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ADF pradės kampa- B. Shaw ‘pranašauja 
niją visiems darbi-kas ateity bus Angli 
ninkams krašte su- joj, visoj Europoj

organizuoti
Konvencijoje iškelta reikalas 

organizavimo pietų, kur dar
bininkai dirba dar 11—12 
valandų dienoje

Ateisiąs laikas, kad darbinin
kai p lak Anos ią karaliui per

petį ir vadinsią jį “Džordžu

23. — Amerikos Darbo Federa
cijos konvencija vakarykščioje 
sesesijoje priėmė 1929 metams 
kampanijos planų “padaryti 
kiekvieną darbininkų Ameriko
je unijistų.”

Planas buvo pašildytas Miss 
Gertrude McNally, Federacijos 
organizacijos komisijos nario, 
einant vykdomosios tarybos re
komendavimu, kad butų daro
ma visų pastangų per ateinan
čius metus Federacijos narių 
skaičių padidinti dvigubai.

Miss McNally perskaitė ko
misijos raportų, kuris parodo, 
kad dabar Federacija turi 2,- 
893,913 pilnų, duokles pasimo- 
kėjusių, narių, o tai yra 81.387 
nariais daugiau, nekad buvo 
praeitais metais. J tų arti trijų 
milionų narių skaičių betgi nė
ra įskaityti dar 500,000 unijis
tų, kurie dėl nedarbo ir strei
kų negalėjo pasimokė! i savo 
duoklių unijai.

Priimta rezoliucija organi
zuoti ofisų darbininkus, cigarų 
fabrikų darbininkus ir skalbyk
lų darbininkus.

Miss Matilda LimUiui, Natio
nal Women’8* Trade Union Lra- 
gue of America atstovė, prane
šė konvencijai, kad jos atsto- 
vaujamoji organizacija |)asta- 
ruoju laiku savo organizacinę 
darbų koncentravo ypačiai pie
tuose. Ji pareiškė, kad pietai 
jau virtę milžiniškų fabrikų, j titulų gadynė 
verpyklų ir dideliausių tabako 
įmonių kraštu. Senasis išimti
nai žemės ūkis pil tuose dabar 
esąs užleiilęs vietą daugeliui 
Įvairiausių pramonių. Bet pie- per daug brangiai 
tuose darbininkai dar tebedir
bą, bendrai, vienuolika ir dvy
liką valandų dienoje; daugumoj 
pietų valstijų dar neginama 
samdyti darbui vaikus nuo 14 
metų amžiaus, lodei organiza
cijos darbui pietuose esąs dide- 
liausias laukas.
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LONDONAS, lapkr. 23.
Metiniame Fabian Sociely susi
rinkime vakar garsusis anglų 
dramaturgas ir socialistas', Bt r- 
nard Shaw, pasakė įdomių kal
bą. Kalbėjo jis, kaip tik Sha\v 
moka kalbėti, apie vakarų civi
lizacijos ateitį, apie Britų so
sto ateitį, parlamentų ateili, 
mokslo ateitį, religijų ir dau
gelį kitų dalykų.

Kalbėt lamas apie Didžiosios 
Britanijos ateitį, Shaw pasa
kė, kad ministeriu kabinetai 
susidėsių daugumoj iš tokių 
žmonių, kaip Jiin Thomas* [ko
lonijų ministeris Bamsay Mac- 
Donaldo darbinių valdžioje], 
kurie pačiam karaliui plakšno- vra 
šią per petį ir vadinsit) jį tie-' Kansas City. Paveiksle parodoma, kaip savininkai iš dviejų butelių maitina v.eršį. 
šiai Džordž- Jurgiu. Busimos 
valdžios darysis vis labiau ir 
labiau darbininkiškos, (su ten
dencija karalių padaryti tik lė
le, daugiau nieko.

