H era|l d-Ex am i n- 
er’\ kaip matau, kaltina labiau-

O štai kaimynų nuomone: 
Yuška kaltas, Yuška užmušė 
žmogų, Yuška, rodos, ir pir
miau buvo pasižymėjęs nesu
valdomu bildu. Bet ir vaikėzai, 
kurie buvo pas Yuška šešta-♦

no geresni. Iš
padoriausias

Adomaitis.

SLA. 226 kuopa rengia 
/akarą su programų. F 
nas susidės iš dainų, deklama- 
ijų, muzikos, šokių ir kitokių 
vairumų. Kalbamas vakaras 
itsibus sekmadieny, gruodžio 9 
I., 7 vai. vak. Liuosybčs svet., 
A’abansia avė prie Girard si.

Visuomet norlhsidiečiai skai- 
liūgai lankosi į savo organiz. 
>arengimus, o ypatingai i kal
bamų vakarą tai Imtinai susi- 

minia, pasi- 
ir nepaprasto 
kuopos nariai 
draugus atsi- 
ip visi geri

monės ateis i musų puikų pa- 
engimą. —-S.

klausyti puikaus 
irogramo.
dalyvaus,
ves, na. o

savo
ir šjų visų tur būt 

buvo nušali tasai 
Vienok ir jis gali būti kaltina
mas. ištikro: ar šešiolikos me
tų vaikinui yra laikas bastine- 
tis pirmą ar antrą valandą nak
ties gatvėmis arba girtavimo 
užeigose? Jam metas gulėti lo
voje ir saldžiai miegoti.

Ką darė Adomaitis tėvas? 
Ar jis negalėjo suvaldyti savo 
vaiko, kuris dar nesulaukė nė 
17 metų? Viena iš dviejų — ar
ba jis negalėjo suvaldyti su
mins, ir tai rodytų, kad Vili
mas 
valdomas, 
ru’in kur to v-tik-ni lnik«» nrn I Knygveuysies, sicnugruiijus, u tuvųKur |(> vaidas laiką j mokslo šakų. Musų mokyklos nauja į 
leidžia.

Rimtas, 
motina galėtų surasti priemo
nių suvaldyti vaiką, kuris lik 
septynioliktus metus eina.

O gal nemokėjo suvaldyti? 
(ial nemoka suvaldyti nė kiti 
tėvai ir motinos, kurių vaikai 
bastosi gatvėmis per naktis? O 
bastosi jų daug. Ką jie daro? 
Tik tamsioji naktis žino. Ir dar 
vienas kitas praeivis, kurį Lo
meliai prismaugia ir pinigus iš 
kišeniaus ištraukia, 
te Auburn gatvėje,
33- čios, prie 34-tos 
kurioje kitoj vietoj 
šitie, ką jauni vaikėzai 
kaip jie užkabinėja praeivius. 
Juk paskutiniuoju laiku .'I3-čia,
34- ta iki 35-tos gatvės — visa 
apielinkū vienoje ir kitoje Hals
ted gatves pusėje tapo vieta, 
pavojinga geram žmogui eiti 
vėliau, kaip t)—10 valandą va
karo.

Kieno vaikų šioje apielinkėje 
esama daugiausia? Atsakymas: 
lietuvių ir lenkų. Kas pastoda
vo kelią praeiviams tose gatvė
se? Reikia manyti, kad tarpe 
kitų ir lietuvių vaikai. Ar tėvai 
rūpinosi, žiurėjo, kur jų vaikai 
nakties laiku yra?

Tegul akyvas žmogus pasi
žiūri, kas darosi dievobaimin
goj apielinkėj, 
Jurgio bažnyčios, 
ryte, kai motinos išsiunčia sa
vo vaikus bažnyčion. Bažnyčioj 
mišios, o ant kampo Auburn KALENDORIŲ 
avenue ir 33-čios gatves di-, 
džiausiąs jomarkas. Jis pama
tys, kaip dienos laiku, prie pat 
šventojo patrono Jurgio, vaikiš
čiai ir mergšes kėtojas! tuo lai-i 
k u, kada šventojo name yra lai
komos pamaldos.

