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Italų parlamentas, susirinko 
pats save pasilaidoti

500 Wisconsino dak
tarų gali likti be 

degtinės
Lietuvos žinios

Paskutinis žmonių rinktas, nors jau juod- 
marškinių smurtui siaučiant, valstybės 
seimas užleis vietą fašistų tarybos ski
riamam neva parlamentui

MADISON, Wis., lapkr.
— Valstijos prohibicijos 
riausybė pranešė, kad busią 
romą žingsnių atimti iš 500

valstijoje
alkoholiui

pacientams

Nederlius Lietuvoje 
veikia j vedybas

V\4 
da
gy-

ROMA, Italija, lapkr. 22. 400 tokių kandidatų, kuriuos ji
Vakar susirinko Italijos puria- ras “košer,” ir padarius vienų 
mentus paskutinei savo sesijai. 
Paskutinis parlamentas, kuris 
dar buvo išrinktus visuotiniu 
krašto piliečių balsavimu. Da
bar jis susirinko savo laidotu
vėms, kadangi netrukus, apie
ateinančio mėnesio galą, jis bus buvo išrinktas 1924 ihetų ba- 
likviduotas. Jo vietą užims nau- landžio 6 dieną. Pradžioje jis 
jos rųšies “seimas”, no pačių 
zm< nių renkamas, bet fašistų 
partijos tarybos paskirtas.

Einant Mussolini valdžios
priimtu naujuoju rinkimų įsta- stų, 7 respublikininkai ir 4 at

stovavusieji tautinėms slavų ir 
vokiečių mažumoms. Dabar ja
me belikę beveik vieni fašistai. 
Dauguma jo narių socialistų 
randasi kalėjimuose, arba dėl 
persekiojimų, išbėgioję i užsie
nius.

dytojų Wisconsino 
federalius leidimus 
gauti ir davinėti 
receptus degtinei.

Prohibicijos vyriausybė kal
tina gydytojus dėl nesilaikymo 
prohibicijos įstatymo.

vienų sąrašų, pasiūlys jį bal
suotojams ištisai arba priimti, 
arba atmesti.

a šis paskutinis žmonių rinktas 
— nors rinkimai buvo pravesti 
fašistų smurtu — parlamentas

Ežere paskendo gar 
laivis; įgula iš

gelbėta

KAUNAS. — Per pirmus šių 
metų 6 mėnesius laivo vedybų 
12,042, o 1927 m. per tą laiką 
buvo 12,442. Vedybų sumažė- 

;mas žymesnis šiaurės Lietu 
voje: Biržų, Rokiškio ir EeŽe.ė- 
nų apskrityse.

Gimimų šiemet per pirmus 6 
mėnesius 34,545; pernai per tą 
patį laiką — 35,229. Mirimų 
'kmet — 18,319, pernai — 22

turėjo 535 narius, kurių 375 
buvo fašistai, 39 katalikų cen
tro partijos 45 konstituciona- 
listai, 46 socialistai, 19 komuni-

Keturi J. Westo šeimos nariai (neskaitant dviejų vaikų), bendrai imant, sveria 1,322 svarus.
Leonard trečias po kairei — yra čempionas, nes jis sveria 400 svarų. Mestai paeina iš Kansas.

ALPENA, Mieli., lapkr. 
—Htirono ežere, dvidešimt

tymu, kandidatus nominuos 
tam tikros, fašistų leistos orga
nizacijos, ekonominės sąjungos, 
sindikatai, ir savo kandidatų 
sąrašus pristatys didžiajai1 fa
šistų partijos tapybai. Iš tųjų 
sąrašų fašistų taryba parinka Ini

Kai Vestris skendo, 
garlaivy buvo di
džiausia netvarka

Tramvajus užmušė mo
kyklos viršininką

Vokiečiai ir rusai mo- j Didžiulės valstybės 
nopolizuos oro tar- orotestuoja Kinams

Išgelbėtas oficinas sako, kad 
įgula nebeklausius komandos 
ir su pagalbos valtimis nebu
vę tvarkos ,

TERRE 11AUTE, Ind., lapkr. 
čia tarpu

ti žgavęs 
užmušė

Makedoniečių vadas 
planuojąs žygiuoti į 

Bulgarų sostinę

22. 
pen

kias mylias į pietus nuo Thun- 
der salos, vakar per smarkią 
audrą paskendo prekių garlai
vis Thousand Islandeiv

Vienuolika jo įgulos žmonių 
buvo garlaivio Middle Island iš
gelbėti.

Emigravo šiemet per pirmąjį 
pusmetį — 4,715 žmonių. Dau
giausia iš Utenos, Panevėžio i. 
Ukmergės apskričių.

Kriminalės poli c i j o s 
valdininkai pateko 

kalėjiman . •
šiaulietis

nybą Azijoje dėl muito miltams
Lufthansa padarė nutartį si/ 

sovietų valdžia visam naujų 
oro linijų tinklui

LONDONAS, lapkr. 22.
Praneša, kad Vokietijos aero
planų kompanijos, su Lufthan
sa prieky, jau padariusios su 
rusų sovietų valdžia sutartį, ku
ria einant Vokietija ir Rusija 
bendrai stengsis išrutulioti oro 
susisiekimo linijas šiaurinėj:

Sovietų valdžia prižada su
mokėti pusę išlaidų naujoms oro 
linijoms atidaryti, tuo tarpu

tis dėl linijų su tokiais kraš
tais, kurie rusams yra nepalan
kus.

Vokiečiai jau yra padarę su
tarimą su tautine Kinijos val
džia dėl oro pašto ir pasažierių 
gabenimo tarnybos tarp Berly
no ir Pekino per Irkutską. Jie 
turės dabar susitarti su < 
nistanu, I 
nullah pastaruoju laiku pasida
rė ne per labai palankus so
vietams.

Berlynas bus tiesia linija su
jungtas su Maskva ir Kabulu. 
Berlyno-Maskvos-Konstantinopo- 
lio oro tarnyba prasidės atei
nantį pavasarį. Dabar Maskva 
ir Teheranas yra sujungti dvie-' 
jų dešimčių valandų tarnyba. 
Susisiekimas taq) Berlyno ir 
Tokio ima tik septynias dienas. 
Visi rusų-vokiečių aeroplanai 
gabens paštą, pasažierius ir 
lengvesnes prekes.

Britų automobilių kom
panijos jungiasi prieš 

General Motors

ŠIAULIAI
praneša:

“šiomis dienomis areštuotas 
ir uždarytas Šiaulių sunkiųjų 
darbų kalėjime Šiaulių krim. 
policijos Raseinių punkto val
dininkas Galatinčius. Jis kalti
namas kyšių ėmimu ir kitais 
nesąžiningais darbais užsiiminė- 
jęs. Be to, areštuota ir jo žmo
na, o taip pat viena bendrinin
kė. Iš to matyti, kad buvo vei- 
kta “šeimyniškai.

Nuo savęs galim 
kad*jau kartą rašėm

Sofija baimės pagauta; kabine
tas* šaukia posėdį neramiai 
padėčiai apsvarstyti

LONDONAS, lapkr. 22. 
Trys svarbiausios Anglijos 
tomebilių kompanijoj. < 
mer, Ltd., Humber, Ltd 
H’llman Motor Car Co., 1 
susijungė daiktan vardu Hum- 
ber, Ltd. Jungtinės kompanijas

Netoli nuo 
miesčių tramvajus, 
skerskely automobilį, 
važiavusį juo Drą Franką Wag-
nęrį, Bose Polytechnic institu
to pirmininką.

Automobilis buvo tramva
jaus nuneštas per šimtą pėdų 
ir visai sudaužytas.

r UU-
Com

irVIENA, Austrija, lapkr. 22.
NEW YORKAS, lapkr, 22.— J...... . “y”''"'““ l''x t..... f -Pranešimai iš Sofijos, Bul-z, , . . .. _ ... .. ir visai sudaužytas. .. .. _ , į. ’ .Garlaivio Vestris katastrotos garijes sostines, sako, kad Ivan

tardymuose prieš Jungtinių Mihallov, makedoniečių revoliu-
Valstybių komisionierių O’Neill, k AlTlCrikui tlŽ' vadas, rengiąsis žygiuo-
kurluos veda prekuroras Tuttle, 11 *

KAS

PEKINAS, Kinija, lapkr. 22.
— Didžiųjų valstybių konsula
tai Tientsine rengia stiprių pro- vakar buvo paimtas kvosti vy 
testą tautinei Kinijos vyriausy
bei dėl (o, kad pastaroji apdėjo 
1(1 nuoš. muilu importuojamus 
miltus. Importeriai atsisako 
muilą mokėti ir sako, kad Kinų 
vyriausybė tą muitą 
išrinkti iš vartotojų.

turint!

Oros katastrofos
Aviacijos studentas už>im 

aeroplanui nukritus

DALLAS, Tex., lapkr. 22.
Nukritęs su kniūpsčių aeropla
nu iš 3,000 pėdų aukštumos, 
čia užsimušė jaunas aviacijos 
studentas J. Wisher, kalifornie-

Afga- Persų aviatoriai nukovė 
kurio karalius Amą- 3 maištingus šeikus

BASRA, Irakas, lapkr. 
Praneša,, kad kovose su 
tinga arabų Beni Turt|f 
ne, gyvenančia Ahvvazo 
linkėj, persų aviatoriai,
barduodami iš oro, užmušė tris 
maištininkų šeikus.

22.— 
maiš- 
gimi- 
apie- 
bom-

Skiria $3,400,000 meto
distų misionieriams

Medėjas nušovė , savo 
draugą ir pats nusižudė

STAUNTON, III., lapkr. 22.— 
Farinos laukuose, netoli nuo 
čia, rado negyvu? du medėjus, 
Georgą Arnoldą ir Rolle Davi- 
są, kurie anksti antradienio ry
tą išėjo medžioti ir daugiau ne
grįžo. Abudu buvo nušauti. Ap
žiurėjus nušautųjų žaizdas, iš
spręsta, kad Arnold netyčia nu
šovė savo draugą Davisą, pas
kui, iš susikrimtimo, pats nu
sišovė.

NEW YORKAS, lapkr. 22.— 
Metodistų episkopalų bažnyčioj 
užsienio misijų komitetas nu
tarė ateinantiems metams pa
skirti $3,400,000 metodistų mi
sionierių darbui svetimuose 
kraštuose.

V aikėzas automobiliu 
vieną užmušė, 2 sužeidė

INDIANAPOLIS, Ind., lapkr. 
22, — Orin Eullis, 19 metų vai
kėzas, smarkiai lėkdamas savo 
automobiliu, įlėkė į tris praei
vius, kurių vienas buvo vietoj 
užmuštas, du kiti pavojingai 
sužeisti.

riausias Vestris oficieras Frank 
Johnson. Liudydamas, Johnson,1 
labai susinervinę?, papasakojo 
šitokių dalykų:

Kai pirmadienio rytą, lapkri
čio 12, garlaivis Vestris ėmė 'pa
lengva virsti ant šono, ir vi
siems buvo aišku, kad jis eis 
dugnan, laive buvo didžiimsiat? 
stingimas. Baimės pagauti 
oficierai ir kiti įgulos žmonės 

, nebeklausė įsakymų. Nė viena 
| valtis nebuvo viskuo aprūpinta 
• kaip reikiant. Sodinant pasa
žierius į valtis ir nuleidžiant 
valtis į vandenį nebuvo jokios 
tvarkos. Nauji įgulos žmonės 
niekados nebuvo pamokinti,1 
kaip reikia elgtis su valtimis, 
kaip jas atpalaiduoti ir nukelti 
su žmonėmis. Kai kurių valčių 
geležiniai grandiniai buvo blo
gi, dėl to, keliant žemyn, val
tys nutruko ir žmonės, 
į putojančias vilnis.

Jčhnson pasakė, kad 
butų buvęs kapitono
vietoj, jis taip pat butų nesi
skubinęs šauktis pagalbos be
vieliu, bet butų pasitikėjęs, kad, 
gerėjant’orui ir siurbliams dir
bant, laivas pavyks išgelbėti. 
Dabar betgi jis numanąs, kad 
butų padaręs baisią klaidą, kaip 
kad, ją padaręs žavusis su laivu 
kapitonas Carey.

Vokiečių žemės 
okupavimą

WASHINGTONAS, lapkr. 22.
Per tiško metus, pasibaigu

sius birželio 30 dieną, Vokie
tija sumokėjo .Jungtinėms Val
stybėms $22,558,470 dolerių 
kaip dalį atlyginimo už okupa
cinės kariuomenės laikymą Rei
no krašte. Vokietijai dar lieka 
sumokėti Amerikai $210,582,- 
775.

I

Jufos plėšikai nužu 
dė 15 kiniečių

lapkr. 
Jangtsv 
plėšikų

sukrito

jei jis 
Carcy

12 milionų žmonių 
Kinuose badauja

22 
šalpos komiteto 
šiauriniuose ir 
Kinudse dabar

pridurti, 
apie šį 

suimtuo- 
raseiniškius, kas išsiaiškino

i einant raseiniškių bylai.

tikslas esąs konkuruoti su A-į valdininką. Jis mušė 
merikos General Motor? kom-|<ritls 
panija.Ii į Sofiją.

Pranešimai sako, kad gyven- 
, tojai esą baisiai išsigandę. Val
džios trobesiuose esą pastatytos 
stiprios kareivių sargybos. Va
kar 10 valandą vakaro visos 
gatvės jau buvę, tuščios.

Artinanties į Petričą, Mihai- 
lovo tvirtovę, šalikelėse, sako, 
medžiuose matyti kabančių pa
kartų Mihailovo priešų.

Revoliucininkų vadai, sako, 
darą rekvizicijas ir iš baimės darbą, nesutikdami su valstijos j 
pagautų gyventojų imą visa, ką 

i tik norį. Žmonės esą skerdžia
mi be jokio pasigailėjimo. Po 
šeštos valandos vakaro niekas 
nebedrįstas iciti iš namų.

Šiand*ė tapo sušauktas Bul
garijos ministerių kabinetas 
padėčiai apsvarstyti. Esą betgi 
žinoma, kad dauguma kariuo
menės ir valdininkų simpati
zuoją Mihailovui.

500

Iš darbo lauko
batų darbininkų metė dar-

• t

bą dėl algos mažinimo

Lietuvos geležinkelių 
pajamos

Penki šimtai darbininkų, dir-' 
bančių penkiuose vietos dide
liuose batų fabrikuose, metė

arbitracijos komisijos sprendi
mu, kuriuo algos darbininkams 
numažinamos.

Du medėjai prigėrė, 
valtelei apvirtus

KAUNAS. — Per rugsėjo 
mėn. visos Lietuvos platieji ge
ležinkeliai davė apie 2,850,000 
litų pajamų; siaurieji apie 200,- 
000 litų.

Be to, už įvairius bargan pe - 
! vežimus turi gauti — 125,000 
litų.

Tuo budu per rugpiučio mčn. 
' geležinkeliai davė apie 3,175,- 
I 000 lt. pajamų.

JUI , ——----------

ŠANCHAJUS, Kinai, 
22. — Praneša, kad 
upėj šešių dešimčių 
banda puolė kiniečių laivą čin-
čantai. Laivo įgula atkakliai ko-, 
vėsi su banditais, bet buvo 
nugalėta. Penkiolika laivo įgu
los žmonių buvo nukauti, o jų 
kūnai sumesti į vandenį. Ban
ditai, apiplėšę laivą ir paėmę 
1,000 Meksikos dolerių, pasiša
lino.

Laivas Cinčantai 
Dareino į Šanchajų.

PEORIA, III., lapkr. 22.
Illinois upėj, netoli nuo Henry, 
vakar prigėrė du Chicago 
Heights medėjai, Jesse Para- 
diso.ir Peter Paccei. Jie buvo 

prisipažino laukinių ančių \ mc-
pavogęs $176,000 banko X ‘ap“" ”er W

pinigų Baltimores mokytojai
gaus daugiau algosNEW ORLEANS, La., lapkr.

22. — Policija suėmė čia Jame- 
plaukė iš są O’iNeil’ą, pirmiau tarnavusį 

į klerku Los Angeles First Na
tional banke ir pabėgusį su

MILWAUKEE, Wis
22. — šuviu iš revolverio pasi
darė galą Walter S. Miller, in- 
vestmentų kompanijos vicepir
mininkas.

lapkr. $176,000 banko pinigų.
Pabėgęs, O’Neil per pastarus 

aštuonis mėnesius dirbo vienam 
New Orleanso laikraščių kaip 
reporteris, bet po svetima, 
Kenneth T. O’Hara, pavarde.

BALTIMORE, Md., lapkr. 22. 
— Mokyklų komisijos rekomen
davimu, visų Baltimorės viešų
jų mokyklų mokytojams algas 
nuo ateinančių metų pradžios 
bus padidintos. Atsižveligant į 
mokytojų tarnavimo ilgį, etc., 
priedai bus nuo $100 iki $150 
metams.

Mirusius įsakyta laidoti 
tik kapinėse

KAUNAS. — Kauno apskr. * 
viršininkas išleido privalomą 
įsakymą, kad mirusiųjų ir ne
gyvai gimusių lavonai turi bu’i 
laidojami tik kapinėse. Laidot. 
juos be atskiro vidaus reikalų 
ministerijos leidimo kitose, ne 
kapams skirtose vietose, griež
tai draudžiama.

“Ryto” redak torius 
“Eltos” direktorium

KAUNAS. — Buvęs vyri u 
sias klerikalų “Ryto” redakto 
rius Ed. Turauskas nuo lapkri
čio 1 d. paskirtas Lietuvos tele
grafų agentūros “Elta” vetjėju.

Ulncagai ir apielinkei fede- 
i alinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš viso gražu; truputį šil
čiau; pusėtini, daugiausiai žie
mių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
milionų. Jiems pašalpai teikti tarp 36° i 
komitelis esąs reikalingas 
žų mažiausiai 40 milionų 
lerių.