Kartais, sakė Sha\v, galėtų 
atsitikti ir krizis, jei s'ostan at
sisėstų dideles inteligencijos 
karalius, tokių dalykų juk 
atsitikdavę. Didžiosios Britani
jos ateitis tuomet butų tokio 
monarcho rankose. Jeigu kara
lius nieku budu negalėtų sutai
kinti darbininkų valdžios ir 
kapitalistinių indnstrialistų, jis 
bet valandų galėtų pagrūmoti 
abdikavimu, o abdikavęs iš sos
to, galėtų statyti savo kandida
tūrą j parlamentą, per dvejus 
metus patapti 
ninku ir būti 
dytoju. Bet

ministeriu pirmi- 
tikru krašto val- 
ligi tai atsitiktų, 
busianti' jau se-

■

t Atlantic and Pači tie Photo]

Nepaprastas veršis, kuris turi keturias akis, dvi burnas, dvi ausis ir tris ragiukus. Veršis 
13 savaičių amžiaus ir sveria 300 svarų. Jis priklausd Samuel Berk ir Ralph J. Svvafford iš

Kinijos vyriausy b č Netikri J. v. popieti- 
įspėjo Rooseveltus n,ai P*n'^Kanadoje

nuo pavojų MONTREAL, Kanada, lapkr.
23. — Vyriausybė praneša, kad 

lapkr. Montrealy paplito netikrų Jun-ŠANCHAJUS, 
23. — Kadangi 
Kermit Rooseveltai, 
ko prezidento Roosevelto sū
nus, rengiasi ateinančių ‘ metų 
pradžioj atvykti į Kinų žemę 
medžioti Chicagos Fieldo Mu
ziejaus naudai, tautinė Kinų 
vyriausybė kabeliu pranešė
jiems, kad nors ji teiksianti I 
ekspedicijai visokios galimos
apsaugos, tačiau negalinti imtis 
atsakomybės dėl jų saugumo to-, 
kiose krašto dalyse, kur sąly
gos dar nėra nusistojusios.

Kinai,
Theodore ir gtinių Valstybių popierinių pi- 

nabašnin- nigų, $5 ir $10 vertės.
St. Johns mieste, sako, tapo 

suimtas vienas asmuo, netikrų 
pinigų skleidėjas, kuris prisi
pažinęs, 
pasiųsta 
pierinių

kad j Montrealį tapę 
$200)000 dirbtinių po
ni nigų. e

Sukonfiskavo paties 
Mussolįni <■ organą
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Bulgarijoje bijoma 
pilietinio karo

Kabincto narai, kuriuos reva- 
liucininkai žada ‘skersti*, sti
prių sargybų sergimi

No. 279

Maniu stengias dėl 
demokratinės tvar

kos Rumanijoje

Ko Wall Street lau 
kia iš Hoovero vizi 

to P. Amerikai
NEW YORKAS, lapkr. 23.-- 

Amerikos piniguočiai tikisi, kad 
išrinktojo prezidento Hoovero 
vizitas “iLatinų” Amerikai ba
sius be galo naudingas Jungti
nėms Valstybėms. Kaip vizito 
vaisius, stipriai pakilsianti pre
kyba su Pietų Amerikos kraš
tais ir bilionais dolerių 
šių Jungtinių Valstybių 
lų investmentai.

John Barrett, buvęs

SOFIJA, Bulgarija, lapkr. 23. 
— Iš baimės, kad Ivan Michai- 
lov, makodoniečių revoliucinin- 
kų partijos vadas, tikrai neįvy- 
kintų grūmojimų žigiuoti su 
savo bandomis į Sofiją ir iš- 
galabinti ministerius, visi kabi
neto nariai sergimi sustiprin
tų policijos sargybų.

Visa Bulgarija bijo, kad 
krašte neprasidėtų žiaurus pi
lietinis karas, jei Mihailovas 
pasidarys labiau agresingas.

Vakar vakarą Sofijoj, ties 
agrarų partijos klubu, įvyko 
smarkių kautynių tarp priešin
gų politinių fakcijų. Vienas 
makedoniečių - revoliucininkų 
viršilų, Belev, buvęs policijos 
viršininkas Sofijoj, buvo nu
kautas, keeltas kitų asmenų 
sužeisti.

Pagaliau policijai pavyko at- 
steigti tvarką. Daug asmenų 
buvo suimta.