Ir tai yra vis dievobaimingų 
tėvų sūnus ir dukterys, lan
kantys arba jau baigusieji <41- 
džiuma tos pačios parapijos

Jei nori išmokti 
ąerai rašyti — 
nusipirk typevvriteri

[
■rsaam

CIASSIFIED ADSJ1

Educational
Mokyklos

Expertas Radio 
Taisymo

Musų expertai patarnaus ir 
taisys jūsų setą jūsų namuose, 
einame visur, visas 
tuotas. Taipgi mes 
elektrikinių setų dėl 
bai pigiai.

$2 — patarnavimą

su- 
Mes 

darbas garan- 
turime keletą 
pardavimo la-

skaitom — $2 
Stevvart 2992

516 E. 71st St.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS 'Stogų Darbas. Grei- 
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavirnas. Mes atliekamo gerinus) 
darbą mieste. Kedzie 5111.

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

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5087

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

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

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

S. L. FABIAN & CO

tt.

809 W. 35th St.
Boulevard 0611-07.74
ČIA GAUSIT KO KLAUSIT!GERAS PATARNAVIMAS

Geras patarnavimas mainime, pirki
me, pardavime turto, mortgečių rei
kaluose, raštu padaryme, apdraudo- 
je, laivakarčių bei pinigų siutime: 

vai. 
Su-

KREIPKITfiS: kasdien iki 6 
Vakarais Utarninke, Ketverge ir 
bato i iki 9 vai.

KAINOS ŽEMOS, DĖLTO

BIZNIS DIDELIS

GREITAI IR PIGIAI **> "

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

ACORN RUG CLEANERS, 
’sm £t. Nevada 4227

Adomaitis jau buvo nesu-Į lšM()KINAME ANGLŲ KALBOS 
arba tėvui Iicru-j gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 

- -- ■ knygvedystės, stenografijos, ir kitų

protingas tėvas
i sistema stebėtinai greitai užbaigia- 1
1 ma pradini mokslą i devynis mėne-

*1” i sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus.
jau tūkstančiai lietuvių {gijo moks
lus.
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas
310G So. Halsted St., Chicago,

Amerikos Lietuvių Mokykloje

Ateikite įsirašyti šiandien ir

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869

Ftnanciaj
Finansai-PaskoloN

III.

Pasislėpki- 
name prie 
gatvės ar 

ir pamaly
dą ro,

prie pat šv. 
sekmadienio

Mes paskolinsime jums pinigų 

$100 iki $2,000 
anl mažų mėnesiniu išmokėjimų.

PETRZILEK BROTHERS 
1647 West 47th St.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas
Musų išlygos bus tuma naudingos

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

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

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

Tel. Armitage 1199

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

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ
2342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Kazimiero ir Pranciš
kaus ’Yurkonių, paeina iš Indrioniš- 
kio miestelio. Atsišaukit per laišką 
patys ar ju šeimynos, svarbus daly
kas iš Lietuvos.

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

brolių Jono ir Juoza- 
Lietuvos Giršudų kai- 
parup. Malonėkit at
kas apie juos žinote 
adresu Andriejus Ku- 

Chicago,

PA1EŠKAU 
po Kubilių, iš 
mo, Daujienų 
atšaukti arba 
pranešti, šiuo 
bilius, 3634 Douglas Blvd 
UI., Tel. Rock\vell 3456.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

KEIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
<ol mokinsitčs ir dar geresnis kaip 
įmoksite. • Mokykla dienomis b 
vakarais. Atsilankykit arba reika 
’aukit aplikacijos.
FEDEP A ’ AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2O4O-42 Washington Blvd

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

1726 \V. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

REIKIA LIETUVIŲ AlIlVidUB 
•.iU pardavinėtojų - patv 

RIMAS NEREIKALINGAS
I Nežiūrint ar jus paidavinėjot au 
I tomobilius pirmiau, ar ne. dabar yri 
i puiki proga išsimokinti kaip parda 
i vinėti automobilius ir uždirbti peru 
' algą. Jus mokinsite pas tokias 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigu 
uurdavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskj pasimokinti 
iųs galite tikH pelningam bizniui 
pardavinėti Chevrolet automobilius 
kurie viršija kitus karus iipardavi 
me. Atsišaukit asmeniikai ir parru 
nėkit ši skelbimą.