:AJUS, Kinai, lapkr. 
‘arptautinio baduolių 

pranešimu, 
centrali iriuose 

badaujančių
žmonių skaičius siekiąs dvyli
ką milionų. Badas plintąs, ir 
netrukus l>ad uolių skailius

ir 38° F. .
ma-l šiandie saulė teka 6:49, lei
do- džiasi 4:24.

2:00 ryto.
Mėnuo leidžiasi

Katalikų bažnyčių ap- Manin šluoja lauk 12,00 
—.•-- r'i-ihc—i žandarą

BUCHARESTAS, Rumanija, 
lapkr. 22. — Vykindama^ grie
žtas reformas krašto adminis
tracijoj, Julių Maniu, naujasis 
valstiečių premjeras, įsakė su
mažinti valstybės žandarmeriją, 
paleidžiant iŠ tarnybos 12,000 
žandarų.

vogimas Californijoj SEINŲ OPSKR. VILKŲ PAVO
JUS.

SAN FRANCISCO. Cal., lap
kričio 22. — Per pastarus šešis 
menesius buvo apvogtos kata
likų bažnyčios Berkeley, Ala- 
medoj, Oaklande ir San Fran- 
isccoj, iš* kurių buvo išnešta 
įvairių brangių bažnyčios dai
ktų vertės, bendrai, $50,000. 
Dabar senų daiktų krautuvėse 
San Franciscoj susekta daug 
vogtų bažnytinių daiktų, kaip 
kielikų, liktorių, amatų, etc.

MANILA, Filipinai, lapkr. 22. 
— šį rytą čia ir ivsoj apygar
doj buvo jaustas žemės drdb& 
j imas.

LAZDIJAI. — šioj apylinkė 
dienos metu, o ypač pavak r 
dažnai tenka susitikti keletą 
vilkų. Jie dažniausiai eina bū
riais po 4—5. Nbsenai nakties 
metu pas vieną pamiškio gyv. 

i atėjo 5 vilkai ir pradėjo smau
gti avis tvartuose. Pajutę gy
ventojai vilkus inivijo. Gyven
tojai susirūpinę, kad rudenį ir 
žiemą vilkai pradės dažniau 
lankytis į ūkias.

i



NAUJIENOS, Chicago, III Penktadienis, lapk. 23, 1928

Kai Jus Pagalinate 
Šalti

Man ypač patiko* jo pareiški
mas, kad kiekvienas kur laka, 
ten ir loja. Grigaitis, girdi, 
gauną didelę aglą iš kapitalistų, 

I dėlto ir rėmiąs juos. Bet kad 
• kiekvienas sprendžia iš savęs, 
i tai Ir išeina, kad pats Bimba

— --ir -yjr---- - —■■ M

Į KORESPONDENCIJOS] ~ ’ t <
. puliarus žmogus; jis policisto 
j tarnystę eina jau 18 metų. Yra 
čia buvę policistais ir daugiau zalatija ir į- padanges kelia bol- 
Hetuvių, bet nė vienas kitas taip ševikus ir jų valdžią Rusijoje 
ilgai neišlaikė, kaip kad Jurgis vien todėl, kad jis įauna rie- 
Baksza.—G. A.

Detroit, Mich
Vietos lietuviui advokatui Jos. 

P. Uvick, kaip matyt, gerai se
kasi. Jį remia vietos lietuviai 
ir skaičius klientų nuolatos di
dėja, dėlto, kad jie čia ' randa 
teisingą patarnavimą, rūpestin
gą jų reikalų atstovavimą.

Nors ir pirmiau jo raštinė, 
prie Caddilac Sųuare, buvo di
delė ir patogi, tečiaus nuolati
nis didėjimas klientų skaičiaus, 
privertė advokatą ( vieką ieško
tis dar didesnės ir patogesnės 
vietos ir todėl jis šiomis dieno
mis persikėlė į naują vietą — 
skersai Cadillac Sųuare nuo se
nosios, į Barlum Tower trobesį, 
kertėj Bates gt. ir Cadillac 
Sųuare. Kambario numeris 
2333. čia bus patogiau ir pa
čiam advokatui ir jo klientams 
atlikti visus reikalus.

Veik kartu su persikėlimu į 
naują vietą įvyko ir kita per
maina adv. Uvicko šeiminoje: 
p. p. ( viekai turėjo tris vaikus 
— vieną sūnų ir dvi dukteris, 
bet dabar susilaukė dar vieno 
sunaus. . Taigi dabar turi jau 
keturis vaikus. Kaip sūnūs, 
taip ir motina yra sveiki. Vie
na p. p. Uvickų duktė yra jau 
Į3 metų ir dabar lanko Junioi 
High School. .

Linkime jaunajam sunui svei- dalykas laikyti 
kam augti, o visai p. p. Uvickų laikraščių iškarpų, 
šeimynai daug laimių.

Kaimynas.

Indiana Harbor, Ind
Svarbios” prakalbos

bių sanvičių iš .Maskvos. Kitaip 
jis nejtarinėtų kitų, kad vien už 
pinigus tarnauja, jei jis pats 
vi'.'n už pinigus netarnautų

Ant galo Bimba ragino visus 
užsirašyti chicagiškį šlamštelį.

Vanapaiėia- Margučio - 
prakalbos bus

*>■ * ‘ <

PAIEŠKOJIMAS

Kacine, Wis
Kvietimas

SLA. 100 kuopa ruošiasi mi

Lapkr. 16 dt čia įvyko 
bioa” bolševikų prakalbos, ku
rias surengė dvi “didelės” kuo
pos, būtent LDSA. iš Indiana 
rhuhor, turinti viso pustuzinį 
neva bolševikų ir ALDLD iš 
East Chicago, irgi turinti na
rių ne daugiau už pirmąją. Kal
bėtojas buvo bolševikų pralotas- 
A. Bimba. Tą vakarą buvo 
prastas oras, lijo lietus, tad ir 
“publikos” buvo visai mažai 
viso 12 asabų—pašaliečių, kar
tu gi su rengėjais susidarė ly
giai 31 asaba.

Pirmininkė pakvietė kalbėto
ją, pranešdama, kad jis buk 
kalbėsiąs apie organizatyvį dar
bą ir bendrą darbininkų veiki
mą. Bet apie tai Bimba nė ne
užsiminė. Vieton to jis prie 
stalo nusinešė visą glėbį laik
raščių u* vien juos ir teskaitė, 

j Tai paprastas pas bolševikus 
’ ” 'i prakalbas iš 

Jam patiko 
] “.‘Naujienų” apgarsinimai ir jis 
įjuos didžiausiu uolumu ir skai
tė. Ypač su pasigerėjimu jis 
skaitė Smtho ir Hooverio apgar
sinimus ir apgailestavo, kad la
bai mažai lietuvių už Kosteri 
balsavo: girdi, juos suklaidino 

. Hooverio ir Smitho
! mai “Naujienose” ir todėl nie-

at- 
aš
se-Providence, R. L, 25 Nov. 

Worcester, Mass., 28 Nov. 
Boston, Mass., 2 December. 
Montello, Mass., 5 Dec. 
Hartford, Conn., 8 Dec. 
New Brjtain, Conn., 9 Dec. 
Bridgeport, Conn., 12 Dec. 
Brooklyn, N. Y., 16 Dec. 
Waterbury, Conn., 1 January. 
Nevvark,- N. J., 6 Jan. 
Kingston, Pa-, 13 Jan. 
Scranton, Pa., 15 Jan. 
Pittston, Pa., 20 Jan. 
Wilkes Barre, Pa., 27 Dec. 
Phila, Mahanoy City, Balti- 

more, Pittsburgh, Dayton, Chi
cago, bus paskelbta vėliau.

beveik tuoktus užsikftnftimas 
pagimdo galvon skaudėjimų. 

OKANGEiNE Milteliai susta
bdo galvos skaudėjimų ne
žiūrint nuo ko ji*j paeina. 
Saugus per virš tris dešimt 
metų.

Labai prašau atsiliepti ir 
siteisti man tųomi, .kuomi 
jums savu laikihpagelbėjau 
kančių buvusių savo draugų,
dabart gyvenančių Amerikoje:

P. Jakimavičius, Gelgota, 
Grand Rapids, ‘ Mich., Adv. K 
Kratrčunas, Seattle, Wash., F. 
Viraks, So. Bostone, . Paškevi
čius, Chicagoje ir kitų kas šį 
mano atsiliepimą skaitys. Iš- 
anksto dėkingas:

K. N. Norkus, Anchorona 28, 
Buenos Aires, Argentina.

Visose atftiekose 10c ir 25c.

ORANGEINE
pOVVDERS-TABLKTS

ir kad jų parengimai yra 
lankymo. Tokie jau- 

labai klysta ir būtinai 
juos atvesti į musų pa-

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

ava r- Reikia, esą tik penkinę užsimo
kėti ir gausi per ištisus metus. 
Turbut jis nežino kaip pigus čia 
yra tas šlamštelis. Aanais me
tais čia lankėsi- netolimos ko
lonijos raudonasis biznierius ir 
irgi užrašinėjo už penkinę — 
jei kur ją. gavo. Užrašė ir be 
penkinės, o jei kur ir gavo pen
kinę, tai ten pat ją ir paliko, o 
šlamštelis ir ’po šiai dienai te
beina visipms uždyką—jau ant
ri metai. Kitaip jis čia negau
tų. skaitytojų.

Pasigyrė, kad komunistai esą 
darbininkų apginėjai. . Girdi, 
kaip tik kur prasideda streikas, 
tai jie pirmieji ateina pagelbon 
—bendrai su provokatoriais ar
dyti darbininkų unijas, kaip jie 
dabar daro angliakasių unijoj, 
k ii1 jie pirmiau darė rubsiuvių 
unijoj ir daugely kitų unijų 
(kailiadirbių, moterų rūbų siu
vėjų ir 1.1.) Prašė ir pinigų— 
komunistams jie esą labai rei
kalingi—juk reikalinga užlaiky
ti daug komisarų, kad jie galė
tų padėti provokatoriams uni
ja ardyti. Aukų surinko $12.21.

Buvo ir klausimų. Juos davė 
patys bilševikai. šiaip iš, publi
kos niekas nieko neklausė.

—Aš ne bolševikas. /

Tai yra labai geras apsireiški
mas. Tie jaunuoliai, kurie lie
tuvių parengimus lanko, yra 
girtini. Jie čia gal dar daugiau 
atsiekia, negu suaugusieji, nes 
tokie jaunuoliai pasidaro geres
ni lietuviai. Tai busimieji mu
sų, lietuviškojo judėjimo, vadai, 
žinoma, yra daug ir tokių jau
nuolių, kurie yra nutolę nuo lie
tuvių ir lietuvių parengimų ne
lanko. Jie vis mano, kad lietu
viai dar vis nėra užtektinai kul
tūringi 
neverti 
n uoliai 
reikia
rengimus, kad jie galėtų pama
tyti savo klaidą ir ilgainiui taip
jau prisidėtų prie lietuvių veiki
mo. Yra ir tokių jaunuolių, ku
rie jokių parengimų nelanko. 
Tokius jaunuolius reikia papeik
ei. Bet gal jie geriau ir nežino? 
Tokius jaunuolius būtinai reikia 
traukti į bile geresnius paren
gimus, kad.ir jie galėtų kultū
rėti, kilti augštyn. Abelnai 
traukime jaunuolius į musų pa
rengimus. Sykį atsilankę, jie 
pamėgs, pradės tankiau lanky
tis, liks gerais lietuviais, pamils 
savo žmones ir tada su jais iki 
gyvos galvos darbuosis.

— J. S. .Jarus.

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

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

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

4606--08 W. 22nd St.
Te! Cicero 130 x

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

BUK SPORTAS
Besiartinant šventėms, kiekvienas vyras nori 

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

FRANK MICKAS
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 0057

apgarsini-

nėti 15 metų kuopos gyvavimo j ];as už Eosterj ir nebalsavo. Tai
sukaktuves. • Per ta laika 100 
kuopa yra daug nuveikus, šim
tais sušelpusi sergančius narius, Rjmba pripažino, kad tik “Nau-

Pomirtinių. i jįenų” žmonės klauso ir kad tik 
visą “Naujienose” gdrsinimai apsi

uvai veikė, moka. Net ir savo prakalbose 
ruošdami įvairius parengimusbolševikai tuos apgarsinimus 
yra prisidėjus ir aukomis kul-l 
turos, apšvietos, labdarybės ir!
Lietuvos reikalams. Aukų skir
ta nemažai. U 
rėjų darbą ir kuopos veikimą, 
kaip ir vainiką

yra labai gera rekomendacija 
“Naujienoms”. Juk tuo pats CIeveland, Ohio

gy:-įx;
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nemažai išmokėta ] 
Kas svarbiausia, kad per visą 
tą laiką 100 kuopa

Kad įvertinus tvė- daugiau skaityti,

pindami prie ■ gjrtj Rusiją.

skaito.
Perskaitęs visus “Naujienų” 

apgarsinimus ir nebelikus ką 
, Bimba ėmė 

keikti Lietuvos valdžią ir kartu 
. Rodė ir visokius kad kulturėti

Rudens ir žiemos sezonais*,1 j 
kaip visi kultūringi žmonės, 1 
taip ir lituviai, rengia įvairias į 
pramogas — balius, vakarienes, į 
koncertus, teatrus, prakalbas ir j 
t. t. žmonės tas pramogas 1 
skaitlingai lanko ir lanko jas j 
tuo tikslu, kad daugiau pasimo- j 
kinti, daugiau sužinoti, žodžiu, | 

ir progresuati. j

LW»1

atliktų kilnių 100 kuopos dar- pavaikslus iš bolševikiškos Bu- Jeigu žmones kultūringų paren-
bų, įsuksime dar vieną 
čia gėlelę—lapkričio 25 
vai. |x> pietų, I2th St 
(Drendzeleto svetainėj). 
kviesta iš VVaukegano didžiulis 
Li uosy bes choras, po vadovyste 
p. Kvedaro, kuris duos didelį, 
koncertą. Suskambės dainos, 
priduos mums linksmumo ir 
malonumo. Užžiebs kibirkštį 
en* rgijos vėl išnaujo, po 15 me
tų sukaktuvių, su nauja energi
ja veikti labui SLA.

Kviečia SLA. 100 kuopa vie
tos lietuvius kaimynus atva
žiuoti, drauge su 100 kuopa 
džiaugtis tokia brangia švente 
ir pasiklausyti gražaus koncer
to.—M. Kasparaitis.

Puikiausisgirnų neturėtų, tai jie ir nepro- 
Jie taipjau presuotų, atpenč, regresuotų.

rodo visokius paveikslus ir irgi I
visaip kolioja sau nepatinkamus rengimus gana skaitlingai lanko 
žmones. > ir čia gimę lietuvių jaunuolaii.

žibau- sjjos j-
’’; biblistų prakalbos.

sijos. Man taip ir prisiminė

Springfield, III

Hali
Už-

Pastaruoju laiku lietuvių pa- MASKARADAS
rengia

Lietuvis policistas laimėjo 
kontestą

“Illinois State Register” dien
raštis ir Orpheum teatras buvo 
surengę kontestą, kuris šio 
miesto policistas yra populia- 
riškiausis. Dauguma balsų nu- 
bJsuola, kad populiariškiausias 
policistas Springfieldo miesto 
yra lietuvis Jurgis Baksza, ga
vęs 5410 balsų. Kiti policistai 
dalyvavę konteste, gavo balsų 
sekančiai:

Robert Harrison—3193, Mat 
Campbell—1101, Edward Stre* 
bei—741, James Campbell—784. 
Dar kiti penki policistai gavo 
balsų visai mažai. Konteste da
lyvavo 10 policistų. Laimėjęs 
kontestą Jurgis Baksza gavo 
dovaną nuo Collins Jewelry Co. 
15 Jewel Lanier laikrodėlį.

Jurgis Baksza ištiesų yra po-

Nėra Kito Tiesesnio Kelio Į Lietuvą
arba iš Lietuvos j Ameriką kaip per

KLAIPĖDA
— ant —

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

dabartinių aplinkybių yra malonus ir visai . 
keleivių nevargina.

KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS?
D
2)
3)
4)
5)
6)

Nepertraukiama kelionė iš porto j portą.
Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis. 
Lietuviškai galima susikalbėti su laivo patarnautojais 
Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
Kasdieną judami paveikslai ir koncertai.
Išpildomi laivo orkestros. įvairus žaislai, šokiai ir tt.

Kainos 
iš Kauno 
Trečia Klesa 

$125
Valdžios Tax

Ekstra

Kainos 
i Klaipėdą 
Trečia kl. $107 
J abi pusi $181 
Turistinė 3 kL 
ar buvusią II kl. 

$122.00
Į abi pu- > 

si .. $203.50

Išplaukimai Laivą iš New Yorko:
"POLONIA” .......................... Gruodžio (Dec.) 4
“S. S. LITUANIA”.............  Gruodžio (Dec.)
“LITUANIA” ........  Sausio (Jan/)

Žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą
BALTIC AMERICA LINE

315 So. Dearborn St

jjsssj'
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Chicago, 111

NAUJIENOS 
NE DELIO J 

Lapk-Nov.25,78,5 v. popiet 
‘W1CKER P ARK SVET. 

2040 West North Avė.
Šiame puikiausiame ir didžiausiame Nau
jienų Maskaradų-Kaukių baliuje bus iš
dalinta daug brangių dovanų grupėms, po
roms ir pavieniams. Kviečiame visus lietu
vius ir lietuvaites tuojau pradėti rengtis į 
šį gražiausi ir didžiausi Naujienų Maska-> 
radą. NAUJIENOS.

YĄ;; v W

______________
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Penktadienis, lapk. 23, 1928 .ilAUJtfeRoS, Chicago, III.,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

nežino, apie “distribuciją,” t. 
y. antrą butlegerių profesijos 
dalį.