Nukautasis Belev priklausė 
priešingai Miihailovui fakcijai. 
Jis buvo draugas užmuštojo 
gen. Protogerovo, su kuriuo ša
lininkais Mihailovas dabar veda 
žiaurių kovą.

Panaikinęs cenzūrą, leidžia 
spaudai kritikuoti valdžią, 
tik prašo daryti tai su gerais 
norais

padiilė 
kapita

Atsisakė duoti vizas 
sovietų misijos Į 

J. V. nariams
BERLYNAS, lapkr. 23. Ge- 

neralis Jungtinių Valstybių 
j duoti vizas

Rumunijos premje 
ras tariasi su sočiai 

demokratais
BUCHARESTAS, Rumanija, 

lapkr. 23. — Naujasis valstiečių 
ministeris pirmininkas, Juliu 
Maniu, tveria naujas politines 
tvoras. Jis padarė sutartį su 
vokiečių partija Rumanijoje, 
prižadėdamas jai dvyliką vietų 
parlamente, jeigu valstiečių 
partija laimės ateinančiuose 
rinkimuose. Tolygią sutartį jis 
padarė ir su soicaldemokratais, 
užtikrindamas jiems 
vietas.

devynias

SERGABRITŲ KARALIUS
LONDONAS, lapkr.

Rimtai susirgo Anglijos kara
lius George.

BUCHARESTAS, Rumanija, 
lapkr. 23. — Naujas valstiečių 
premjeras, Juliu Maniu, nefor
maliai pranešė užsienio spaudos 
atstovams, kad Rumanijoje da
bar steigiamas naujas režimas, 
paremtas teisėtumu, teisingumu 
ir laisve. Senoji, Bratianu su
kurta orientalė valdžios forma, 
pakeičiama nauja, pagrįsta va
karų demokratijų principais.

Po daugelio metų, dabar pir
mų kartų laikraštininkai Ru
munijoje galėjo laisvai atsikvė
pti. Be to, nuo karo metų, tai 
dar pirmi parlamento rinkimai, 
kurie įvyks gruodžio 12 
bus laisvi. Taip prižadų 
jeras Maniu. Teręrizmo 
krašte visai išnyko.

“Vyriausybė stengiasi 
ti tikrai demokratinį parlamen-. 
tinį režimą,” pareiškė premje
ras Maniu. “Mes jau panaiki
nome cenzūrą ir apsiausties pa
dėti ir šaliname visokias kliū
tys vietos ir užsienio spaudai. 
Vyriausybė visados mielu noru 
patvirtins žinias. Mes norime, 
kad jus laisvai kritikuotumėte 
valdžių, tik prašome daryti tai 
gerais norais.’.’

dienų, 
p;;em- 
baimė

113 milionų rublių Uk
rainos valstiečiams 

šelptiI 11VI HJJfc ŪMIU

Pan-A- konsulas atsisakė
merikos generalinis direktorius,1 dviem sovietų prekybos delega- 
kalbčdamas New Yorko Young!cij()S j jungtines Valstybes na- 
Republican Klube, pasakė, kad I riams> .butent, Osinsky-Obolen- 

skiui, buvusiam žemės ūkio ko
misarui, ir V. I. Myeshlauk’ui ’ jusiems valstiečiams šelpti. 
[?], sovietų aukščiausias eko-l 
nominės tarybos vicepirminin
kui.

Abudu jie norėjo išvykti į* 
Ameriką kartu su A. šeinmanu, 
sovietų valstybes banko pirmi
ninku, kuris dabar serga Ber
lyne. Jų misijos tikslas buvo 
pasiderėti su didžiulėmis Ame
rikos automobilių kompanijo
mis dėl kooperavimo ir įsteigi
mo automobilių fabrikų sovietų

CHARKOVAS, Ukraina, lap
kričio 22. žemės ūkio komi
sariatas paskyrė 113 milionų 
rublių dėl nederliaus nukentė-

MILANAS, Italija, lapkr. 23. 
Rooseveltai rengiasi iškeliauti — Milano prefektas konfiska

vo paties diktatoriaus Mussoli- 
nio laikraštį Popolo d’Italia. 
Konfiskuotam leidiny mat buvo 
įdėtas vienos piktadarybės“ ap- i 
rašymas, o* toki apraš\-mai 
spausdinti laikraščiuose yra 
diktatoriaus dekretu užginti.