THE CHEVROLET DEAbER.“ 
ASSOCIATION—- Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 198 Eas’ 
Ohio St., •'Tdcao'o UI

Miscellaneous
{vairus

AT YDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1321
MR. PARIS.

Pranešam
Lietuviams

Biznieriams
pas mus galite užsisakytiKad

SIENINIU KALENDORIŲ. Mes tu
rime platų pasirinkimą gražiausių 
lietuviškų ir kitoniškų KALENDO
RIŲ. Kaina nebrangi — tiksliam 

pasirinkimui-užsisa- 
kymui pribukite pas mus asmeniš
kai. Jeigu pribūti negalite — tele- 
fonuokite, prisiusime savo atstovą 
su “sampaliais.” Taipgi parduodam 
KALENDORIUS ir pavieniais eg- 
zempliorais.

Kreipkilės i—

Knygynas "'Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Jtaisai run-i-ij-u*-!-t- * «

TURIU parduot už storage rendą 
4 kambarių rakandus, parlor setas, 
valgomojo kambario, mlegruimlo ir 
virtuvės setas, pianas, lempos iv 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 
fikčerlus, atsišaukit 6915 S. Westem 
Avė. Tel. Hemlock 0837

TURIU parduot savo labai gra
žius 5 kambarių rakandus iš prie
žasties išvažiavimo | kitą miestą. 
Kaip tik nauji. Galiu parduot at
skirai. Parduosiu pigiai.
2803 N. Kedzie Avė. arti Diversey

JAUNA pora paaukos gražius ra
kandus, tik 2 mėn. vartotus; 8 šmo
tų frieze seklyčios setas, drožti rė
mai, 2 9x12 Wilton kaurai, 8 šmo
tų valgomojo kamb. setas, 4 šmo
tų riešutinis iniegruimio setas, 2 
lempos, davenport ir stalai, veidro
dis, paveikslai, 
maži kaurai, 5 
tas, viskas kaip 
už viską; verta 
pristatymą, taipjau parduos atski
rai. Winner, 8228 Maryland Avė., 
1 st Apt., vienas blokas j rytus nuo 
Cottage Grove Avė.,

Tel. Stewart 1875

sidabriniai daiktai, 
šmotų pusryčių šu
nauja. Priims $550 
$2,000. Užmokės už

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

Matykit
MATHIAS RINKBAUNNER, 

6136 So. Halsted St.

JUS NETURITE mokėt pinigų, 
jeigu Jus norit išmainyt jūsų Pianą, 
Grojiklį Pianą arba Phonografą, ar
ba seną su baterijomis Radio ant 
musų 
Radio. 
vę

naujo elektrikinio ’ Dynamic 
Atsišaukit i musų krautu- 

arba patelefonuokit Normai 9431, 
MIDWEST PIANO STORES,

.6130 So. Halsted St.

LIETUVIU RADIO DIRBTUVE
Išdrbn aukščiausios rūšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš
vaizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. VVestern 
Avė., Chicago, Iii. Hemlock 9149.

U KŪLELE ar bunjo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas populiares dainas i vieną lek- 
cja. BASFORD. Diversey 9502 ar 
VVabash 7519.

Naujas išradimas

Lincoln Sport Phaeton.... $950
Buick sedan 5 pas............ $675
Oakland sedan naujas.... $796 
Pontiac sedan naujas...... $695
Chandler luke naujas...... $650
Essex sedan, kaip naujas $650

1926 
1927 
1928 
1928 
1927 
1928 
Cadillac coupe, 4 pass., perfect $495

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo. *__
McDERMOTT MOTOR SALES

7136 So. Halsted St.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakoa dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen 
tus. Moterims pančiakų pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijo 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkor 
29c., 31c., 84c. ir 35c. Vilnonios ma 
terijos vaikams dėl kelnučių už 6b 
centus. Taipgi turime marškoniu 
gijų dėl mezginių.

FRANK 8ALEMONAVIČTUS, 
504 W. 88 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago, III.

Pagražinkit savo namą
Si kompanija atlieka darbą anl 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2375 
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 darba, ap
mainome dykai. Patyrę medžių gy
dytojai.