štai butlegeris, parvažiuojąs 
iš Detroito, pasiekia Chicagą. 
Ar jau dingo pavojus? Ne. Chi- 
cagos policininkai pažįsta di
džiumoj pačius butlegerius, jų 
automobilius, žino jų autų lais- 
nius. Jei policininkas senai jau

susiraukia ir pa
degt inė “prasta.” 
tas komercinis al
kai valdžia įvedė 

žinojo, kad

Butlegerių profesija

apieAna karta, rašydamas 
butlegerių profesiją, ap 
nau vadinamą “transportacijų.” 
Dabar papasakosiu kai ką, kas

Kūdikiai eina svarumon 
šiuo paprastu budu

jog kostumeris, paragavęs šito 
kio “štofo”, 
reiškia, kad

Kokis yra 
koholius?
probil.'iciją, tpi ji 
reikės daug alkoholimis komer
cijos reikalams. Idant žmonės 
negertų, buvo manyta sumai
šyti jį su nuodais. Bet .pasirodė 
pavojinga tai daryti. Tad buvo 
numatyta, kad geriau sumaišy
ti alkoholių, parduodamą ko
mercijos reikalams, su kokia 
kitokia medega, kuri butų ne 
taip pavojinga sveikatai. *Well, 
butlegeriai išrado mašiną iš
imti tuos priemaišius iš komer
cinio alkoholio, o išėmę jau tu
ri alkoholių, tinkamą “detroi- 
tietės” krikštui.

Kitas klausimas: ar visi but- 
krikštija” dclroitietę?

ge
tai, 
ku- 
tik

Daktarai sako, kad rūgstan
čios atmatos kūdikių virškina
muose kanaluose paprastai bū
na priežastim, kad kūdikiai tin
kamai neina svarumon. Ir 
riausias to įrodymas yra 
kad neramus, silpni, menki 
dikiai greitai pagerėja kaip
išvalai ir sutvarkai jų skilvį ir 
vidurius su keliomis dozomis 
grynai augalų, skanios Flet- 
cher’s Castoria. šis švelnus, ne
kenksmingas < preparatas yra 
pirmoji daktarų mintis, kad pa
lengvint kūdikių ir vaikų ligas, 
kaip dieglius, gasą, konstipaci- 
ją, viduriavimą, šalčius ir tt. 
Apsižiurėkit, kad gautumėt tik
rą Castoria bonkoje, ant kurios 
yra Fletcher parašas.

reikia pinigų (o kam jų nerei
kia), gi ypatingai, jei jis nėra 
perdaug “bizi”, tai butlegcrj 
“gali“ ir sustabdyti. Ir sustab
dyti automobilį jis gali, ha įs
tatymai jam leidžia tai daryti. 
Kai policininkai butlegcrj susta
bdo, tai tuomet klausimas tik, 
kokios bus “derybų” pasėkos, 
kokia suma susitaikys.

Wcll, daleiskime, kad irntle-
gėris pargabeno “lodą” iš Dėt- Icgeriai 
roito namo laimingai. Sekau- Imu drąsos tikrinti, kad visi, 
lis jo žygis bus “laboratorijoj.”' “Nekrikštytos” gauna gal lik 
Matote: butlegeris turi darbo ir tie žmonės, kurie sutinka labai

O jei norite brangiai mokėti — brangiai 
darbą pava- net dėl šių dienų brangių laikų.

; Keikia pasakyti, kad ir Detroi-

ir vadinami “byro baronais”. 
Eina kalbos, kad jų vežimus su 
alum palydi kai kada pati po
licija.

Laikraščiai dažnai rašo, kad. 
pavyzdžiui. Šaltis gaudomas, 
kad policija jo negali pagauti. 
Laikraščiai rašo baisenybių apie 
to ar kito stambaus butlegerio 
žiaurumų, apie jo “leitenan
tus.” Daugelyje atsitikimų lai 
esti ne kas kitas, kaip tik gar
sinimas, už kurj tokis butlegv- 
ris neatsisakytų ir pamokėti. 
Mat, juo baisesniu jis- parodo
ma*, tuo lengviau jam “dyly- 
ti” su savo “kostumcriais” — 
saliunininkais, tuo lengviau 
konkuruoti su kitais “byro ba
ronais.”

Stambieji alaus baronai, pa
prastai, nevaro iš .biznio ma
žuosius, jeigu šie jau pirmiau 
darė biznį. Jie išvarys mažajj 
iš tos ar kitos karčiamos, jei 
pamatys, kad karčiame daro di
delį biznį. Jie skaudžiai nu
baus mažesnįjį alaus parūpin
toje, jei šis mėgins paveržti

iš ju bizni. Tuomet jau pasigai
lėjimo neparodys.

— Reporteris.
(Pabaiga bus)

Bridgeportas
Lietuvių Moterų Apšvietus 

Draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyko lapkričio 3 d. Mark 
White Sųuare parko svetainėj. 
Nutarta surengti vakarienę 
sausio 20 d. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Surengimui valau 
Genės- komisija tapo išrinkto*a£ 
šių narių: J. Katkevičienės* 
Žuraitienės, A. Dailidonis ir 
Jozapaitės. Taipgi nutarta pri
imti laike vakarienės naujas 
nares nuo 10 iki 25 metų. Įsto
jimas veltui. Nuo 25 iki 45-kių 
metų įstojimas vienas doleris. 
Taipgi nesirgusios per dešimtį 
metų narės gaus dovanas.

Gera proga kiekvienai mote- 
rei ar mergaitei prisirašyti į 
viršminėtų Draugiją.

— A. M—nė.

Kalėdų 
Ekskursijos j 
LIETUVA 

A

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

draugus, savuosius 
vaizdus.

Prisirengk dabar, važiuoti ant didžiausio laivo pasauly

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

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

Kita ekskursija išeis puikiuoju laivų
S. S. GEORGE WASHINGTON

(tesiog į Bremena)
Išplauks Gruodžio-December 12 d.

Ekskursantai ant šio laivo bus asmeniškai vedami p. F. SEMB
Sugrįžimui leidimus (Re-cntry Pcrmits) visi nepiliečiai turite • 

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

čių agentą, arba rašyk

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

pasiperka

“laboratorijoj”! 
lai “laboratorijos 
dinsime “krikštynomis.

Kokios tos krikštynos? Bei- te butlegeriai, bendrai, neima 
kia žinoti, kad butlegeris ne-'pačios brangiosios. O kai tas 
parduoda viskės tokios, kokią ar kitas karčiamninkas nuva- 
aįvežė. Atvežtą iš Detroito žiuoja Detroitan ir
“štofą” jisai “krikštija.” Esu ten iš bet kurios vietos, tai ir 
linkęs tvirtinti, kad kuone kiek- jis gauna, kad 
vienas butlegeris “krikštija” j 
savo štofą, ot, lygiai taip, kaip! 
kad “krikštija” vyną kai kurie 
mūsiškiai tikybos mokytojai, 
pirm negu jie parduoda jį.

Kaip atsekama “krikštas?”: 
Dažniausiai sekamai: butlegeris 
perka vadinamą “grain” arba 
komercinį alkoholį. Atskiedžia 
jį distiliuotu vandeniu iki 85 
laipsnių. Paskui sumaišo su 
gera degtine - įdeda vieną da
lį geros, o dvi atskiesto alko
holiaus. Kad padarius reikalin
gą spalvą, naudoja vienas būt- ve didesnių sandėlių 
’egeris tą, o kitas kitką, bet neturi. Kai stotas išsibaigia ar- 
’augelis nudažymui panaudoja; ba kai numato busiantį reika- 
c ramel” arba degintą cukrų, /avimą, tai važiuoja Detroitan.
Kaip matote, pagalba degyto Jeigu priseina skubiai gauti 

ukraus ir I
’iaus, iš vienos atvežtos”iš Det- 
cito degtinės Ivoiikos pasidaro 
let trys. Bonkų krikštytai deg-. “kunigo' 
tinei nesunku rasti ('.bieagoje kostumeriui. 
i?* nėra jokio pavojaus jas gau- pirkti perdaug brangiai kainuo
ti. Nesunku nei “leihelių” gau-ija, ir lodei bullegeHs perka iš 
ti. Bet parsigabenti “leibelius” rptiekes Imtinam reikalui e- 
iau yra pavojingiau.

dėl vaikų, veiksmingi dėl suau-! toks, kad dirbimas 
gūsių, idealus namų vaistai. | bus skaitomas biznio 
Beikalaukit jų. Juos parduoda:

L. P. Ilannema, 
10721 VVentvvorth Avė.

G. A. Malinsky, 
1801 S. Racinc Avė. kertė 18 gt.

VVm. Broniarczyk, 
■1459 So. Wood St.

Grant Works Drug Store, 
1847 W. 1 Ith St., Cicero, 
John Malachowskas.

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

Kosulys - pavojingų 
ligų perų išnešio

tojas
Kiekvienas žmogus, kuris ko

sti patampa ligų perų išnešio
tojas. Senas sveikatos valdi
ninkas sako, kad jis greičiau 
sutiktų, kad Kas į jį šautų iš 
revolverio, negu kad kas ko
sėtų, ar čiaudėtų jam į veidą, 
apipurškiant jį ligų perais. Kad 
sustabdyti besiartinantį šaltį ir 
ahsc’JuČiai susiet lyti kosulį, 
imkite Foley’s Ifoney and Tar 
Compound, medikaliai moksli
niu^, atsargiai sumaišytus ko
sulio ir šalčio vaistus, kurių 
kiekviena dalis veiksminga ii 
tvirta.* Neturi opia tų. Saugus

Palengvina 
gėlimą

Croas Ink
stams P Ici sto
riai Gaunama 
visose aptieko- 

Gaminta 
ir

Red Cross;
Kidney Plaster

Jaučiasi gerai ant nugaros

ir Detroite, tik

kostumeriams 
kada parūpina

krikštytos.”
Pavieniams 

Chicagoje kai 
patsai butlegeris, kai kada “su-
bdivaideris”. Kas yra subdivai- 

; deris? Taimyru žmogus, kuris 
turi keletą kcstumerių, kuris 
bu| itegeA{ia v| ntyi: .'nųižįoj * sfc i 
užsiima kaip “side job.” Jisai 
gauna iš butlegerio snapsą pi
giau, o paskui parduoda ją savo 
kostumeriams jau “regu Ii are” 
kaina.

Paprastai, butlegeriai pas sa- 
degtinės

skubiai gauti 
komercinių alko.ho- j degtinės,, tai jmipėįka keletą 
inte ntvožtnew;< ivt. \ bankų iš nptuifi/ arba, saky

sime, iŠ kokio nors ypatingo 
atmiežia ją ir įteikia 

Bet iš ^pliekos

Dalykas sant, kad pa v. kostumerio ne- 
“leihelių” • prarasti.
vogimu,” | Iki šiol kalbėjau apie degti- 

kitaip sakant, naudojimu sveti- nę. Tečiaus, kaip visi žinom, 
mo patento. Ale “leibeliai” ima alaus mes, gal būt, daugiau iš- 
nedaug vietos ir juos nesunku geriam, ne kad degtines. Iš kur 
paslėpti. i jis atplaukia? Reikia įsakyti,

Kai jau “detroitifetė” pakrik- kad jis yra daromas pačioj Chi- 
štyta, tai ji išvežiojama koštu-(cagoj, mažose bravarnėse (mi- < 
Lieriams, ir pirmon galvon — niature breweries). Alaus vyrė- 
karčiamoms. Kiekvienas biznie-; jai, bendrai imant, yra stam- 
rius žino, ka‘d jis stambesniam bosni butlegeriai. O tiikie, kaip 
11 stumeriui stengiasi pirmiau Capone arba Šaltis, yra ir gan 
patarnauti. Taip ir butlegerių i stambus- “pramonininkai“. Nu- 
biznyje daroma. Pasitaiko kar- žiūrima, kad pav. Šaltis turįs 

pačiam kar- apie 3—4 tūkstančius kostu- 
tikėdamasi, merių. Capone gal tiek pat, gal 

nekrikštytos” j daugiau. Bet, sakoma, Capones 
kostumeriai esantys daugiau
siai vidurmiestyj ir šiaurės pu
sėje, kuomet Šalčio — South- 
saidėje.

Stambieji “bravarninkai” vra

tais nesmagumų 
čiamninkiti. Jisai, 
kad gavo tikros “:
“detroi lietūs” patsai dar atmie- 
žia. Tuomet jau kostumeris 
gauna gal kokią pi nk tą dalį ge
ros degtines, o keturias papra
sto alkoholiaus. Nestebėtina,

Didelis Teatras
“Dvi Seseri”, 4-ių aktų tragiška drama 
Rengia Liet. Teatrališka Dr-stė Rūtos No. 1 
Nedėlioję, Lapkričio-Nov. 25 d., 1928

CHICAGOS LIET. AUDITORIJOJ, 
3133 So. Halsted St.

Durys atsidarys 5 vai. Lošimas prasidės 6:30 v. vakare. 
Įžanga 75c, ant šokių 50c. Po lošimo šokiai

Gerbiamieji! šis veikalas yra didelis ir puikus, jį pa
rašė Kalnų Duktė. Taigi, kurie atsilankysit busite užga
nėdinti. Užprašo KOMITETAS.

VAISKAUS TEATRAS
ST. CHARLES, ILL.

Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 25 d.
Henry Rockwell Baker Memorial

Community Center

Vaičkaus teatras stato ‘GLUŠĄ’, 
5-kių veiksmų Fuldo komediją. 

Pradžia 6:30 vai. vakare.
Teatras nuoširdžiai kviečia St. Charles, 

Auroros, DeKalb ir kitų kolonijų lietuvius 
atvykti pamatyti “ GluStį**.
Įžanga: 3 eilCs po $lį ----- —

“Kada užeina man
myno, aš užsirūkau

LUCKY
STRIGS
\ "iT'STOA^D /

visocs k i to h po 75c,
vaikams 25c,

geismas saldu
Strike.”

(Lbd^
Originale Lucky Skelbimų 

Paveikslų Mergaitė

“AŠ e tu *Lucky (Giliukinga) 
Mergaitė9, todėl kad aš suradau 
būdą, kėip palaikyt savo figūrą 
dailiai laibą. Kada tik mane trau
kia pagunda prie saldumyno, aš 
užsirūkau Lucky Strike, Stebė
tina, kaip puikiai mane patenki- 
na apkepintas Luckies kvapsnys, 
Apkepinimas laukan ištraukia 
visus nešvarumus,—ir viskas, kas 
pasilieka, tai žavėjantis Lucky 
kvapumas. Aš tikrai esu giliu
kinga, būdama ‘Lucky Mer.gai-

Imkite \ 
Lucky vietoj 
saldumyno.

TAI yra Šiandienine išmintinga prie
mone—dm k Lucky vietoj riebinan- 
čio saldumyno. Tūkstančiai tatai daro 

—vyrai tuo būdu palaiko savo sveikatą 
ir drūtumą, o moterys išlaiko savo fig
ūras dailiai laibas.
Lucky Strike, puikiausi tabakai, mitriai 
suderinti ir sumaišyti, paskui apkepinti, 
kad išdirbt tokį kvapsnį, kuris smagiai 
pavaduoja tą pageidavimą riebinančių 
saldumynų.
Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike 
nuo nešvarumų; 20.679 daktarai tatai 
pripažįsta, sakydami, kad Luckies 
mažiau teerzina rūkytoją, negu kiti 
cigaretai. Atletai, kurie turi pasilaikyt 
geroj vikrioj sveikatoj, liudija, jog 
Luckies nekenkia jų kvėpavimui neigi 
abelnam sveikatos stoviui. Štai kodėl 
Luckies visuomet buvo mylimieji ciga
retai tų žmonių, kurie nori pasilaikyt 
augščiausiame kūno sveikatos ir mik
lumo laipsnyje ir supranta pavojus iš 
perdidelio svorio. Štai kodėl žmonės 
sako: “Tai yra geras daiktas rūkyti 
Luckies.

Riebinančių saldumynų? Ne! Pasakyk

It’s toasred
Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

gim.i ■ —ifRĮiyi i , . --.■i... ji... ji .i
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KOMUNISTŲ SĄMOKSLAS PRIEŠ SLA.

Jau tur būt visi bus pastebėję, kokiu uolumu mū
siškiai bolševikai per pastarąsias keletą savaičių varo 
agitaciją Susivienijime Lietuvių Amerikoje. Jų laik
raščiai pilni straipsnių apie SLA. konstitucją ir apie Pil
domąją Tarybą. Dabar jie paleido per lietuvių kolo
nijas tos agitacijos tikslais da ir savo keikūnų būrį su 
čempionu Bimba priešakyje. Bet nei plačioji musų vi
suomenė, nei dauguma SLA. narių veikiausia nežino to, 
kad šis komunistų “vajus” tai ne paprastas eilinis jų 
šmeižimo ir keikimo “turnamentas”, bet — gerai apgal
vota ir suplanuota kampanija.

Komunistai jau pradėjo savo naują didįjį “šturmą”,
besirengdami “užkariauti” ateinantį SLA. seimą, kuris 
įvyks vasarą 1930 m., ir per tą seimą pasigrobti į savo 
rankas Susivienijimą. Pirmas žinksnis šitame jų žygy
je turėjo būt įstatymas savo žmogaus į SLA. iždininko 
urėdą. Mirus Tarnui Paukščiui, komunistai todėl ėmė 
šaukti, kad “sekantis kandidatas” Gerdauskas priva
ląs būt “pakviestas” užimti iždininko vietą, nes to rei
kalaujanti konstituciją. Ir kuomet komunistų spauda 
šitaip šaukė, tai pats Gerdauskas “diplomatija” ir gra
sinimais bandė įsiskverbti j t<į svarbų urėdą Susivieni
jime.