Arnold Mussolini, Popolo 
d’Italia redaktorius ir diktato- 

; riaus brolis, pripažino, kad pre
fektas teisingai pasielgęs, tų 
jo laikraščio leidinį konfiskuo
damas.

į Indiją
PARYŽIUS, lapkr. 23. —The- 

odore ir Kermit Rooseveltai iš
vyko iš Paryžiaus į Marseilles, 
iš kur jie garlaiviu išplauks į 
Indiją Fieldo Muziejaus ren
giamai zoologinei ekspedicijai. 
Iš Indijos jie’ keliaus į Kiniją.

į Hoovero kelionė sustiprinsianti 
politinius, ekonominius ir so-

1 etatinius santykius tarp Jung
tinių Valstybių ir Pietų Ameri
kos, pakeisianti prekybų iki 4 

* bilionų dolerių metais, o da
bartinių investmentų skaitme
nis padidinsianti dešimčia, 
ir dviem dešimtim, bilionų 
lerių. x

Coolidge gal bus Petro
leum Instituto galva

gal 
do-

niai praėjus.
“Mano draugai, toki* kaip Os- 

\vald Moslcy”, sake Sha.w, “mes 
šalin savo titulus dėl to, kad jie 

pareina, o
taipjau dėl to, kad jie supras, 
jogei tikrų vertę teturi gabu
mas, o ne stabai (idolatry). Ti
tulai negamina žmoguje pajė
gumo, ir jie pataps tuo, kuol
titulai patapo Francijoje, kur * .. -i x •1
šiandie pavadinti žmogų “du-Į AmCriKU VC1 
ke” ^kunigaikščiu), reiškia pa
sakyti, kad jis yra subnorma- 
lu^ asmio.” .

kė įsileisti grafą 
Karolyi

1927 m. automobil i a i 
Amerikoj užmušė 

25,533 žmones
WASHINGTONAS, lapkr. 23.

Prekybos departamento su- 
rinktomis žiniomis, praeitais 
1927 metais įvairiuose nelai
minguose automobilių atsitiki
muose Jungtinėse Valstybėse 
buvo užmušti iš viso 25,533 as
menys.

Milionierius statoti 
$3,000,000 jachtą

NEW YOHKAS, lapkr. 22.— 
Milionierius Harrison Williams 
užsakė pastatyti jam puikių 
privatinę jachtą,. Jachta pasta
tyti pareis $3,000,(MM).

NEW YORKAS, lapkr. 23.-r- 
American Civil Uberties Union 
praneša, kad Jungtinių Valsty
bių vyriausybe vėl atsisakė duo 
ti vizą grafui Mykolui Karolyi, 
kad ’i? galėtų atvykti į Ame
riką.

Grafas Karolyi buvo pirmas 
Vengrijos respublikos preziden
tas, tik respublika neilgai te
gyveno. Nuo 1925 metų jis ke
letą kartų bandė padaryti vizi
tą Jungtinėms Valstybėms, ta
čiau kiekvienų kartų Amerikos 
vyriausybė atsisakė jį įsileisti.

[Jungtinių Valstybių vyriau
sybė, atsisakydama įsileisti gr. 
Karolyi, matyt, daro tai nusi
lenkdama Vengrijos diktatoriui 
Horthy, kadangi gr. Karolyi, 
kaip pažangus žmogus, yra 
Horthy režimo priešas.]

Žemės drebėjimas Ru- 
manijos sostinėje

BUCHARESTAS, lapkr. 23. 
— šiandie čia buvo jaustas že
mės drebėjimas,. tęsęsis keletu 
sekundų. Žalos regis nepadarė.
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Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Didėjąs debesiuotumas ir 
kiek šalčiau; stiprus žiemių va
karų vejai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tari) 27° ir 12° F.

šiandie saulė teka 6:50, lei
džiasi 4:23. Mėnuo leidžiasi 
3:14 ryto.