J. V. St. MICHAEL & Co. 
Not Ine.

8545 Houston Avė. 
Tel. Regent 2875 

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

Vėliausios mados moterims 
kepurės, dresės ir kotai 

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

G. & E. Burba
CLOAK SHOP

3214 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. Westem Avė.

ŠTAI bargenas. Michigan Avė., ar
ti 87th St., 6 kambarių mūrinis na
mas, su sun parlor, kieto medžio, 
elektra, fumas, tile maudyklė, taip
jau vjštininkas. Puikus namas. Gera 
transportacija. Tik $500 {mokėt, li
kusius kaip rendą. Kaina tik $6,500. 
Kreipkitės i M r. Scherer, Coleman 
Co., 4705 S. State St., Drexel*1800.

MES pasiūlome sensacingiausi pir
kini bungalow, kokio nebuvo per 
daugeli 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- 
lųje, naujai išcementuota gatvė ir 
užmokėta. Plieno konstrukcija, garu 
Šildoma, Venecijos stiklas vaistų Se
nelėj ir kiti moderniški pagerinimai, 
perdaug skaitlingi, kad juos visus 

Kaina $9,950 — $1,000Įvardyti.
įmokėti, likusius kaip rendą. Pavyz
dinis namas yra 7655 Seeley Avė. 
Pamatykit ji šiandie. Enevold Real- 
ty Co., Vienatiniai Agentai, 3211 W. 
63rd St.,. Tel. Hemlock 4900.

PARDAVIMUI gražus 5 kamba
rių mūrinis bungalovv, visi įrengi
mai ir išmokėti. Prieinama kaina. 
5745 S. Whipple St. Prospect 9729

PARDAVIMUI 2 po 5 kambarius, 
karštu vandeniu apšildomas, aržuo- 
lo trimingas, 29 pėdų lotas.

4432 So. Califomia Avė. 
Arba šauk JACOBSON, 

Virginia 1010

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 87x127 pėdos, arti mokyk 
lų, transportacijos ir t. t, 6340-42 
Eddy SL, apkainuotas dėl greito par 
lavimo. Sąlygos tinkamos, galime 
nies pabudavoti ant jūsų loto bile 
*>ungalow arba flatą budinką, koki 
iųs galite išsirinkti. R. J. NELSEN 
’iuilder, Kildvare 1195.

KVIEČIAME APŽIŪRĖT
Palygink šj 5 kambarių bungalow 

su kitais aukštesne kaina; elektrikos 
venteliacija, tiesus susisiekimas su 
VVestern Electric Co., aržuolo tri
mingas, didelis aukštas kambarys 
dėl fruktų, didelis lotąs.

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

GEORGIAN-SCHAEFER 
BUDAVOTOJAI, 

7156 W. Grand Avė. 
Tel. Merrimac 6556

Paskolos suteikiama 
į vieno dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

PARDAVĖJŲ — 
TUOJAUS

Turime vietos dėl kelių žmonių 
pelningai propozicijai; ne 
real estate ar apdrauda. Musų 
davėjai 
eikit ar 
kare.

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 5879

AUKSINE PROGA
Parduosime jums gražią krautuvę 

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

Tel. Republic 9819

$1,000 ŽEMIAU KAINOS 
Dviejų flatų 5-5 kambarių, garo ši- 
’uma, geram stovy, angliškas beis- 
montas; 2319 W. Marųuette Road; 
mainys ant loto; 
parduot tuojaus.

geroj vietoj. Turiu 
Triangle 7475.

bizniavas namas,

uždirba $150 į savaitę, 
telefonuokit 6 iki 9 v.

8545 Houston Avė. 
South Chicago, 
Regent 2375

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

vieta,

PARDAVIMAS 
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 j namą 
dideli ai* mažą. Paul Real Estate, 
3236 W. 55th St., Tel. Republic 4170

stakas, 
par- 
At- 
va-

Radios

$5000. Geras biznis. Puiki 
renda pigi.