Spaudoje jisai skelbėsi neturįs nieko bendra su bol
ševikais, o tuo tar]Ju jisai tarėsi su teisių žinovais, kaip 
padaryti, kad Pildomoji Taryba butų priversta pripa
žinti jo “konstitucines? pretenzijas. SLA. viršininkų su
važiavimo metu Gerdauskas buvo. pakviestas į Pildomo
sios Tarybos posėdį tikslu ištirti jo kvalifikacijas iždi
ninko vietai. Prie šitos progos jisai aiškiai davė supras
ti Pildomajai Tarybai, kad jisai eis į teismą, jeigu jisai 
nebus geruoju prileistas prie SLA. iždo. Kuomet šitas 
Gerdausko grasinimas nepadarė įspūdžio į suvažiavu
sius viršininkus, tai jisai pasisiūlė eiti SLA, iždininko 
pareigas nuo dabar iki sekančio seimo (t. y. per pusant
rų metų) be algos, ir dar prie to prižadėjo, pasibaigus 
šitam terminui, daugiaus nebekandiduoti j iždininkus.

šitas Gerdausko pareiškimas nustebino visus Pild. 
Tarybos narius. Kaip suprasti tą jo pasisiūlymą būti 
milžiniškos organizacijos iždininku per aštuonioliką mė
nesių be jokio atlyginimo? Ar jisai yra toks turtingas, 
kad gali padovanoti Susivienijimui pusantro tūkstančio 
dolerių (po $85.00 per mėnesį)? Visai ne. Iš ątsakymų 
į klausimus, kurie buvo jam pateikti SLA. raštinėje, ma
tyt, kad jo biznelis (kokia ten šapukė ir apdraudos agen
tūra) yra labai nedidelis. Be to, apie finansus ir knyg- 
vedystę jisai visai nieko neišmano, taip kad, jeigu jam 
butų tekę vesti SLA. iždo reikalus sulig įstatymo pa
tvarkymais, tai jisai ir prie geriausių norų nebūtų su
gebėjęs tą darbą atlikti. Jisai butų turėjęs samdytis pa
dėjėją. O tuo tarpu jisai prašėsi, kad Pildomoji Taryba 
leistų jam iždininkauti be algos!

Šitokiose aplinkybėse pas kiekvieną turi kilti klau
simas, kas buvo apsiėmęs Gerdauskui mokėti arba jc 
padėjėją užlaikyti iki ateinančio seimo?

Aišku, jogei kas nors buvo be galo suinteresuotas 
tuo, kad Gerdauskas tuo ar kitų budu patektų j SLA. 
iždininko vietą. Kada “sekantis kandidatas” bandė Pil
domosios Tarybos posėdyje užsiginti savo ryšių su ko
munistais, tai vienas iždo globėjas pareiškė jam į akis: 
“Tamsta dalyvavai tam slaptam komunistų ‘kokuse’, kur 
buvo nutarta šmeižti ir visaip diskredituoti Pildomąją 
Tarybą, kad SLA. nariai daugiaus už ją nebalsuotų ir 
kad tuo budu rinkimus laimėtą komunistai, kurie tuo
met panaudos Susivienijimo organą ir pinigus bolševi
kiškai propogandai!” Į šitą pareiškimą Gerdauskas ne- 
atsąkė nė vieno žodžio.

Taigi nereikia nė žiburio, kad butų surasti tie ele
mentai, kuriems rūpėjo būtinai įpiršti Susivienijimui 
“nemokamą iždininką”. Ką iš tiesų reiškia $85.00 mėne
syje, kuomet ant kortos stovi milžiniška organizacija 
su milionu dolerių kapitalo! Už aštuoniolikos mėnesių 
bus Chicagoje SLA. seimas. Jeigu, sumobilizavus visas 
savo jėgas, bolševikams pavyktų pravesti į tą seimą cfau- 
£umą delegatų, tai visas Susivienijimas patektų į jų

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu: :

Metams ..........-...... A..»............... $8.00
Pusei metų ............................ 4.00
Trims mėnesiams ................ 2.50
Dviem mėnesiam .... .............. 1-50
Vienam mėnesiui ......................... 75

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija ...................
Savaitei .................................. 18c
Mėnesiui  ......................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
t paštu:

Metams ...........    $7.00
Pusei metų ............................ 3.50
Trims mėnesiams ................ 1.75
Dviem mėnesiams ................ 1.25
Vienam mėnesiui ......  75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ............ ........................ $8.00
Pusei metų ........................ .....
Trims mėnesiams .... . .......... 2.
Pinigus reikia siųsti pašto Mone.

Orderiu kartu su užsakymu.

rankas, o jeigu ne....Jeigu ne, tai tuomet nebėra dau
ginus vilties “užkariaut” visą organizaciją — tuomet 
reikia imti tiek, kiek galima: skelti Susivienijimą!

Apie. SLA. suskaldymą komunistų spauda jau buvo 
pradėjusi atvirai kalbėti prieš Baltimorės seimą. Apie 
suskaldymą pastaruoju laiku eina pašnabždomis disku
sijos visose komunistų pakampėse. Jeigu bolševikai pra
kiš Chicagos seime, tai jiems nieko daugiaus ir nebeliks 
daryti, kaip tiktai maršuoti lauk iš seimo ir iš Susiviė- 
nijimo — arba galutinai padėti ginklus. Dabar įsivaiz
duokite, kaip linksma jiems butų maršuoti lauk, jeigu 
kartu su jais maršuotų ir SLA. iždas!

Tai ve, kodėl buvo suplanuota pasiūlyt Susivienijį- 
i net “dovaną” pusantro tūkstančio dolerių veftęs, 

td tik iki ateinančio seimo butų iždininko vietoje bol- 
jevikų kandidatas. Šitas bolševikų planas tečiaus neiš
degė. Dabar jiems beliko tiktai viena: kovot “ligi pasku
tinio laso kraujo” per ateinančius aštuonioliką mėnesių 
ir Chicagos seime paskui duot “kontr-revoliucionie- 
riams” galutiną mūšį.

Šitą prisirengimą prie paskutinio šturmo jie jau ir 
pradėjo. Iš centralinio bolševikų štabo šiomis dienomis 
tapo išsiuntinėta “Progresyvių Komiteto” lapeliai, ku
riuose įsakoma visiems “vierniemsiems” kelti baisius 
protestus prieš SLA. Pildomąją Tarybą ir organizuotis 
kuopose, kad gruodžio mėnesio pradžioje, kai ateis kuo
pų valdybų rinkimai, į valdybas butų pravesta kek ga
lint daugiaus “progresyvių”. Tikslu paakstinti bolševikų 
veikimą SLA. kuopose, kad jie laimėtų rinkimus i val
dybas, dabar, kaip augščiaus minėta, važinėjasi su pra
kalboms “pats” Bimbą ir apie pustuzinis kitų bolševi
kiškų “oratorių”. .

Juo didesniam skaičiuje SLA. kuopų bolševikai pa
teks į viršininkų vietas, tuo daugiaus maršrutų komu
nistai galės rengti per ateinančius metus SLA. kuopų 
lėšomis, tuo geriau jie galės prisirengti prįe sekančių 
Pildomosios Tarybos ir seimo delegatų rinkimų.

Taigi Susivienijimo kuopos ir nariai, kuriems rupi 
apginti savo organizaciją nuo bolševikų užmačių, geriau 
tegu apsižiūri, kol dar ne vėlu. -Per žmonių apsileidimą 
ir nerangumą daug gerų visuomeninių įstaigų yra pa
tekę į blogas rankas ir nuėję niekais.
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Apžvalga
ANGLIJOS DARBIEČIŲ 

LAIMĖJIMAI RAR 
DIDESNI

Jau pil nos telegramos apie 
miestų rinkimus, neseniai įvy
kusius Anglijoje, rodė, kad 
Darbo Partija turėjo nepapras
tai didelių laimėjimų. Bet ga
lutinai nuskaičius balsus, pasi
rodė, kad tie laimėjimai dar di
desni.

Iš vėliausių pranešimų ma
tyt, kad Anglijos municipalitetų 
(vietų savivaldybių) rinkimuo
se laimėjo tiktai viena Darbo1 
Partija, o visos kitos partijos 
prakišo. Sulig pirmomis žinio
mis, darbiečiai padidino savo 
atstovų skaičių miestų tarybo
se 111, bet galutini rezultatai 
rodo padidėjimą 212.

Darbo Partijai teko viso 265 
naujos vietos; senų vietų ji 
prakišo 53. Tuo budu grynas 
“pelnas’-’ sudaro 212. Konserva
toriai laimėjo 21 vietą, o pra
kišo 201; grynas pralaimėjimas 
180. LiIšvalai laimėjo 46, o pra
kišo 48; grynas nuostolis 2. 
Nepriklausomieji laimėjo 11, o 
prakišo 41; grynas nuostolis 30.

Tik viename municipalitete 
darbiečiai gavo skaudų smūgi, 
būtent, Londono paviete Beth- 
nal Green, kur pirma Darbo 
Partija turėjo absoliučią daugu
mą. Ačiū tam, kad komunistai 
šį kartą statė savo atskirus 
kandidatus ir atitraukė toje 
Londono dalyje gana daug bal
sų nuo darbiečių. tai Darbo 
Partija čia nepravedė nė vieno 
atstovo ir visos 26 prakištosios 
vietos teko liberalams. Komu
nistai tečiaus irgi nieko nepel
nė.

Ir visur — tiek Anglijoje, 
tiek Wales’e, tiek Škotijoje — 
komunistai neįstengė pravesti 
nė vieno atstovo,, nors jie varu 
pašėlusią agitaciją ir buvo ge
rai aprūpinti pinigais.

STALINO KOVA SU DE
ŠINIĄJA OPOZICIJA

Prieš kiek laiko buvo praneš
ta telegrafu iš Berlyno, kad 
Stalinas nutaręs pašalinti iš 
vietų visą eilę stambių bolševiz
mo šulų, “nukrypusių į dešinę’’ 
nuo tikrojo leninizmo kelio. Ru
sijos Socialdemokratų Partijos 
centralinis organas, “Socialisti- 
českij Viestnik”, einąs Berlyne, 
rašo savo No. 20, kad spalių 14 
dieną esą gauta iš Maskvos to
kia žinia:

“Jus, žinoma, skaitėte 
‘Pravdoje’ Bucharino ‘Ekono
mines Pastabas’. To straips
nio rezultatas toks: Kuiby- 
šev rengia griausmingą atsa
kymą, o Bucharinas, kaip 
girdėt, už nukrypimą dešinėn 
bus pašalintas nuo darbo. 
Taip pat iš patikimų šaltinių 
pranešama, kad Uglanovą — 
irgi už dešinįjį nukrypimą — 
tremia į Turkestaną, ir kad 
beveik nutarta atstatyt Tom- 
skį. Bykovas, sako, taip pat 
busiąs pašalintas.’’

George B. McCutcheon, žy
mus rašytojas, kuris šiomis die
nomis pasimirė New Yorke.

Perskyros
Perskyrą didėjimas. — Statisti

kos daviniai. — Perskyrų 
priežastys. — Užsiėmimas ir 
perskyros. — Perskyrą įvyks
ta daugiau miestuose. — šei
mos ryšiai. — šeimos funk
cijų susilpnėjimas. — Kodėl 
Amerikoj * krinka šeimyninis 
gyvenimas? — Pažvelgus į > 
ateitį.

Jungtinių Valstijų Cenzo 
Biuras prieš kiek laiko paskel
bė, jog 1926 m. buvo 180,868 
persiskyrimai (divorsai). Tais 
metais 56 vedyboms teko 10 
perskyrimų. Prieš tai per pen
kerius metus 66 vedyboms te
ko 10 perskyrimų. Ar tai reiš
kia, kad iš šešių vedusių porų 
viena pora išsiskirs? Ne visai 
taip. Kad patirti, kas atsitiks 
su tais, kurie vedė 1916 m., 
mes turėtume laukti apie 50 
metų, sekant kiekvieną porą. 
Per tą laiką paaiškėtų, koks 
nuošimtis iš vedusiųjų tais me- 

; tais persiskyrė. Cenzo Biuras 
i sekė 1887 m. vedybas.

Pasiremiant Biuro daviniais, 
sako prof. W. F. Ogburn, gali
ma beveik drąsiai sakyti, jog 
iš šešių ar penkių^ 1924—1926 

| m. vedusių porų viena pora 
anksčiau ar vėliau išsiskirs.

Išsiskyrimai Amerikoj nuolat 
didėja. 1870 m. 616 vedusiu 
poroms teko vienas persiskyri- 

Imas; 1880 m. vienas persisky
rimas teko 468 poroms; 1890 
m.—338 poroms; 1906 m.—-216 
porų; 1916 m. —178 poroms, 
ir 1926 m.—134 poroms.

Ar persiskyrimų skaičius ir 
toj;au didės, — sunku pasaky
ti. Atrodo, kad taip. O jeigu 
divorsų skaičius didės taip jau 
sparčiai, k^ip iki šiol, tai už 50 
metų iš 30 vedusių porų viena 
pora kas metą išsiskirs.

Kodęl persiskyrimai didėja ir 
kokios to yra priežastys? Sun
ku, sako prof. Ogburn, yra nu
statyti tikrąsias priežastis. Im
ti už gryną pinigą tas priežas
tis, kurios yra iškeliamos teis
muose, jokiu budu negalima. 
Tas faktas, kad apie 33% divor
sų gaunama dėl to, jog vyras 
apleidžia moterį arba moteris 
vyrą, dar nieko nepasako. Svar
bu juk butų žinoti, kodėl vyrai: 
apleidžia žmoną arba žmona 
vyrą. 37% persiskyrimų įvyks
ta dėl žiaurumo, 10% dėl neiš
tikimybės.' Bet tai daugumoj 
atvejų irgi yra tik kamoflažas.

Taip pat pastebėta, jog gerais 
laikais įvyksta daugiau persi- 
skyrimų. Bet tai vyriausia pa
reina nuo to, kad gerbūvio lai
kais daugiau žmonių veda. Kar
tu su padidėjimu vedybų padi
dėja ir persiskyrimai.

Nemažos įtakos vedybiniam 
gyvenimui daro ir užsiėmimas. 
Persiskyrimai ypač dažnai į- 
vyksta tarp aktorių, muzikantų, 
artistų, keliaujančių pardavėjų, 
daktarų ir chirurgų. Daug ma
žiau persiskyrimų pasitaiko 
tarp farmerių, dvasiškių, daily- 
džių ir angliakasių. Tačiau ir 
užsiėmimai negali išaiškinti 
bendrą persiskyrimų padidėji
mą. Sakysime, aktoriai ir dva
siškiai tesudaro tik mažą dalį 
visų gyventojų. Tiesa, santy
kis tarp miestų ir farmų gy
ventojų skaičiaus nuo 1870 m. 
iki dabar žymiai persimainė. 
Farmų gyventojai juo tolyn, 
tuo labiau bėga į miestus.

Miestuose, kaip žinia, persi
skyrimų įvyksta daugiau, negu 
faunose. Imkime, pavyzdžiui, 
Cook pavietą, Ilk, kuriam pri
klauso Chicagos miestas. Cook 
paviete gyvena 49% llljnois 
valstijos gyventojų, o tuo tar
pu persiskyrimų ten įvyksta 
60%. {Skirtumas pasidalytų 
dar didesnis, jeigu butų išskir
ti kiti didesni miestai. Atrodo, 

kad socialės ir ekonominės 
miestų gyvenimo sąlygos prisi
deda prie persiskyrimų padidė
jimo. Apie pusę Amerikos 
žmonių dabar gyvena miestuo
se. Nuo 1870 m. žmonių skai
čius, kuris gyvena miestuose, 
turinčiuose 8,000 ar daugiau 
gyventojų, padidėjo penkis kar
tus. Tuo tarpu farmų ir ma
žesnių miestų ir miestelių gy
ventojų skaičius padidėjo tik 
du kartu.

Neįmanomai smarkus augi
mas miestų dalinai išaiškina 
persiskyrimų padidėjimą. Bet 
statistines žinios nepasako, ko
dėl miestų gyventojai yra la
biau linkę prie perskyrų, negu 
f armėnai.

Tyrinėjimai rodo, jog daug 
didesnis nuošimtis divorsų pa
sitaiko tarp bevaikių porų. Va
dinasi, vaikai yra savo rųšie£ 
ryšys, kuris palaiko šeimas krū
voj. Nuo 1870 m. gimimų 
skaičius proporcionališkai gy
ventojams nuolat puolė. Bevai
kių porų atsirado vis daugiau 
ir daugiau. Tatai, žinoma, irg 
prisidėjo prie divorsų padidėji
mo.

Tinkamesniam perskyrų didė 
jimo išaiškinimui reikalinga, 
sako prof. Ogburn, užduoti sau 
klausimą: kodėl pas žmones yra 
palinkimas gyventi porose? Ma
tomai, šeimas palaiko krūvoj 
tam tikri ryšiai. Tie ryšiai yra 
sekami: 1. ekonomiški, 2. reli 
giški, 3. apsaugos, 4. auklėjimo, 
5. pasilinksminimo, 6. socialia 
ii 7. meilės.

Tos šeimos funkcijos visą lai
ką kitėjo. Bet jos gal niekuo
met nebuvo taip visapusiškai 
išsivysčiusios, kaip laike kūri
mosi vakarų civilizacijos.

Dabar palyginkime senovės 
gyvenimą su gyvenimu moder
niškų laikų. Tais laikais, jeigu 
vyras vedė, tai jis ieškojo savo 
bizniui partnerio. Šiandien te 
nebėra. Ekonomiškas gyveni
mas neįmanomai pakitėjo. Re
ligiškos ir apsaugos funkcijos, 
kurios senovėj ,Jošė labai svar
bią rolę, taip pat susilpnėjo 
Šiandien valstybė apsaugoja 
šeimą, išliesdama . vaikų darbo 
sveikatos ir kitokius patvarky
mus. Auklėjimas pavedama 
mokykloms, kurias vaikai turi 
;ki tam tikro amžiaus lankyti-

Daugelis šeimų dabar neturi 
vaikų, o jeigu ir turi, tai jie 
tėvų globoj pasilieka labai 
trumpą laiką. Pasilinksminimo 
funkcijos dabar tapo komercia- 
lizuotos. Giminingumo ryšiai 
šiandien nebelošia beveik jokios 
rolės.