Francuos paski r t i 
delegatai reparacijų 

konferencijai 
-------------- ' 3

PARYŽIUS, lapkr. 23. — 
Francuzų vyriausybė paskyrė 
Emile Moreau, Francijos Ban
ko valdytojų, ir prof. O. Allix, 
Paryžiaus Universiteto politinių 
mokslų fakulteto narį, kaip sa
vo delegacijos narius ekspertų 
komisijoje Vokietijos reparaci
joms nustatyti.

Francijos vyriausybė nutarė 
proponuoti, kad ekspertų .komi
sijos konferencija butų laiko
ma sausio mėnesį Belgijos sos
tinėje n»*; ūsely.

PINIGUOČIUS RYAN MIRĖ

NEW YORKAS, lapkr. 23.— 
Mirė žinomas inultimilionierius 
Thomas F. Ryąn, 77 metų am
žiaus, palikęs apie 500 milio-

*YT0J Naujienų M a
W1CKER PARK SVE1

a . F]

2040 W. North Avė

f

darbininkai sužeisti
amonijai sprogus

AKBON, Ohio, lapkr. 22. — 
Barbertone, netoli nuo Čia, 
Pittsburgh Plate Glass kompa
nijos įmonėj įvyko amonijos 
tanko sprogimas. Astuoni dar
bininkai buvo sužeisti, keturi 
jų pavojingai.

Kiek yra moterų darbi
ninkių Amerikoj

WASHINGT()NAS, lapkr. 22 
— J. V. darbo departamento 
moterų biuro surinktomis' ži
niomis, Jungtinėse Valstybėse 
yra daugiau kaip 8‘/s miliono 
moterų darbininkių, pelnančių 
sau duoną naudingu darbu įvai
riausiuose užsiėmimuose.

Instituto 
metiniame 
suvažiavi- 
Chicagoje

NEW YORKAS, lapkr. 23.
American Petroleum 
viršininkai tariasi 
savo organizacijos 
me, kuris įvyks
gruodžio 3 6 dienomis, pasiū
lyt; prezidentui Coolidge’ui to 
instituto pirmininko vietų. 
Prieš tai betgi norima iš tolo 
patirti, ar -Coolidge pasiūlymų 
sutiks priimti.

Moteriškė išrinkta j Is
panų Akademiją

MADRIDAS, Ispanija, lapkr. 
23. — Pirmų kartų istorijoje j 
Ispanijos Akademijų tapo iš
rinkta moteriškė. Ji yra Mer
cedes Abois de Valleserąs, Ma
drido Universiteto profesoriaus 
žmona.

Kūrė kerosinu krosnį, 
žuvo liepsnoj*

BLOOMINGTON, III., lapkr. 
22. — Bandydama su kerosinu 
įkurti krosnį, vietos farmerio 
žmona, Mrs. Woodard, ir jos 
kūdikis žuvo ugny. Namai taip-* 
jau sudepre.

R

5 V. VAKARE
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NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, lapkr. 24, 1928

BUK SPORTAS
Besiartinant šventėms, kiekvienas vyras nori 

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

FRANK MICK.AS
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 0057

Tarp Ohicagos
Lietuvių

Naujienų Maskara 
das jau rytoj

Jo liežuvėlis plonai išplaktas. 
Kai jis ims, spyčių laikydamas, 
girti šeimininį gyvenimą, piešti 
to gyvenimo vaizdus, saldinti 
jaunavedžių laimę, tai, bijau, 
kad ir pasilikusių bečlerių ne 
vienas įklius pagundon pulti 
prieš Mariutę ar Onytę ant ke

lių, o toŲau tebūnie kas bus I 
Nužiuriu, kad ir p. Pieržins- 

kis neatsiliks toli nuo p. Zolpo. 
Jei Zolp zalatys, tai Pieržinskis 
teps. Tai jo biznis. Juk kasdien 
jis šimtus žmonių pavaišina ge
riausiais pusryčiais, pietumis ir 
vakariene, kokius tik galima

gauti Tavnoleiky. Neabejoju, 
kad šiame bankiete jis sumuš 
svetingumo rekordą.