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

Tel. Republic 5550

REIKALINGA 10 inteligentiškų 
vyrų ir 10 moterų, 6 valandos leng- 
vaus ir švaraus darbo. Gera alga. 
Turi žinoti gerai miestą. Tie, kurie 
gali {dėti mažą sumą pinigų i kom
paniją, gaus pirmenybę. Atsišaukit 
nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro 
lietuviško vedėjo.

JOHN LAIMUTOWICZ,
105 W. Monroe St. Room

UŽ DYKA demonstravimas ant nau- 
jo MAJESTIC Radio. Aptarnavimas 
per Majestic expertus dovanai per 
visą laiką kiekvieno čia pirkto seto. 
Patarnavimas kitur $1.50 už pašau
kimą. Atwater Kent, Radiola ir kiti.

LINCOLN RADIO SHOP, 
Phone Grace 5267

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

UNITED BROKERAGE CO., 
145 N. Clark Street 

Dearborn 3840

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

prie

1121

REIKALINGAS lietuvis bučeris, 
turi žinoti savo darbą.

3248 So. Lime St.

REALESTATININKAS, per virš 
80 metų biznyje South West Side 
daly, ieško vyro, lenko, lietuvio a; 
čecho, kuris yra pilnai patyręs ir 
turi plačią pažinti, paimti visą ve
dimą real estate biznio, pamatu pa
sidalinimo komisu, didesnę dalį jam 
pavedant. Labiau pageidaujamas y- 
ra tokis, kuris dabar dirba šioj sri
ty ir gali išvystyti organizaciją. Už- 
tikėiimo kaucija bus reikalaujama. 
Meldžiu atsakyti smulkmeniškai.

“NAUJIENOS,”
1739 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.
Box 1139

Help Wanted—-Femaie~
_ Pa rbininki^ Reikia

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

Box 1136
st..

RUDENINIS PRATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS 

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

TOM PECHO RADIO SHOP 
240 W. 81sh St. Victory 9818

PARSIDUODA Restauranas.
2474 Blue Island Avė.

RESTURANO {rengimai parsiduo
da viskas sykiu arba atskirai už 
$350. Atsišaukit nuo 9 iki 12 dieną.

669 W. 14th St.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlor 
su barais, geras biznis. Parduosiu 
pigiai, turiu apleisti Chicagą.

4617 So. Paulina St.

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

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

For Rent
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui

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

Tel. Yards 4061

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

Kas

už cash arba mainysiu ant 
lotų muro namo Marąuette

turit toki namą pašaukit 
Lafayotte 5107

GERA PROGA
Furnished Rooms

RENDAI kambarys dėl vyro arba 
merginos, be valgio. Kambarys ap
šildomas pečium, maudynė ir telefo
nas. 444/) So. Talman Avė.

Tel. Virginia 1125

RENDON šviesus kambarys vie
nam ai* dviem vaikinam su ar be 
valgio, nebrangiai, ramioj be vaikų 
šeimynoj.

4336 So. Washtenaw Avė.

RENDAI kambarys šiltu vandeniu 
apšildomas, didelis ir šviesus, geras 
dėl dviejų žmonių, su visais paran- 
kumais, 1 lubos.

4318 So. Maplevvood Avė.

Žmogui kuris nori važiuot ant far- 
mos, turiu puikią farmą Wisconsino 
valstijoje, *4 mailėe nuo miesto, 
parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
nedidelio namo, loto, arba kas ką 
turit, ar kas norit rendavot, taipgi 
išrendavosiu pigiai, kas norit renda
vot atsišaukit greitai:

F. G. LUCAS & CO: 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

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

TIK paimta j rrainus ir parduo
siu už mažai gražiausi 2 apartmen- 
tų murini namą su 2 karų garažu, 
6—6 kambarius, šiltu vandeniu ap
šildomi, matykit. 7012 S. Artesian 
Avė. Sav. Bluhm & Molone, 2442 W. 
68rd St. Tel. Prospect 0805

TURIU pąrduot savo lotų kont
raktą, yra {mokėta $748, parduosiu 
už $350. Ix)tų kaina $1450, $10 i mė
nesi mokėt. Lotai 35x125 pėdų. Ran
dasi 29th St and 17 St.

Kreipkitės
J. V., 1655 W. 33rd St., Chicasro. III.