žodžiu, visos tos šeimos funk
cijos, kurios pirma buvo nepa
prastai svarbios, dabar visai 
susilpnėjo. Pirma tos funkcijos 
buvo savo rųšies ryšiai, kurie 
laike vyrą ir žmoną krūvoj. Vy
ras ir žmona turėjo bendrus 
.reikalus. Dabar ryšiai 1, 2, 3, 
4, 5, ir 6 arba pranyko, arba 
labai susilpnėjo. Pasiliko tik 
No. 7, meiles ryšys. O kuomet 
ir tas ryšys susilpnėja, tąsyk 
šeima, žinoma, pakriksią.

Todėl vyriausia persiskyrimų 
priežastis yra pranykimas šei
mos funkcijų, susilpnėjimas tų 
ryšių, kurie senovėj laikė vedu
sią porą krūvoj. Persiskyrimai 
didėja, nes tie ryšiai nuolat 
darosi silpnesni. Perskyrų dau
giau yra miestuose, nes šeimos 
funkcijos ten labiau susilpnėja. 
Bevaikės poros yra labiau lin
kusios prie perskyrų, nes vaikai 
ir jų auklėjimas yra labai svar
bus ryšys, kuris laiko šeimas 
krūvoj.

Perskyrų skaičius Amerikoj 
yra didesnis, negu bilę kur ki
tur, nes čia šeimos funkcijos 
labiau susilpnėjo. Industriali
zacija čia pažengė toliau, negu 
kur kitur, ir Ameriką, būdama 
nauja šalis, greičiau atsižadėjo 
nuo senovės papročių ir patvar

kymų. Perskyrų skaičius žy
miai skiriasi įvairiose Amerikos 
vietose labiausia dėl to, kad 
skirtingos valstijos turi skir
tingus įstatymus.

Ko galima tikėtis ateityj ? 
Gtl laikui bėgant, sako prof. 
Ogbųrn, psichologai, sociologai 
ir fiziologai suras budus, kaip 
sustabdyti bekrinkantį šeimos 
gyvenimą, bet iki to laiko per
skyrų skaičiui nuolat didės.

—K. A.

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

Didelis šaltis? Imkite 
“Cascarets” nuo vi

durių šiąnakt
Iki ryto jau nebebus galvos 
skaudėjimo, konsti pači jos, 

didelio šalčio ar surū
gusių vidurių.

Gaukit 10 centų dėžutę.
Galvos skaudėjimas, aitru

mas, apsivėlęs liežuvis, galvos 
ir nosies užsikimšimas su slo
ga — visuomet paeina nuo ne
veiklių kepenų; nesuvirškinto, 
surūgusio maisto viduriuose 
arba rūgščių ir gasų skilvyje.

Nuodingos medžiagos užkem
ša žarnas ir vieton jas pašalin
ti iš sistemos, jos yra sugeria
mos į kraują. Kai šie nuodai 
pasiekia jautrias smegenų plė
ves, jos pagimdo užsikimšimą 
ir tą kartų, įkirų galvos skau- 
lėjimą.

Cascarets tuojaus išvalo vi
durius, pašalina nesuvirškintą, 
surugusį maistą, išima tulžies 
perviršį kepenyse ir išvalo su
kietėjusias atmatas ir nuodus 
iš vidurių.

Cascaret šiąnakt tikrai su
taisys jus iki ryto. Jos veikia 
kai jus miegate — 10 centų 
dėžutė iš jūsų aptiekininko rei
škia tyrą galvą, gerai veikian
čius jūsų vidurius, skilvį ir ke
penis per mėnesius.

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

V. M1SZE1KA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

G—-----------G
GYVENIMASI 

Mineahoia tunu*ia« , 
900 W. 52nd Street 

CHICKGO

Prenumerata metama $1.50 
Pusei meti---------------$1
Lopija ■ imM-mnnimi iii.. lOC

• r n-
Geriausia Kalėdoms

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

• kingi.

Jei pori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Įk -   "1 'J ■.    . ■ J. - -

J IMPERFECT IN ORIGINAL
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KELI IŠ SENSACINGŲ BARGENŲ IŠ 
Hartman’s Milžiniškos Roselando Sankrovos 

PERSIKĖLIMO IŠPARDAVIMO

Coxwell kėdė su ottomanu
Apmušta turtingu gražiu mohair ir vilnoniu audeklu, su nugara ir 
sėdyne iš moųuette. Pastebėtinas pirkinys už lią žemą kainą. Re
guliariai $50, du šmotai ........... $39.75
Gražiai juodai ir auksu baigtas. Stipriai 
subudavotas. Gerai ištėkintos kojos. Re
guliarės $1.98 vertės, specialiai $1.25

M ATKASAI padaryti iš tikro vai
loko. 45 svarų svarumo. Apsuk
ti kraštai. $12.00 vertės, pirkite 
dabar tik už ...........  $9.98

GRYNŲ VILNŲ BLANKETA1 
06x80 colių dydžio. Pasirinkimas 
kelių gražių spalvų kombinacijų. 
Reguliariai $10.00 vertės, dabar 
už porą tik . $7.98

I wiw>ir'rT/'iiii»wir

Jus sutaupinate $30!
Puikiausias trijų šmotų miegamojo kambario setas, ant 
kurio tikrai sutaupinsite $30. Iš puikaus riešuto ve- 
niro virš pamatinio gumos medžio; klevo pagražinimai 
padaro ji visai skirtingą. Puikus vidaus subudavojimas. 
Lova, komodė ir pasirinkimui Vanity ar Dresser.. Re
guliariai $100, tie trys šmotai, kol jų išteks

Didelis pasirinkimas Miegruimio setų už įvairias kainas

Puikaus darbo!
Viliojantis septynių šmotų valgomojo _
mokėti už tok) setą. Pailginamas stalas, šeimininko kėdė ir penkios 
iš puošnaus riešučio veniro ir gumos medžio. Kėdės turi gražių Jaųuard 
velour išmuštas sėdynes. Septyni šmotai, rąguliarės $75 vertės, specialiai kol 
jų išteks ..............................................................  ......

Didelis pasirinkimas valgomojo kambario setų už įvairias kainas

kambario setas už daug
Vertės $75.00 

žemesnę kainą, negu jus tikėt umėtės 
kitos kėdės _ ..—  

$59.59

— _______________ -—...■ —— ■ ■■ •" ■' ■ ..................................... i ■ i. .i. i ii;>į——i ii ,i »ii m  ............................... « ■ .imi~ ■■■ ■ /

Lovos Davenport setas! $110.00 Vertės!
Dviejų šmotų seklyčios setas garsios “Kroehler” rųšies. Davenport ųtęidaro į 
pilno dydžio lovą. Apmuštas augštos rųšies Jaųuard velour. Davenport ir prie 
jo pritaikinto kėdė, reguliariai $110.09 vertės, dabar šiame persikėlimo iš- L J 
pardavime tik ......  ........................................................................ ............... ...............w »

Didelis pasirinkimas Lovų-Davenport setų už įvairias kainas

CIRKULIUOJANTIS ŠILDYTUVAS su rie
šučio graino užbaigimu iš lauko. Tvirtos lie
tos geležies konstrukcijos. Degina bile kokj 
kurą. Išlaiko ugnj per naktį. $50.00 vertės, 
tikras bargenas, tik už ......... $39.98

VIRTUVĖS 8ILDYTUVAS su dideliu lie
tos gęležies ugniakuru. Duplex grotos, nu
statomos kojos. Krepšinės anglims dėti du
rys ir sugryžtamasis liuktas užtikrina didės- 
nj šildimo nuojėgumą. Reguliariai $20.00, 
pirkite kol jų išteks už musų $14.98 
žemą kainą ..........................

SUNBEAM KABINETINIS' ŠILDYTUVAS, 
gražiai mahogany užbaigtas iš lauko. Ap
šildo nuo penkių iki septynių kambarių vir
šuje ir apačioje, sveria 500 svarų; degina 
bile kokį kurą; laiko ugnj per naktį. $150.00 
vertės, šiame persikėlimo iš- $79.98 
pardavime tik ......................

SPALVUOTAS VISAS PARCELIANINIS
GASINIS PEČIUS. Pasirinkimui baltos ir 
pilkos ir ivcry ir žalios spalvų. Heritage 
rųšies; pilnai garantuotas. Reguliariai par- 

sidavinėja po $69.50, specialiai $49.75

Mes nuoširdžiai kviečiame jus atidaryti ar 30 die
nų “(’harge Account”, ar Hartmano ilgo išmo
kėjimo ”Extended Payment Charge Account”. 
Mes stengiamės patenkinti pageidavimus visų, 
kurie nori išmokėjimu ar tai dėl įmokėjimo su
mos, ai tai dėl ilgumo išmokėjimų.

Pasinaudok

Hartmano

Liberaliu

Kalėdų

Kredito

Pienu

f

Pirmas menes.
Mokėjimas 
Vasario mėnesy!

Apmuštas! Reguliarės $115 Vertės
Šis gražus dviejų šmotų seklyčios setas už šią žemą kainą yra aiškiausias pavyzdys didelių verčių 
šiame persikėlimo išpardavime. Turtingos formos, apmušti figūruotu Jaųuard velour, 
lenkti priekiai, apverčiamos sėdynės, tai yra tik kelios ypatybių šio seto. Daven- 
port ir prie jo pritaikinta kėdė, reguliariai $115 vertės, specialiai tik už..............

Didelis pasirinkimas seklyčių setų už įvairias kainas

Gražiai

Įvairios Club ir Sparninės Kėdės
•

Sutaupinkitc nuo trečdalio iki pusės ant šių apmuštų Club ir Sparninių kėdžių. Viso musų .stako kai
nos liko nukapotos greitam išpardavimui. Kėdes yra išmuštos Jaųuard velour, mohair, tapestru, ctc. 
Niekurios turi drožtus romus. Visos yra sensacingos vertės. Dcsėtkai stylių ir apmušimų pąsirin- 
kimui. Vertės siekia nuo $29.98 iki $79.98, bet jos yra specialiai nupigintos šiame dideliame persikė
limo išpardavimuo nuo

$19.98 iki $39.95
FURNUHINGSDEPARTMENT fTORET OF HOME

ANATJGNAl 1N/I1IU1ION FOR1HE HOME

11417-19 MICHIGAN AVENŲE

Sankrova atdara 

Seredos ir Subatos 

Vakarais iki JO vai.
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SPORTAS
Požėlos ristynės

New Yorke
Praeitą pirmadienį K. Požėla 

ritosi New Yorke ir turėjo ne- 
I aprastai didelį pasisekimą. 
Apie jo ristynės laikraštis “The 
New York Times” rašo seka
mai :

‘ Kari Pojello gained the most 
wildly-acc)aimed vietory of the 
evening when he threw Tom 
Lurich with a spectacular pin- 
wheel in 16:49. Alneady grog- 
gy, Lurich was lifted from the 
mat and spun on the shoulders į 
of Pojello, who then dropped |

i him and had littlc trobble in 
pinning him down. Pojello 
weigh<'d 1S7 to 205 for his op- 
ponent.”

Svarbiausia pora tose risty- 
nėse buvo Calza ir Alex Lundin.

1 Calza laimėjo. Bet kaip matyti 
iŠ “Times” aprašymo, publikai 
labiausia patiko Požėlos risty
nės. Juo tolyn, tuo Požėla da
rosi populiariškesnis tarp Ame- 
rikoš sporto mėgėjų. Jis vis 
lengviau ir lengviau nugali sa
vo oponentus, ir gal jau neb?- i 
toli tas laikas, kuomet jam tekr 
susikibti su Lewisu už pasauli
nį čempionatą.—N.

Golden Star Kliubo 
■sporto skyrius

iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

OKeh-Odeon
Lietuviški Rekordai

Nauji Okeh-Odeon Elektriški Re
kordai 10 colių, ant abiejų pusių 
grojami, kaina vienam 75c. Perkant 
6 ant syk 
timo lėšas

j kitus miestus persiun- 
apmokame mes.

26075 Oi 1 
Tris

kas sodai 
i dzienas

ir
K. Petrauskas

26076 čir-vir-vir ir 
Apynėlis 
A. Vanagaitis

Jau seniau buvo rašyta, kad 
I Golden Star Kliubas organizuoja 
| antrą “basket bąli’ jauktą. Da-! 
bar galima pasakyti, kad Golden i 
Star Kliubas jau turi du “bas
ket bąli” jauktu. Vienas vadi- manas, kuris 
naši sunkiojo svorio, o kitas — dviem metams 
lengvojo. Palaikymas 
jauktų yra nelengvas dalykas.

j Reikia daug darbo ir spėkų. Bet 
sporto direktorius P. Sodula sa
ko: “Tik dirbkime visi draugiš
kai ir sutartinai, tai bus leng
va palaikyti prie kliubo 2 ‘bas
ket bąli’ jauktu”.

Tai labai nepaprastas atsiti
kimas tarpe lietuvių, kad taip

and Atlantic Photo]

Charles S. Wharton, Chicagos 
advokatas ir buvusis kongres- 

Vienas vadi- manas, kuris tapo nuteistas 
kalėjimo ryšy j 

dviejų su Evergreen Park pašto trau
kinio apiplėšimu.

ir J. Olšauskai sugabiai mokėtų pritraukti lie

26077 Iš rytų šalelės, 
Kriaučiūnas ir Olšauskas 
Kam šerei žirgeli, 
K. Kriaučiūnas

26078 Panemunės valcas, 
Armonika solo 
Plikas kaip tilvikas, 
Armonika solo

3501 Dollar 
Gypsy

Princess, valcas 
Ix>ve, valcas

502 Roses, valcasApril 
Dream of Love, valcas
Radetky March, 
(J. Strauss) Orkestrą 
Fredericus Rex Grenadier
March (F. Radeek)

Komiškos dainos

26069

26067

26066

26061

26054

26053

Ar berniukas
Suzanna
Grybų rauti
Pokeris
Gerkim, gerkim
Ra i, rai, rata-tai
Agota
Mes geri žemaičiai
Barbora
Kad nėr alaus
Sharkis
Sena jaunystė

88001

Liaudies dainos
12 colių, kaina $1.25
Naktis svajonėms papuošta 
Mamytė J. Babravičius

26070

26065

26062

10 colių, kaina 75c
Dzūkų kraštas
Kudlis
Kazbek

Susgodojau aš godeles
Tykiai, tykiai
Kur bakūžė samanota
J. Babravičius

26058 Graži Čia giružė 
Atsigėriau arielkėlės 
J. Babravičius

2G057 miestŽydėlis iš Vilkaviškio 
Pas darželi trys mergelės 
J. Babravičius

26048 Varguolis 
Kad galėčiau 
Liuda Sipavičiūtė

26046 Džingeliukai 
Prašom pasakyti 
L. Sipavičiūtė

26045 Blusa
Pusiau naktį mušus 
P. Oleka

baugiai

26044Margarita, J. Dvarionaitė 
Arija iš operos “Samsonas 
ir Dalila“, Grigaitienė

26040 Arija iš operos “Rigoletto , 
K. Petrauskas
Neverk, brangi, iš operos 
“Demonas” A. Sodeika ,

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

Chicago, III.
Rekordų ir Rolių katalogą 

pasiunčiame dykai.

NAUJIENOS, Chicago, UI

timas tik tame, kad jie nėra 
komunistai. Mat, komunistai 
nori įpiršti kliubui į pirminin
kus Pakaušj, kuris, tikrai pasi
darbuotų dėl komunistų, kad 
sulaikius kliubo augimą, reiškia, 
revoliuciją sukeltu. Man rodos, 
kad Golden Star kliubiečiams 
bus ne pro šalį patirti, kokiais 
tikslais yra prisirašę prie G. S. 
Kliubo Pakaušis iV Bacevičius.

Anais metais, kada buvo ren
kamos-aukos dėl Rusijos, komu
nistai visur po draugijas lan
džiojo aukų prašydami. Jie 
mėgino aukų gauti ir iš Golden 
Star Kliubo. Ir mėgino į kliubo 
susirinkimą įlysti, bet kliubie- 
čiai jų neįsileido. Po to komu
nistai nutarė, kad Pakaušis ir 
Bacevičius eitų ir prisirašytų 
prie Golden Star Kliubo ir įsi
gautų j valdybą. Tada, reikalui 

i pasitaikius, butu galima gauti 
1 aukų ir bile kur kliubą nuves
ti. Jiems prisirašius prie G. 
S. Kliubo, Bacevičius buvo įsi-

gavęs j pirmininkus, ir mėgino 
iš kliubo keletą sykių tai au- 
lAj prašyti, tai ]5rie visokių ko
munistiškų tarybų pritraukti. 
Bet nepavyko. KliUbiečiai per
matė komunistų skymus. Ne 
retai pasitaikydavo, kad Bace> 
vičius apleišdavo pirmininko 
vietą ir eidavo agituoti už Bile 
kokį komunistišką atsišaukimą, 
kas kliubiečiams labai netikda
vo, nes kliubas negalėjo ramiai 
savais dalykais rūpintis. Tai su 
tokia misija Pakaušis ir Bace
vičius prisirašė prie Golden 
Star Kliubo.

turėjo surašę organizacijose ir 
su jo pagelba mėgino kenkti 
kliubui. Golden Star Kliubas 
nuo to nukentėjo. O komunistų 
pastangos niekais nueina. Kliu-
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bo sporto skyrius gerai gyvuo
ja. Reiškia, išlaukinis komu
nistų veikimas prieš kliubą ir jo 
narius klubo augimą nesulaiko 
ir nesulaikys.—Kiiubietis.

išsirinko pirmininku J. 
kuris pareiškė, jog į 
neįeisiąs jokių politikų, 
ir neturim jokių ginčų

Pereitais melais Golden Star 
kliubas 
Grybą, 
kliubą 
šiemet
kliube dėl partijų. Kliubas šie
met liuosai dirbo sporto prityj, 
nes jo netrukdė joki politiški 
ginčai. Dabar prie G. S. Kliu
bo pradėjo rašytis' jaunimas. 
Tas jaunimas, kurį komunistai

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

*

kų, o J. Tamošauską raštinin
ku. Dabar ant jų pila visokias 
kmunistiškas pamazgas. Ta- 

; tai Star kliubiečiams labai ne
patinka. Daugelis kliubiečiii'la
bai yra pasipiktinę, kad šmeiž
dami kliubo narius, sykiu šmei
žia Golden Star Kliubą Juk tie ‘ 
nariai niekuo nėra prasikaltę 
prieš kliulią. Jų visas prašikal- i

tuv šką jaunimą prie kliubo ir 
ji palaikyti, duodant jaunimui 
visokių pramogų, čia jau rei- ____________

■ kia pasakyti, kad Golden Star
( Kliubas turi gerą valdybą, kuri Skelbimai {Naujienose
I tinkamai rūpinas kliubo reika- d’ieda naudą dėlto,
Į jais. į kad pačios Naujienos

 į yra naudingos.