O senasis Kareiva — jam gal 
teks “key note” kalbą pasakyti.

Well, tiek to, visko, kas ten 
bus, ir įsivaizduoti negalima. 
Tik dar turiu pasakyti, kad

svečių bankietui laukiama ’krU- ” 
vos. Palydėti musų Juozelį iš 
bečlerystčs ir palaiminti jį šei- 
mininiam gyvenimui, j vestuves 
atvažiavo g'minės net iš tolimų 
valstijų. —Vietinis.

tiarsmkiles Naujienose -

DĖKOS SAVAITES
Vienos savaites išpardavimas 

Speciališkai numažintos kainos ant visų 
seklyčių setų ir kitų atskirų rakandų.

Išpardavimas prasidės Sub., Nov. 24 
ir tęsis iki Dec. 1, — kitos Subatos 

Nedelioj atdara iki 12 vai. po pietų 
Vakarais: Utarn., Ketv. ir Sub. iki 10 v. vak.

Agentūra Philco Radio
California Upholstering Shop, 

2955 W. 63rd St., prie Sacramento Avė. 
Telephone Prospect 7780 

_______________________________________________________ _________ I

Majestic Elektrikinis Radio
Taipjau Sekami

Elektrikinė siuvama mašina 
Coxwell kėdė ir otomanas 
Riešutinis Cedar Chest 
Staliukas
Sidabriniai daiktai
Rukimo stalelis
Narvelis

Naudingi Dalykai 1
Grindų lempos 
Gražus indai 
Elektrikinis 
Stalo lempa 
Elektrikinis 
Veidrodis 
Elektrikinis

Waffle Iron

toasteris

prosas

ŠTAI KAIP
Atidaryki! Taupymo Sąskaitą

Prisidėkit prie musų 1929 Kalėdinio Taupymo Kliubo. arba 
pasirenduokite saugiąją pasidėjimo dėžutę—DABAR!

Del Platesnių žinių Kreipkitės

SOUTH WEST TRUST & 
SAVINGS BANK

35th St., ARCHER ir HOYNE AVĖS.
Turtas virš $6,000,000.00

Valstijinis Bankas po Clcaring liouse Priežiūra

Mano senai lauktoji diena 
prisiartino. Naujienų maskara
das jau rytoj. Kuomet apie tai 
aš pagalvoju ir įsivaizduoju 
sau, kiek turėsiu smagumo ir 
malonumo Naujienų maskara
de, nusišypsau.

Aš beveik plinta usn įsitiki
nęs, kad Naujienų maskarade 
tiek bus daug žmonių ir tiek 
daug susirinks mano gerų 
draugų ir pažystamų, kad aš 
nespėsiu su jais visais užtek
tinai nei pasikalbėti.

O kur susirenka minios žmo
nių ir daug pažįstamų veidų, 
tai nė nejauti, kaip šypsena 
ant veido atsiranda. O links
mus žmonių veidus Visuomet 
yra malonu matyti.

Galiu jum,s užtikrinti, kad 
aš rytoj busiu gerame upe ir 
su šypsą ant veido. Ir kodėl 
man nesišypsoti? .Juk aš Nau
jienų maskarade pamatysiu vi
sus savo gerus draugus. Pama
tysiu, kaip jie bus įvairiai pa
sirengę; kokius jie šposus 
krės.

Įvairiai apsirengti ir šposus 
krėsti Naujienų maskarade tik
rai apsimoka. Mat, čia bus tiek 
daug gražių ir brangių dovanų. 
Ir kas navatniau ir gražiau bus 
apsirengęs, nėra abejonės, lai
mės dovaną. Vadinasi, 1 
Naujienų maskarade yra 
pelninga.

Aš pats imčiau dovaną, 
tik galėčiau gauti. O kas gi 
imtų? Kiekvienas imlų!

liet kaip jus norite, taip kal
bėkite ar galvokite, o aš būti
nai turėsiu laimėti nemažą do
vaną Naujienų maskarade, nes 
aš jau iš anksto esu pasirengęs 
ir išmokęs įvairių šposų.