Komunistai Golden Star Kliu
be rengia sukelti revoliuciją. 
Paskutiniuoju laiku komuniste 

'•vo laikraštyje “Vilnyje” dic 
.a iš dienos rašo visokiu 
meižtus apie Golden Star Kliu 

be pirmininką J. Grybą ir apie 
( kitus veiklesnius narius. Bijo
si, kad juos Kliubas neišrinktų 

I i valdybą ateinantiems metams. 
Ypatingai komunistai bijosi, kad 

' neišrinktų J. Grybą pirminin-

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

with

Ali druzgiett—35c and 65c jara and tubea. 
Chiidrea’s Muaterole(tnilder form)35c.

Better than a Mustard Plaster

Bankininkaukit Čia
Kur Jus Maloniai Priims
Jo Greitumas, Saugumas ir 

Parankamas
IMIES turime didelį, draugišką banką čionai. 

Jums patiks daryti biznį su mumis.
Tai yra labai lengva. Mes turime bankininkus, 

kurie kalba jūsų kalba ir labai nori jums. patar
nauti.

Mes randamės centre — lengva atvažiuoti ir yra 
viena seniausių ir stipriausių bankų Amerikoje.

Atsilankykit čionai jei norite sutaupyti pinigus, 
arba norite siųsti pinigų į seną tėvynę, arba nu
sipirkti apsaugas — bile ką iš daugelio dalykų, 
bankas yra gatavas atlikti dėl jūsų.

The Foreman National Bank
The Foreman Trust And Savings Bank 
La Šalie and VVashington Streets, Chicago

T U R T A S V I R š I J A 100 M I L I O N U D O L E R I V

VISIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
Te paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musę motto; PA7 AK 
NA'/IMAS. Atdara dienomis ir vakarais Moterims seredoj ik. vi- 
’urnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir prūdas visada.
908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St.

Phone Canal 2544—2545

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija. $5
Specialistas gydymt chroniškų ir naujų ligų Jei kit

• galėjo jumis išgydyti, atsilankyki! pat. mane Mano pilnai «šev » 
Hininavlmas atidengs jūsų tikrą ligą ii jei aš apsiimsiii jus gydyti 

•■veikata jums sugryš Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jąsa 
r ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamins 

dmo — kas jums yra
DR. J. E. ZAREMBA

20 W. Jackaon Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012, 101b, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, puo 5 iki 7:80 vakaro 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
jgBMBiiS ■■■III i ■mmiT------------rrnž. -------- r t............... r ............. ,

Naudokitės Proga Apšvietoje
Naujas, bet didžiausias Knygynas “LIETUVA”, kuris 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 
paremsite musų naują kultūrinę Jstaigą. 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 vieną 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.

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

ČIA ESAMŲ KNYGŲ:
Keturi Paveikslai: Algirdo, Gedimino, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 
22)(28; visų keturių kaina $2.0(1, 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 $2.00
Stebuklai ir Paslaptys — su paveikslais. Parašė N RubaVinns. 
įdomi knyga. Pusi. 24, ppd. 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 .................
Simano Daukanto Istorija nuo Gedimino iki Liublino Unijai. 
531 apd. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 d. tik ...........................
Lietuvių Tauta Senovėje ir šiandien. Parašė Dr. .L,šliupas. 
563. Apdaryta. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 <1. tik .............
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 vieną didelę knygą. Kaina $4, iki gruod. 25 d. tik
Raistas — garsioji Sinclairio apysaka apie lietuvių gyvenimą 
sagos mieste. Pusi. 355, apdaryta. Kaina 2.25, iki gr. 25 d. tik
Tūkstantis ir Viena Naktis. Labai įdomių pasakų serijos su 
žiais paveikslais. Pusi. 300, apd. Kaina $2.50, iki gr. 25 d. tik
Sidabrinis Kryželis arba dailydę iš Nazareto. Pusi. 169. Kaina 75c., 
iki gruodžio 25 d. tiktai ...........................................................  50c.
Lietuviškos Pasakos Įvairios. Surinko Dr. Basanavičius. Daug {vai
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 {vairiausių pasakų apie dū
šias, velnius, cholerą, inara r lt. Pusi. 470, apdaryta. Kaina $3.00, 
iki gruodžio 25 d. tik
žinynas. Svarbi žinių knyga iš {vairių mokslo šakų; taipgi apie 
sveikatą 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 jair gana mažai yra — paskutinė proga pa 
'•Skubinti ja įsigyti. Kaina jos vra Pakelta bet narkant «ns m”s 
dabar gaunama gana pigiai. Pusi. 667; apdaryta. Kaina $5.00. iki 
gruodžio 25 d. tik ................ .•...........................................   $3.00
Senovės Istorija — su 5-kiais žemlaniais. Aprašo bei supažindina 
su istorija senoviškiausių laikų, šitą 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. Pusk 498; apdaryta. Kaina $2 50, 
iki gruodžio 25 d. tik ..............................................    $1.50
Amerikos Istorija — vaizdžiai aprašoma Amerikos istorija nuo 
Kolumbo Amerikos atradimo iki 1896 metų. Pus). 364; apdaryti 
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 su’ig 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. 
Kaina $2.25, iki gruidžio 25 d. tik .......................................... $1.50

........................  $8.00
T.alis. Dalis II, 835 
tik ................. $5.00
lietuviškos kalbos.
25 d. tik ....... $1.00

KVIEČIAME PASIRINKTI
Lietuvių Anglų, Anglų Lietuvių Kalbų žodynas. — Sutaisė A. Lalis 
(Abi dalis) 1274 pusi. Šitas žodynas visai baigiamas išparduoti, i 
trumpa laiką nei už didelius piniems iu nebus galima gauti. Žo- 
dvno kaina dab’r pakelta iki $15.Q0, bet mes, kaipo nauji biznie
riai duoti ’m progą įsigyti už $8 00 arba jeigu pirktumėt už $30.00 

’ nvon nny^itu fktni $7 50 Andarvta K"<m's
$15.00, iki gruodžio 25 d. tiktai ...........................
ztnght Lietinių Kalbos Žodvnns — sutaisė A. 
pusi. Apdaryta. Kaina $8.00, iki gruodžio 25 d.
žodvnėlis Lietuviškai angliškos _ ir angliškai
Kišeninis. Apdarytas. Kaina $1.25, iki gruodžio
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 nuveiksiu. Pusi. 414, ap
daryta. Kuiną $4.00, iki gruodžio 25 d. tik ............................ $2.50
Tikėjimų Istorija. Parašė prof. Chantcpie de la Sauseyes, i lietu
vių kalbą vertė J. Laukis. Garsi knyga tikėjimų klausimu. Apdary
ta. Pusi. 1086. Kaina $10.00, iki gruodžio 25 d. tik •................. $6.00
Valgių Gaminimo ir Namu Prižiūrėjimo Knyga. Pusi. 162. Apda
ryta. Kaina $1.75, iki 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. 166, 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
Nauioii Literatūra. Parašė A. Jakštas. Pu«l. 1168. and. Svarbi knv- 
ga šituo klausimu. Kaina $6.00, iki gruodžio 25 d.-tik .......... $3.50
Lietuvių Kalbos Vadovėlis — parašė J. Murka. Tinkamas dėl lie
tuvių kalbos lavinimosi. Apie 200 pusi. Kaina $1.25,‘ iki gruodžio 
25 d. tik .....................................................     $1.00

Vaikų Dnrhvmečhu. Knvpa tinVsma iaumioliams lietuviu kalh«”’ 
Invinlis. Sutaisė J. Murka. Virš 300 pusi. Kaina $1.75, iki gruodžio 
25 d. tik ..........................................................................   $L00

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

n

Lenkų Lietuviu Kalbos žodvnas — sutaisė A. Lalis. Pusi. 331, an- 
daryta. Kaina $2.50, iki gruodžio 25 d. tik  A  ............. $1.50

Aritmetika — dnhs T ir II. Pusi. 177. Sutaisė P. Mašiotas. Kaina 
$1.00, iki gruodžii 25 d. tik ........................................................  ®0c.

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. 
Pusi. 216, Kaina $1.75, iki gruodžio 25 d. tik ........................  $1.25

Organinė Chemija. — Parašė V. Ruko. Pamatinės žinios šitoje 
srityje. Pusi. 384. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 d. tik .............  $2.00

18 Tamsios Praeities j šviešią Ateiti. Pusi. 220, apd. Parašė N. Rn- 
bakinas. Kaina $2.00, iki gruodžii 25 d. tik ............................ $1.25
Draugijos ir Organizmo Evoliucija. Remianties garsiais mokslinin
kais parašė Arthur Lewis ir sykiu kitą knygą — 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

Dr, Vinco Pietario Raštai. Telpa autoriaus paveikslas sykiu su jo 
biografija.' Taipei daug jo apysakų. P*usl, 301, apdaryta. KMnn 
$2.00, iki gruodžio 25 d. tik .................................   $1.25

k

$3.00
Pusi. 
$2.00
Pusi. 
$2.00

$2.00

$1.50
gra-

$1.75

$1.75

$1.75

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

KNYGYNAS “LIETUVA”
3210 So. Halsted St., Chicag'o, III

=sss



Penktadienis, lapk. 23, 1928 NAUJIENOS, Chicago, BĮ.

“BAYER ASPIRIN’
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa-

GHICAGOS Tarp Ghicagos
ŽINIOS Lietuvių

sakyta “Buy**'-” Pakeliuose

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” i 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai imo- ' 
nių ir kurj gydytojai prirašinėja per: 
virš penkis metus nuo

Tėvas, nušovęs sūnų, 
išteisintas

Arthur Falk, buvęs sautsai- 
dės parkų komisionierius,. rug
pjūčio 28 d. naktį nušovė savb 
sūnų, kuris išmetinėjo jam, tė
vui, dėl to, kad šis girtumo, 
•žmogžudystė bpvo papildyta 
Falk ui tėvui esant girtam. Va
kar buvo teismas. Prokuroras 
(valstybės gynėjas) savo kalboj

Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo, 
Neuralgijos.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, * 
Skausmo Skausmo.

kreipėsi į džiurę maldaudamas 
išteisinti tėvą, nušovusį ' sūnų. 
Džiure j penkias minutes išne
šė nuosprendį, kad Arthur Falk 
nekaltas. Falk Landė padėkoti 
džiurei, bet apalpo.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa- 
kelis tvari pritirtus nuro<lyrnus vurto- Jimui. Patogios dėžulės iš dvylikos 
plyskelfb kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
te*. fS 24 ir nlyskelių.

Sosch-Radio
(Elektrinis perdėm)

S A.C. Tūbos. Nepapras
tai garsus ir tyras balsas, 
pagalina iš visur vienu kon
troliuotoju. Tai yra geriau
sia šios dienos Radio. Kas 
nori įsigyti tikrai gerų Ra
dio, lai ima Bosch išdirbys- 
tės. Bosch Kompanija išdir
ba elektrinius produktus jau 
daugiau kaip dvidešimts pen
ki metai.

Vajus prieš alaus
“f liatus”

Felicijos komisionierins, W. 
BusselI. įteikė Įsakymus poli
cininkams daboti vadinamą
sias “soft drinks” užeigas, da
boti gembleriavimo'įstaigas ir 
aportuoti apie jas, jei pastebės 

ką nors įtartino jose.
Susidarė komitetas tėvų, ku

riu vaikai lanko Stockton Jun- 
ior I.Iigh School (4430 North 
Bcaeon st.). Tėvai kartu su 
nokytejų grupe ir apielinkčf 
piliečių organizacijomis laikė 
susirinkimą, idant prižiūrėjus 
vaikus.

Darbininkai Naujie
nų maskarade lapk. 

25, 1928
Visi žemiaus pažymėti dar

bininkai malonėkit susirinkti 5 
vai.

V. Mišeika
P. Milleris z
J. Mockus
J. Bočiųnas
V. Ascila
A. Žile '
A. Narbutas
Geo. Belevičia
J. Vilis
K. Čepukas *
P. Švelnia
J. Degutis
P. (.aiškia
V. Mnnkus

j, Jurais
V. Navickas
V. šmotelienė
Antan. Viliene
A. Jursienė
K. August

Lietuvių Bylos 
Teismuose

Augusta Bullis prieš G. Bul- 
lis, bylos Nr. B. 171,817, Cir
cuit et., reikalauja atskiro už
laikymo.

Clara Strelesky prieš Emil 
Strclesky, bylos Nr. 487,914, 
Superior et., divorsas.

G. Drugas prieš Charles \Vo- 
elhke, bylos Nr. 487,948, Su
perior et., byla $15,000.

1 ' /
Ethel Drugas prieš Charles 

Woelhke, byi-.s Nr. >187949, 
Superior crt., byla dėl $15,000.

Wim. Markūnas (minors) 
prieš Vincent Mateza, bylos Nr. 
187956, Superidr crt., byla dėl 

$10,000.
Zuze Sitavičius prieš Kari 

Sitavičius, bylos Nr. 487,986, 
Superior crt., divorsas.

Emanuel Wcil prieš John P. 
King, Harry ir Louise Viconis, 
bylos Nr. B. 1’2016, Circuit et., 
bylu »lcl $10,000. -

Malas Raugus prieš Alexan- 
dria Raugas, bylos Nr. 488014, 
Superior crt., divorsas.

Dan Yonovitch ‘ prieš Joe 
Blavis, bylos Nr. 488196, Su
perior crt., byla dėl $21,000.

Vyskupo Valančiausko Draugijos 
balius įvyks lapkričio 24 d. lietu
vių Auditorijoj. 1) kad nariai, ku
rie turi serijas dėl pardavimo su
neštų tikielus ne vėliau kaip 10 vai. 
2) kad tą vakarą per balių nariai, 
kurie no’res prisirašyti, bus priima
mi veltui. —Komitetas.

Didelis teatras — “Dvi Seserį,” 
keturių aktų tragiška drama. Ren
gia Lietuviška Teatrališka Draugys
tė Rūta No. 1., nedėlioj, lapkričio 
25 d., Ghicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Prasidės 6:30 
vai. vakare. Užprašo Rutiečiai

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems savo kostume- 

riams ir pažystamiems, kad persi
kėliau j savo nuosavą namą. P. 
Slankus per ilgus laikus turėjo 
duonkcpyklą ant Town of Lake, 
1800' W. 46th St., o dabar pradės 
savo name, 7053 Archer avė., vaka
rinėje dalyje (Uricagos. Todėl* P. 
Slankus prašo savo senus ir nau
jus kostumerius, kad valgytų Stan
kaus duoną, kuri yra kyip iš ža; 
garės. P. Stankus dar žada kepti 
skanesnę duoną savo name. Prie to 
ir keksai visokios rūšies.

Lapkričio 24 d. P. Stankus rengia 
atydaryino bankietą ir kviečia vi
sus savo kostumerius atsilankyti. 
Jaunasis Stankus užkvietė Jaunuo
lių Orkestrą. Todėl pava’gę skanios 
duonos galėsime smagiai pasišokti. 
Visi yra kviečiami atsilankyti. Su 
pagarba. P. Stankus, 7053 Archer 
Avė. Tel. Hemlock 0027.

“GARŠINKITES 
NAUJIENOSE

■ Apiplėšė krautuvę 
$25,000

i Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

Hpart šventadienio ir ketvirtadienio

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

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

ir nuo 6 iki 8 va!, vakare
Rea. 3201 South Wnllace Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS rn CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Rea. 6660 South Arteaian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 Houth Hnlated Street 

Chicago, III.

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

Kumpus North Avė. ir Robey St
Vai.: I iki 3 po pietij, (i iki P vak 

Tel. Brunnwick 4983
Namu telefonas Brunsvvick 0597

UUravioietinė šviesa ir diathermia

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: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9 v. v.

DR. 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 nauiau- 
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I8th St., netoli Morgan St

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

Te». Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6860

kos ir su
$295

Modelio 28 kaina SI 32.50 
r,ihos..... -......$22.75
Modeli 28A gražiame kabinete ir 
su spykeriu .... S 195.50
TuboB............$22.75
Modelis 29A didelės s
Dynamic Spykeriu

Budriko Korporacija yra įgali
ota pardavinėti Bo«dh Radio. 
K- ip Budriko Korporacija, taip 
Bosch Co. garantuoja Bosch Ra- 
dias neapribuotam laikui ir kiek
vieną pirkėją užtikrina, kad jis 
bus pilnai patenkintus.

Gerbiama Publika yra užpra
šoma atsilankyt j Budriko Krau
tuvę ir pasiklausyti šito nuosta
baus produkto gražaus balso.

Parduodama ir lengvais išmo
kėjimais. įmokėti tereikia $1(1.00.

JOS. F. BUDRIK
INC.

3417 S. Halsted St.,
Tel. Boulevard 4705

•I *

SUTAUPYK PUSį 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visa* (tarba* atsakyta* tėvužio tnfine 
«yj bu* atlikta* plriorrt* kainom!*. Te» 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ 8f*te- 

<n» musų apiellnklą l>nta) Ofisu.
SKYRUU8 OFISAS

1800 S. Halsted S t.
>40 -----------
SI ft «eta«     _____ — *740
<111 M-tM —

VEIDAS
PRIPILr

DOMAS—
JIE TURI 

TIKTI
Geriau.!* auk.lnt* darba* ui H 

*d G«riau*io* Auksinė* Crown* __ *S.BO
J6 Geriau*! Auksiniai Fllling* __ į‘Z A0
TA Geriau*! Auksiniai Tilteliai __ $2.00
$12 Alloy Fillinja —............. $1
91 Sidabrinei FlUtiff* - AOc
Ūvalynia* dantų ______ 50c

Šių kainų nerauatte muaų dldtiamjam 
ofise. DIDYSIS OFISAS l*teigia* 2* ®a- 
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine. 
DK. T. T. W(M)LLENS, Prea.

3‘4O South Stato St. 
F boa* HarrlMa O7A1

Trys gražiai pasirėdžiusį ban 
ditai Įėjo Olsono ir Ebano auk
sinių ir šiaip brangmenų krau
tuvei!, 6520 So. Halsted st. Jie 
pasisiuvę brangmenų vertės 
$25,000 ir dingo.

Roseland
Hartniano rakandų sankrova 

persikels naujon vieton

Hartman Furniture Co. san 
krova, kuri dabar yra prie 114 l/i 
So. Michigan Avė., netolimoj 
ateity persikels į naują vieta 
šiaur-vakariniame kampe 112 
Place ir Michigan Avė. Tas na
mas, kuriame pirmiau buve 
Wispe A Anderson, dabar yri 
nuodugniai pertaisomas ir kai 
bus pabaigtas, talpins savj 
Hartmano puikiausių ir geriau
sių rakandų sankrovą šioj 
apielinkėje.

Nuo dabar iki persikrausty
mo į naujų, vietų, Hartmanc 
sankrova Roselande turi dide 
lį persikėlimo išpardavimą ii 
parduoda visą didelį rakandv 
rinkinį už nepaprastai žemai 
kainas. Jus tai galite pamatyt' 
iš didelio Hartmano sankrovom 
apgarsinimo kitoj laikraščio da 
ly. Kiekvienam skaitytojui, ku
riam tik yra reikalinga kokii, 
nors daiktų namams, pravarti 
yra apsilankyti Hartmano san 
krovoj Roselande ir pasinaudoti 
dabartinėmis žemomis kainomis 
— ant rakandų, radio, Kalėdi 
nių daiktų, reikmenų Padėka 
vonės dienai ir visų kitų pre 
kių, kokias tik Hartmano san 
krova parduoda.

Lietuviai pardavėjai malonia 
jums patarnaus. —si.

f e i nori išmokti 
?erai rašyti — 
nusipirk typewriterj

Iš Birutės
K. Steponavičius, “Birutės” 

edčjas, taip sakant, turi pil
tas rankas darbo. Reikia ir 
horas sumokyti, ir solistus iš- 
Iresiruoti, ir lošimą suderinti. 
7isa tai reikalauja daug darbo 
r energijos. O darbštumo ir 
nergijos p. Steponavičiui ne

trūksta.
O kuomet taip energingai 

lirbama,, tai gaunama ir geri 
ezullatai. štai kodėl galima 
ilnai tikėtis, kad “Birutė” prie 
jruodžio 2 d. tinkamai prisi- 
•engs, pastatydama M. Petraus
ko liaudies operą “Birutę.” N.

Padėka
l’niversal State Banko prezi- 

lentas, p. J. J. Elias, aplaikė 
š Lietuvos lokio turinio laišką:

“Gerbiamas pone Prezidente! 
\š, Kazys Betingis, sveikinu 
i'amstą ir iš širdies dėkoju už 
ai, kad Tamsta taip greitai ir 
eisingai prisiunki mano pini- 
,us. Ir busiu už tai Tamstai la
jai dėkingas. Aš priėmiau 500 
olerių, be pašto išlaidų, 4 die- 

ių rugsėjo 1928 m.
Sudiev, brangus ponuli, lik 

.veikas. Pasilieku, Kazys Belin-

PRANEŠIMAI

Lietuves Akušeres

A. Vidikas-Lulevich

Babies Love lt
Del aklino (r riduną aeama- 
r Minų ii *rieiantiee dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugu Kūdikių 
Lazatiea.

Mas. Wixsi,ow*t
Sybup

North Side
lumboldt Park Liet. Kliubas 

rengia balių

Visiems gerai žinomas musų 
x>litiškas kliubas rengia šaunų 
)alių — šokius, ateinantį šeš
tadienį, lapkr. 24 d., Spaulding 
lall, 3312 W. North avė. Pra- 
»idės kaip 6:30 vai. vakare.

Musų Kliubas pastaruoju lai- 
:u pradėjo smarkiai eiti pil
ny n. Naujų narių rašosi beveik 
:as susirinkimas po pustuzinį, 
> tai reiškia, jog musų narių 
kaičius tuoj pasieks pusket

virto šimto. Politiškai kliubas 
/ra nusistatęs eiti tuo keliu, 
kuris didžiajai daliai narių at- 
lako. lodei musų kliubo geras 
žardas visiems politikieriams 
/ra žinomas ir su juo skaitosi.

šios kolonijos lietuviai turėtų 
neužmiršti į kliubo parengimą, 
iteiti ir kartu pasilinksminti.

Kliubietis S.

SIUSKIT PEK 

NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON 

’!b prašo Lietuvos žmonės e 
taip pataria Lietuvos Baniai

---------------------------
Kun. M. X. Mockus ateinantį sek

madienį, 25 d. lapkričio (Nov.), 2:30 
vai. po pietų, Mildos svetainėj, 3112 
S. Halsted St., kalbės temoj: “Die
vo Tvanas ir Nojaus Arka”. Prakal
bas rengia Lietuvių Laisvam-nių 
kuona. Kalba apie tvanų išaiškina 
keletą bibliškų stebuklų. Kviečia vi
sus Komitetas.

Dide'j koncertą ir balių rengia 
Anšvietos ir Dailės Draugija suim
toje, lapkričio 24 d., K. of P. salėj, 
9231 Cottage Grove avė. Pradžia 

>7:30 vai. vakaro. Visus skaitlingai 
kviečia atsilankyti Rengėjai.

Humboldt Parko Lietuvių Politiš
kas Kliubas rengia vakarų sub"tai, 
lapkričio 24 d., Spaulding svet., 3312 
W. •North Avė., kampas Spau'ding. 
Kviečiami yra visi kliubiečiai ir vi
si apielinkės lietuviai atsilankyti, 
Rengėjai užtikrina modernų priė
mimą visiems atsilankiusiems. Pra
džia 7:30 vakare. Kviečia Komitetas

North Side. — Jaunuolių Bijūnėlio 
tėvų susi rinkimais įvyyks penktadie
nio vakare, lapkričio 23 d., Liuosy- 
bės svetainėj, 1822 Wabansia avė. 
Malonėkite skaitlingai susirinkti, 
nes yra labai 'sVatrbių reikalų ap
tarti. —Veikiantis Komitetas.

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS

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

ystės.
> OFISAS:
£68 W. I8th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

J. Lulevich.
Lietuviu irrahoriuK 
ir balsamuotpjas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams
Modemiška koplyčia 

veltui.
H 03 S. Halsted St., 

Chicago, Iii.
Tel. Victory 1115

Lietuves AKiisėres
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSlLKAUSHILLAS 
A K U š E R K A

3252 South Halsted Street
Viršuj Universal 

Bank

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

AKUŠERKA
3101 South Halsted Street

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTI8TAS 
^645 South Ashland Avenue

Ant Zalesk.'n Atliekos 
ClilCAGc, ILL.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampan 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352

GYDO
Kraujo, ados. chroniškas 

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

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 1:30 ir nuo 7 Iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 1:30 v. po piet 

TELEFONAS CANAL 1464

Kampas 31-mos gatvės
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
■djos ligonbu- 
ėiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
ma« dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite’ pagalba- 
Valandos Alio 
8 ryto iki 2 v. 
po piety, nuo 
6 iki 9 vai. va.k

Phone Victory IU5

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj

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

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7529

ŽMOGAUS
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
naža dalis žmonių supranta apie jos 
eikinią. Didelė daugybė akių auga 
tinta pigiais ir prastai pritaikintais 
tkiniaia. Bukite daug atsargesni, ka
la siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
<ainos, arba pedieriai siūlo akinius 
aikčiodami iŠ namų į namus. Prak 
įkuoju ant akių, perleidžiau daugiau 

JO tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
>arktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. H. BLUMENTHAL 
OPTOMETR1ST 

Phone Boulevard 648'^
1649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 bl.

Phone Kenwood 1752 ,«

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS 
. Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street 
Tel. Calunmt 3294

Nuo 9 iki 12 ”<»L f’enos ii 
nuo * r|r* 9 valandai inkare.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Afthland Avenue 
Telefonai Boulevard 7820 

Re«M 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442 South We*tern Avenue 

Tel. Lafayette 4146
Valandos:

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

ofiso Tel Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS Ilk CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Lietuvis Gydytojas
Valandos:

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

Dr. V. Š. Naryauskas
•2435 W. 69 St.. Chicago, III.

Tel. Hemlock 8151

Phone Boulevard 1401

DR. V. A SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St

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

Nekėlioj nuo 10 iki 12 A M

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

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

Gagas, X-Spinduliai ir 1.1.
Valandos: nuo » ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienoa

DR. S. BIEŽIS
Phone ('anai 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė., 

Chicago, III.

Tel. Brunpwick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Mi1waukee Avenue

Valandos: 9—12, 1—5, 6—^:30 
Sekmadieniai? pagal susitarimą

==——4-J------------
įvairus (lydytojai
Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue^ 

balandos- !2 ‘ki 2 ir 6 iki 8 V. M 
vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal ••įtarti

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Bes. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victnry 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas; 3102 S. Halsted Stą Chicago 

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
1729 South Ashland Avė.. 2 luboe 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vvriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midwav 2880

* Advokatai

kTgugis
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piety
, Gyvenimo vieta

3323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

V<ikcir<i i s
3241 South Halsted St. 

Tel. Victory 0502
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

TOHNRBOŽDEf
(Jonas Ragdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Boom 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SL AKIS 
ADVOK ATAS 

Ofisas vidurmiestyje.
Room 1502 '

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washlngton Street 

Cor. \Vashington and Clark Sts 
Ofiso Tol Central 2978

Nainy Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters
(Albin A. Petroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Utis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8322 

Gyvenimo vieta 6466 S. WhippleSt.
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 63110. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Tai man Av.
Tel. Prospect 3525.
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Scold them Not
Business ChancesRadios Farms For Sale 

Ūkiai Pardavimui
Miscellaneous

(vairus
Financial

Finansai-Paakoloa
Help VVanted—Male-Female

Darbininkų Reikia _____

To the rescue of lite old I 
corne. Of Ihc old, whom a cer- 
tain youth rather cruelly cond- 
emned būt a few days ago.

The old are not so much to 
blame. They want to do all 
they can for ns, Ihe drifting 
generation. They want to see 
ns drift to Americanism, yet 
they wanl us to relain 
Lithuanian spark of lite, 
apark of an individualistic 
They want to do all they 
for us, bu( what can they

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo ? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, jskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1321 
MR. PARIS.

Business Service
Biznio Patarnavimas

a RUDENINIS PRATUŠTIN1MO 
IŠPARDAVIMAS 

Freshman, Atwater Kent, Mohawk, 
Magnavox ir Payson setai. 1 dialo 
kontrole, 5, G 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. 31 sh St. Victory 9818

^ŲČERNĖ epWavimui, daro dlde- 
if'Apznį. ♦Parduosiu ar mainysiu ant 
ndjųzlinamtfe, nuosavybės. Švenčių 
bizlfis' apmokės už tą.

1750 W. 03rd St.
—. „i .... .... ■■■

PARDAVIMUIPINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

nas vienas vyras arba moteris drau
gaudami su mumis. Kaip tik dasi- 
žinote kur kokį bargeną ir patys ne- 
Salite nupirkti, kreipkitės pas mus. 

les turime pinigų pirkimui ir nu
pirkę užmokėslm jums už parody
mą bargeną. Taipgi kokiam atsi
tikime esate priversti skubai ką par
duoti, nedaleiskite 
skolą, o 1 
Kas reikalaus, mes užlaikysime 
ką absoliutiškoj paslaptyj.

STANKO & 00.
REAL ESTATE 
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

PARMOS
turime parduoti tuojaus 3 far- 
40 iki 200 akru, po $150—$175, 
Atsikreipkit ar rašykit tuojaus.

Mes 
mas, 
etc.
Jų ilgai nebus.

J. H. SCHAFFER & CO

5^2% R’ 6% nuošimčiai 
ant linų morgičių paskolos. 
Tiktai komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linau! privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

kad atimtų už 
pasimatykite su mumis, ‘---i vjs.

For Rent

PARSIDUODA salitfnas, biznis iš
dirbtas, lietuvių‘apgyttentas ir garų 
apšildomas. 733-*W. IJth St.

. Chicago, nl.

803 Ridge Avė.,
Wlt,METTE, 

Tel. Wilmette 364

PARDAVLBUI chiie, sandwich, 
saldainiu ir minkštų gėrimų užeiga. 
Ilgas lysas, pigi renda, mainymosi 
gatvekarių kampas.

1726 So. Halsted St.
>

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

Tel. Yards 4061

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per-

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

taisyti katilai ’* fu reisai, grotos — 
iheir vandenio jtaisos.

the 
f i re.
ra n 
do?

m a your dances, \ve 
būt perhaps they do'

And no longer is 
a place for a nice 

for charmingi 
\Vhat’s more, thcl

Expertas Radio 
Taisymo

Musų expertai patarnaus ir 
taisys jūsų setą jūsų namuose, 

darbas garan- 
turime keletą 
pardavimo la-

einame visur, visas 
tuotns. Taipgi mes 
elektrikinių setų® dėl 
bai pigiai.

$2 — patarnavimą

su-1
Mes ,

19? N. Clark St
Situation VVanted

Darbo Ieško ‘

RENDAI 4 kambarių fintas su vi
sais pa r;i n kimiais; kambariai švie
sus, renda nebrangi. 3934 S. Rock- 
well St.

GROSERNfi ir bučeiyiė pardavi
mui arba išrendavojimui, pigi renda, 
4 kambariai dėl pagyvenimo.

4455 W. 55th St.

Keai Estate for bate
Namai-Žemė Pardavimui

('.ome lo 
say. Yes, 
not dance. 
the dance 
get-together 
tete-a-tetes.
young people are non too af- 
fable. Many h inaiden I have 
heard say, “\Vhat! sil and talki 
to that old foreign “geczcr?”. 
If she vvere told that he vvas a 
famons popular college profes- 
sor, who had “some” ways with 
the wonien, she vvoukl jump to 
his side.

skaitom — $2 
Stewart 2992

516 E. 71st St.

Morgičiai. pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

. valandas
Musų išlygos bus iums naudingos

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 

3335 So. Halsted St.

PAlE.šKAU darbo prie apžiūrėji
mo namų. Kam reikalinga tokia mo
teris, irtsišaukite.

Mrs. A. Andresziunįonė, 
5537 S. Homan Avė.

Hemlock 4190

RENDAI flatns, 2 po 4 kambarius 
arba 8 kambarių fintas, pirmos lu
bos, gasas, elektra, geras skiepas. 
Dalcisiu pigiai, renda dėl vyro su 
šeimyna, kuris prižiūrėtų namą. 
Arti mokyklų ir bažnyčių. Apžiūrė
jimui kreipkitės 1447 S. Union Avė. 
Raktai ant antrų lubų.

PARDAVIMUI pigiai saliunas, ar
ba priimsiu pusininką. Geram vy
rui gera proga. 3649 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė geroje 
biznio vietoje ir neša pelną. Vienai 
moteriai persunki! . varyti biznis. 
Galiu parduoti ir pusę biznio. 3247 
S. Morgan St. Tel. Yards 4639.

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

Furnished Rooms
I 10% PIGIAU UŽ VISA DARB^

t, CONSUMERS Stogų Darbas. Grei-
Ln-, *?*s,om.e u}.0®?8 Vi%°v*OjS kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 vai.
bilC'ltada ir bile kur. Dykai apskait- pe jokįo komišino. •
liavimas. Mes atliekame geriausj . g OSGOOD,
darbą mieste. Kedzie 5111. 2231 West Division St. “uostai™”

PASKOLINS1M nuo $50 iki $300 
už 2 H nuošimčio ir lengvais išmo-

2231 West Division St. “upstairs” 
Tel. Armitage 1199

And inre is wherc the iii- 
justk'e comes in. Some of our 
Lithuanian older folk are even 
mere fascinating than the inost 
loved college “prof.” \Ve, 
youth, štili have to learn that 
tlw jLithuanians are
even better educaled than we 
are, that they are just as Ame
rican ize<l as 
“giczers” are 
than the

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

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5087

Visas

we, that Ihese 
more interesling 

mosi irnestislible

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

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

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J S RĄMANCIONIS. Sav.

it

S. L. FABIAN & CO
if only the 

women of the 
can generation 
to the passing- 
neration to get
woul(l all be better off.

young men and 
present Ameri- 

fjive a chance 
Lithuanian 
acąuainted,

ge- 
\ve

Būt hovv? Yes, ii is fer the 
older folk te makt the advanc- 
cs. and to continu? advancing 

tht\ are on eųual footing 
their racing youth. Then, 
for them to keep up. And 
can, i f the v \vill.