Rytoj, penktą valandą vaka
re, aš jau busiu Naujienų mas
karade. Aš norėsiu pamatyti 
daug šposų ir įvairiai pasiren
gusių žmonių, o ir pats galė
siu pasilinksminti kiek tik no
rėsiu. —Pašalietis.

Town of Lake

buti
net

jei
ne-

Peoples Furnitūra Co. Krautuves
Yra Saugiausia Vieta Pirkti Gerą

RADIO arba PIANA
Čia Visuomet Rasite Geriausius Išdirbysčių Produktus

KIMBALL PIANAI, R. C. A. RADIOLAS
Atwater Kent, Balkite, Zenith ir Fada Radios I

Žemiausios Kainos ir Prieinamiausios Išlygos Visame Mieste

Naujos ir Pagerintos 1929 
Mados R. C. A. Radiolos
ši Radiola, kaip parodyta, yra 
puikiausiame, kabinete, su vė
liausiais pagerinimais dėl su
teikimo puikiausios muzikos, 
vartojant elektrinę jėgą. Kaina, 
be tubes, tik

$175.00

M-cr 
——i

TAURINKITE!
Nesikankinkit nuolatiniu rupesniu apie sa
vo ateitį. Rimtai pagalvokite ir veikite da
bar, kol dar galite. Atidarykite taupymo 

sąskaitą šiandie ir laipsniškai budavokitc 
savo rezervą dėl nenumatytų reikalų ateity.

Geros šio banko ypatybės:
1. Patogi vieta

• ■ '.

2. Saugumas jūsų taupimams
3. Paranku mas atlikti visus 

bankinius reikalus
4. Draugiška, asmeninė atida.

• •

BANK1NINKAVIM0 VALANDOS:

Utarninkais ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 8 vai, vakare. 
Kitomis dienomis nuo 9 vai. ryto iki 3 vai po piet.

Turtas virš $15,000,000.00

West Side Trust
AND SAVINGS BANK

m, i — ^uthoriaed HVuBt (Sompany
CORNER HALSTED ind ROOSJiVELT ROAD 

CHICAGO

su
(iš 

vai.

Tai- dar vienas Juozelis, vie
nas Juozelis, vienas Juozelis....
apleidžia Kristaus sužieduotinių 
stoną. Rytoj surakins, suriš jį 
neatmezgamu mazgu šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioj 
p-le Antonina Simoniute 
Marquette Parko) kaip 7 
vakaro, ir jau niekuomet,
kuomet jis nebetrokš laisvės, 
nepriklausomybės.

Kas * yra tas Juozelis? Oh, 
vienas geriausia žinomų biznie
rių šioje apielinkėje — p. Juo- 
zas Kžerskis, 4600 So. Paulina 
st. Pernai — Kareiva, šiemet— 
Ežerskis. Bečlerių eilės ant 
Town of Lake imu tirpti, kaip 
sniegas pavasario saulėje.

P-as J. J. Zolp bus vestuvių 
bankieto ir visų ceremonijų, su
rištų su tuo bankietu, meistras.

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

patarti jums. Jis yra patyręs 
visose ligose. Jis turi 40 metų 
praktikos ir gali gydyti sifilį, 
nerviškumą, draugijines ligas, 
pagelbės jums atgauti vyrišku
mą, f ak tinai jis gali subudavo- 
ti iki tokio vyro koks buvote 
pirmiau. Ten yra tik vienas 
pastovus ir tikras gydymaą ir 
jis vartoja jj.
Dr. C.C. Singley M.I).

20 W. Jackson Boulevurd 
Suite 1615, 

Phonu Harrbon 0150 
Valandos nuo 10 ryto Iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėlioj 

,nuo 10 vai. ryto ikt-1 vai. po pietų

KIMBALL GROJIKLIAI
Parsiduoda už labai nužemin
tą kainą. Didelė proga įsi
gyti puikiausia Grojiklis už 
mažai pinigų, matykite tuo- 
jaud šias vertybes prieš Pa- 
dėkavonės Dienos išpardavi
me.
Kimball Grojikliai pijanai po:

$295.00, $450.00,
$575.00, $650.00, 

4695.00
Lengvus išmokėjimai 

teikiama visiems.