Furniture & Fixtures
. Rakandai-(taisai ; RENDON šviesus kambarys vie-
TURIU parduot už storage rendąI™". ™ avra£

4 kambarių rakandus, parlor setas, valgio, nebrangiai, įamioj b, va ų 
valgomojo kambariu miegruimio ir Avn
virtuves setas, pianas, lempos ir tt. 
verta $2000. Parduosiu tik už $195 
mokant pinigais ant syk., BURKE

. I STORAGE CO., 4332-84 W. Madison 
St., Tel. Maųsfield 0127.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nč lietuvių apgyventoj kolonijoj. 
Biznis išdirbtas ir neša pelną. 840 
W. 33 St. Tel. Yards 2790.

4336 So. Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI soft drlnk. Biznis 
geras. Gera vieta. 4548 Wentworth 
Avė.

PASKOLA namų savininkams nuo
i $100 iki $500 be užtraukimo morgi- -----------------------1---- ----------------------
čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko- *7“
los pataisymui, apmokėjimui taksų, žiu* 5 kambarių rakandus iš prie- 
assementų ar kitokių skolų. Greita i Žaslies išvažiavimo į kitą miestą, 
pngelba. Prieinamos sąlygos. Cent-'Kaip tik nauji. Galiu parduot at- 
ral Finance Co., Rm. 514 City State; skirai. Parduosiu pigiai.
Bank Bklg., 128-30 No. \Vells Sf. 12803 N. Kedzie Avė. arti Diversey

TURIU parduot savo labai gre

RENDAI vienas kambarys vaiki
nui. Garu apšildomas, elektra 
karštas vanduo. Su ar be valgio.

1341 W. Marouete Rd.
Englevvood 3982

ir

EXTRA! Parsiduoda vvholesale 
meat inarket. Cash biznis. 4900 W. 
14 Sį., Cicero, III.

PARDAVIMUI 2 krėslų barbernė. 
Biznis išdirbtas per 12 metų, šau
kit Yards 7160.

MES pasiūlome sensacingiausi pir
kinį bungalow, kokio nebuvo per 
daugelį pastarųjų metų. įsivaizduo
kite, 6 kamb., Craftex sienąp, krys- 
taliniai žibintai, sienose šviesos, stik
liniai miegamieji porčiai, čerpių sto
gas, tile grindys ir sienos maudyk
loje, naujai išcementUbta gatvė ir 
užmokėta. Plieno konstrukcija, garu 
šildoma, Venecijos stiklas vaistų šė- 
pelėj ir kiti moderniški pagerinimai, 
perdaug skaitlingi, kad juos visus 
įvardyti. " ?
įmokėti, likusius kaip rendą. Pavyz
dinis namas yra 7655 Seeley Avė. 
Pamatykit jį šiandie. Enevold Rcal- 
ty Co., Vienatiniai Agentai, 3211 W. 
63rd St., Tel. Hemlock 4900.

Kaina $9,950 $1,000

MORGIČIAI _____•______ _______________
Skolinu pinigus ant nuosavy-' JAUNA pora paaukos gražius ra

kandus, tik 2 mėn. vartotus; 3 Šmo- 
5ios setas, drožti rė

mai, 2 9x12 Wilton kaurai, 8 šmo
tu valgomojo kamb. setas, 4 šmo
tu riešutinis miegruimio setas, 2 
lempos, davenport ir stalai, veidro
dis,^ paveikslai, sidabriniai daiktai, 
maži kaurai, 5 šmotų pusryčiu se
tas, viskas kaip nauja. Priims $550

bių. Perku ir parduodu morgi-1
Čius. —* ° n117’

JUSTIN MACKIEWICZ
3342 So. Leavitt St.

I hone Canal 1678

ŠVARUS ir šiltas kambarys prie 
dviejų karų linijos dcl vaikinų ar 
ženotos poros bo vaikų. Taip šeimi
ninkai be šeimynos. Turintiems au
tomobilių yra garažas. Galima ma
tyti po 6 vai. vakarais.

5232 S. Spaulding avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, senas, išdirbtas biznis, nebran
giai. 3407 Wallace St.

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

4432 So. California Avp. 
Arba šauk JACOBSON, 

Virginia 1010

Automobiles
Lincoln Sport Phaeton.... $950
Buick sedan 5 pas............ $675
Oakland sedan nąujas.... $795 
Pontiac sedan naujas.... . $695
Chandler luke naujas...... $65^

PARSIDUODA lunch ruimio ba
ras su sėdynėm, 12 pėdų ilgio,♦pi
giai. Atsišaukite. 254714 W. 71 St.

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo 
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t, 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par- 
lavimo. Sąlygos tinkamos. galime 
nes pabudavoti ant iusų Inte bik 
ungaloA* arba fialą hudlnką kuki 
ųs,.galite išsir! ’•*’ R. J NELSF.N 
•tiilder. Kild/t-.v

PARDAVIMUI mažas groseriukas 
nebrangiai. 964 W. 37th PI.1926

1927
1928
1928
1927
1928 Essex sedan. kaip naujas $650

PARSIDUODA kendžių ir cigare 
Storas, 3631 So. Halsted St.

809 W. 35th St. 
Boulevard 0611-0774 . 
ČIA GAUSIT KO KI.AUS1T!

GERAS PATARNAVIMAS
Geras patarnavimas ajainime, pirki
me, pardavime turto, mortgečių rei
kaluose. raštu nadaryme. apdraudo
je. laivakarčiu bei virJgU siutime: 
KREIPKITĖS: Kasdien l.J 6 
Vakarais Utarninke, Ketverge ir 
batoj iki 9 vai.

KAINOS ŽEMOS, DĖLTO

Personai
• Minei,u I t*Aki>

i už viską; verta $2,000. Užmokės už Cadillac‘ coupe. 4 nass.. perfect $495 ' t vmn t n ininn nnrdHAa ntclri- . __ t

PAIEŠKA U brolių Jono ir Juozą- Cottage Grove Avė. 
Lietuvos Giršudų kai- 
parap. Malonėkit at- j 
kas apie juos žinote; 
adre.1’ Andriejus Ku-

vai.
Su-

po Kubilių, iš 
mo, Dnujienų

I šliaukti arba 
i pranešti, šiuo 
bilius, £631 Douglas Hlvd., Chicago 
III., Tel, Rockvvell 3456. »

■pristatymą, taipjau parduos atski-1
Irai. VVinner, 8228 Maryland Avo.,I

J,sAx.Ap?-’^vienaB ibk>kas i rytus ndo mcDermott motor sales
Tol. ’stėwart 1875

Essex, Fords, 50 kitokiu 
rinkimo

7136 So. Halsted

dėl pasi-

st

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė už $700, arba mainysiu j tą kas 
ką turite. AtsiŠaukit 4201 S. Maple- 
wood aVe Vakarais šaukit Hemlock 
9311.

KVIECIAME APŽIŪRĖT

PARSIDUOI)A griižtausios i.švaiz- ' 
dos salinno birai ir kiti įtaisai. 3144 j 

43rd St. Iri. Lnfayette 8916.
Miscellaneous for Sale

įvairus Pardavimai

VELTUI
Patentui, Vaizbažtnkliai, Copy- 

wrights. Rašyk šiandie. Patentų rei
kalais 1 
užsitikčji 

i patarnavimas.
MES valom visokios rųšies kai- i 

IJetUVa”’ Pctus> darbas garantuotas. Mes ei-1 
. . . ’ name visur po visą Chicagą. Že-a)l it necds is a httie ianimig. miausios kainos.

I do bedieve that the older folk Q73037 W. Madifecn Lt. Nevada 4227 
vvill soon revive it into an ap- 
prcciable f i re.

lElti] 
xvi t Ii 
it is 
t lity

The youth štili 
flame of ancestral

ha ve the

iciASSlFlED ADS.I

GENERAL1S KON1RAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalnvv iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

J. A. GLRSKY BROS.
4309 West 63rd Street

Phone Republic 7869

Miscellaneous
(vairus

Financial
Pi n angai-Paakoloa

Pranešam
Lietuviams

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Biznieriams
Kad pas mus galite užsisakyti 

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

Kreipkitės į—

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St, 
Tel. Victory 1266

Paskolos suteikiama 
į vierp dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

PRANEŠIMAS 
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

, vyru ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen 

NORIU pir-.uot savo 88 mtų vė-1 tus. Moterims pančiaku pora p.
. liausio stylnn...-, Grojiklį Pianą su 85c. ir 95 centai. Vilnonios ;

• , nerimams — karna 4 uncijos matko> j
, ant' 29c., 81c., 84c. ir 35c. Vilnonios ma f*

Musical Instruments
Muzikos Inštriunentai

MAINYSIU savo biznį, cottage, 2 
ar 3 flatų ant. faVmos, lotų, biznio 
ar kitos nejudinamos nuosavybės. 
2631 W. 35th St. Lafayette 0909.

kreipkitės prie manęs su PpniU piatum suolu, kabinetas ir 79 vole-1 
ėjimu, leisingas ir greitas! Iiai< Užmokant ant syk $125, ant!

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avnnue, 
Dept. 7 

Chicago, III.

išmokėjimo $135, $10 į mėnesį.
Matykit 

MATHIAS RINKBAUNNER, 
6136 So. Halsted St.

terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
! centus. Taipgi turime marškoniu 
I gijų dcl mezginiu.

FRANK SALEMONAV1CJUS,
1 504 W 38 St. ir Normai Avė. 1 luh<» 

Chicago III

PARDAVIMUI kendžių, cigarų, 
tabako, smulkmenų ir groserio san
krova. Renda su gražiais 4 kamba- 

. riais pagyvenimui $30 į mėnesį. 
' Parduosiu labai pigiai, priežastis —• 
apleidžiu miestą.

6631 S. May St.

Palygink Ši 5 kambarių bungalow 
su kitais aukštesne kaina; elektrikos 
venteliacija, tiesus susisiekimas su 
VVestern Electric Co., aržuolo tri
mingas, . didelis aukštas kambarys 
dėl f rūktų, didelis lotas.

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

GEORGIAN-SCHAEFER 
BUDAVOTOJAI, 

7156 W. Grand Avė. 
Tel. Merrimac 6556

PAMESTA mažas pocket book 
pas Klein Bros, beismente ketver
ge apie 5 vai. po pietų. Kas radote, 
malonėsit sugrąžinti 
reikalingi antrašai 

, Duosiu atlyginimą. 
Naujienas dcl S. P.

Buvo man 
ir du čekiai.

Partners VVanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris i Soft 
Drink Parlor, gera vieta dėl biznio, 
Frank White, 4945 So. Halsted St.

Help VVanted—Malė
Darhininku Reikih

PARDAVĖJŲ — 
TUOJAUS

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

uždirba $150 i savaitę.
telefonuokit 6 iki 9 v.

8545 Houston Avė. 
South Chicago, 
Regent 2375

At- 
va-

-------- ----------- f |-----------------------------------------;--------------------------

JUS NE1URI1Ę mokėt pinigų, crpn ajavn T4J4TDJ4jeigu jus norit išmainyt jusu Pianą, * I dZHlKlL J5d,VU. Ilctllių 
| Grojiklį Pianą arba Phonografą, ar- Ši kompaniją 
ba seną su baterijomis Radio ant išmokėjimo. P;

' musų naujo elektrikinio Dynamic į ir paprašykit Landscape Dept. 80 
Radio. AtsiŠaukit į musų krautu- metų patyrimas apie medžius, kro
vę arba patelefonuokit Normai 9431,; mus, gėles; juodžemis pardavimui.

a atlieka, darbą ant 
^a šaukit Regent 2375

MIDWEST PIANO STORES, 
6186 So. Halsted St.

LIETUVIU RADTO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistišku. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o Jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laborptories, Ine., 6819 S. VVestern 
Avė., Chicago, 141. Hemlock 9149.

mus, gėlės; juodžemis pardavimui. 
Mes mielai suteiksime dykai visas 
žinias. Pašaukit mus bile laiku. 
Leiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojame visą musų darbą, ap
mainome dykai. Patyrę medžių gy
dytojai.

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

8545 Houston Avė. f 
Tel. Regent 2375 

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

Farms For Sale
UkiaiPardarimui

ŪKĘ Wisconsine parduosiu arba 
mainysiu ant prapartės Chicagoje 
73 akrai geros žemės. Mašinos ir ge
ri budinkai, be gyvulių. Ant upės 
kranto ir prie didelio kelio.

PAUL SASNAUSKAS, 
929 W. 33rd PI. 2 lubos iš užpakalio

$1,000 ŽEMIAU KAINOS 
•viejų flatų 5-5 kambarių, garo ši
lima, geram stovy, angliškas beis- 
nontas; 2319 W. Marquette Road; 
n ainy s ant loto; 
parduot tuojaus.

geroj vietoj. Turiu 
Triangle 7475.

bizniavas namas,

Real Estate For Sale
Nnmni-Žemė Pardavimui

MODERNIŠKAS 6 flatų namas 
ant Garfield Blvd. Rendos $4,000 į 
metus, jūsų kaina $21,000, įmokėt 
$1,500, likusius $75 mėnesy, šauk 
Tel. Republic 0158.

UKULELE ar banld groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime 'vi
sas populiaces dainas į vieną lek- 
cja. BASFURL. Diversey 9502 ar 
Wabash 7519.

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

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6798-6716

REIKALINGA .10 
vyrų ir 10 moterų, 6 valandos 
vaus ir švaraus darbo. Gera 
Turi žinoti gerai miestą. Tie, 
gali įdėti mažą sumą pinigų į 
paniją, gaus pirmenybę. AtsiŠaukit 
nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro prie 
lietuviško vedėjo.

. JOHN LAIMUTOWICZ,
105 W. Monroe St. Room 1121

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

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

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

arit mažų mėnesinių išmokėjimų.
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th St.

inteligentiškų 
leng- 
alga. 
kurie 
kom-

Naujas išradimas

KIRPĖJAI reikalingi dėl naktinio 
darbo į skrepų ir geležies kiemą. 
Turi būt patyrę. Rubens .Iron and 
Metai Co., 1900 Carroll Avė.

Help VVanted—teinate
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie lengvo darbo, turi būti 
viena, kad galėtų ir gyvent ant vie
tos, 733 W. 18th St., Chicago, 111,

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

PETER AHACICH, 
2250 South Hamlin Avenue 

Tel. Rockvvell 5379

Vėliausląs mados moterims 
kepurės, dresės ir kotai 

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

G. & E. Burba 
CLOAK SHOP 

3214 South Halsted Street 
Chicago, III. Phone Victory 2477

SOUTHERN Illinois mine run an
glys, dideli šmotai, pristatomi veži
mais $6.50. Del kainos kitų anglių 
patelefonuokite Boulevard 1036.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

2024 So. Western Avė.

Radios

REIKALINGA moteris ar mergai
tė prižiūrėti 4 metų vaiką. Užmo
kestis gera. 1930 S. Union Avė. Tel. 
Roosevelt 3146.

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

PARDAVIMUI grosernė — sena 
išdirbta vieta, geras pelnas. Parsi
duoda dėl mirties šeimynoj.

3827 Emerald Avė.

IŠSIMAINO 2 štorai ir 8 flatai 
pečiu šildomi. Rendos neša $255.00 
mėnesiui. Mainysiu į bilc kokią nuo
savybę vienuolyno apiclinkėje. 2892 
Archer Avė. 2 lubos iš užpakalio.

KAS NORIT pirkt, parduot arba 
mninyt 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 
■r teisingą patarnavimą pas mane.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107
MEDINIS bizniavas namas 14 

kambarių ir cottage užpakaly.
Bučernė ir grosernė. Randasi ant 

Wenlworth avė. ir 45 gt. Turi būti 
parduota greitai dėl ligos. Parduo
sime su pirmu teisingu pasiulyinu. 
Priimsime lotus kaipo pirmą įmo 
kėjiiną. W. H. Kelps & Co., 2419 W. 
69th St. Tel. Hemlock 8099.

TIK paimta j mainus ir parduo
siu už mažai gražiausi 2 apartmen- 
tų murini namą su 2 karų garažu, 
r—6 kambarius, šiltu vandeniu ap
šildomi, matykit 7012 S. Artesian 
Avė. Sav. Bluhm & Molone, 2442 W. 
63rd St. Tel. Prospect 0805

2 po 5 medinis namas, karštu
vandeniu apšildomas, 3 karų gara- 
žas, platus lotas, randasi Roselande 
geroje apiclinkėje. Mainysiu bile ką 
jus turite. i

3 po 4 ir štoras, kampinis mūri
nis namas. Parsiduoda ar išsimai
no ant lotų, farmos nepaisant apie- 
linkės.

5 lota! po 33 >025 pėdas, randa
si geroj vietoj; išsimaino ant dvi- 
flačio ar keturflačio.

W. H. KELPS & CO.
2419 W. 69th St. ,
Tel. Hemlock 8099

TURIU parduot savo lotų kont
raktą, yra įmokėta $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., Chicago, III.

ĮSIGYK savo namą. Jei jus turite 
lotą, mes pastatysime ant jo narna 
be jokio įmokėjimo. žemiausios kai
nos. Geriausias darbas. Anrokavi- 
mai ir pienai patiekiami dykai. At
eikite j musu ofisą, arba ielefonuo- 
kite. R1LEY and KRAUSHAAR, 
8121 N. Cicero Avė. Palisadc 9600

PARDAVIMUI namas ir lotas, 4 
flatų po 4 kambarius, gasas, elekt
ra, skiepas, čenda $75 į mėnesį. 
Bargenas — $4,000, verta $6,000, 
įmokėt $1,000, likusius ant morgi- 
cių. Matykit namą 4447 So. Union 
Avė. Šauk savininką Cravvford 4371

MAINYMUI nauja 5 kambarių 
mūrinė bungalovv, pilnai moderni
nė kiekvienu žvilgsniu. 30 pėdu lo
tas. Gatvė ištaisyta ir užmokėta. 
Noriu lotu ar seno namo už $6,000 
eųuity. Skirtumui priims morgi- 
Čius. Namas yra naujas ir niekad 
negyventas. Atdaras apžiūrėjimui 
kiekvieną dieną.

Savininkas
9528 Calumct Avė.