štai, kaip parodytas yra geriau
sias ir gražiausias Radio Setas

Viskas įrengta, puikus riešu
to medžio knbinetas, naujausios 
mados Atwater Kent Kadio, su 

Dynamic kalbėtuvu' dėl išdavi- 
mo tyrai tvirto ir gamtiško bal- 
so. Tai yra Rądio įrengimas, 
kuris užganėdins didžiausius 
Radio kritikus. Kaina tik

$178.00
Krautuvės

Matykite šį naują ir labai dailų 
Radio Setą!

Jo vertės negalite palyginti niekur kitur. 
Viskas gatavai įrengta dėl vartojimo, A. C., 
elektros jėgos. Naujausis 1929 metų mados 
Atvvater Kent setas, dailiausias riešuto me
džio kabinetas, magnetic kalbėtuvas, kuris iš
duoda puikiausia balsą, viskas kaip parodyta 
verta $200, už

$129.50
Ant lengvų išmokėjimų, be palukų 

ir be carrying charge
Matyk it šiandienų

Kaina nužeminta ant Ameri
kos geriausios rūšies radios

K. C. A. RADIOLŲ

ši nepalyginamai daili, 
tvirtą balsą galinti gauti nuo 
broadeasting stočių su leng
vi a us i u budu, naujo ir pade
rinto padarymo dėl operavy- 

mo elektrikinės jėgos, kurios 
kaina su tūbomis buvo $495., 
dabar parsiduoda už nuže-

$285.00
isskiriant Panedėlio ir Seredos vakarus. Nedėliomis pagalatdaros vakarais

sutartį. Telefonuokite Subatoje Canal 6982 arba Lafayette 3171
Didžiausios Lietuvių Krautuvės Chicagoj ir visoj Amerikoj

TWO LARGESTOREs

BHIGHTON PARK 
Telephone Lafayette 3171

4177-83 Archer Avė
M. KEŽAS, Vedėjas

IK-lo, GATVĖS KOLONIJOJE 
Telephone Ganai 0982

1922 32 S. Haisted St
.1. NAKROŠIS, Vedėjas
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Tarp Chicagos

Dovanos Naujienų 
Maskarade

Wicker Park Hali, 2040 
North Avė., rytoj, lapkričio 
1928.

W.

Dovanos grupėms
1. Susidedančiai nemažiau 

kaip iš 200 asmenų — $200. 
Nesirandant grupės iš 200 as
menų, pirma dovana bus $100 
cash nuo '“Naujienų”.

2. Budriki) radiola — $100.

| A. a. Vilimas Adomaitis, kaip
14. Elektrinis perkuliatorius, jaunas vaikinas, nebuvo išdykė- 

Kareivos, — $6.50. Jis. Jis buvo darbininkas ir tu-
15 dovana kliubui tuzinas bu- rėjo darbą tuo laiku, kai jį pa-

1. Edison fonografas K. Pi- tolių Salutaro Bitter.% — $12.
kelio — $25.

5. Apmuštas krėslas Archer i
Parlor Mfg., — $25. , 16. Georgette šilkine

6. 4 šmotų sidabrinis setas Matulausko, $15.
Juniewicz, — $30. , 17. Perfumų setas, Bielskio,

7. Elektrinė lempa Barskio, $10.
$20.

8. Elektrinė lempa, Basinskio, skienės, — $10.

3. Elektrinė lempa Peoples Progress Dairy, — $5. 
Furn. Co., — $25.

Dovanos šeimynoms

Moterims
drosė,

18. Dreserio uždangalas, Osin-

kirto mirtis. Nebuvo prieš jį 
niekuomet nė rekordų. Su bu
rta kitų tokio pat amžiaus vai
kinų jisai ieio krautuven, o čia

jo širdį pervėrė kulka... keistai, 
be priežasties, tik dėl vieno žo
džio, kuomet šimtai daug aš
tresnių susikirtimų pasibaigia 
be jokių liūdnų paseku, tartum 
ir nebutiį buvę jų.

Ilsis jaunuolis kapinėse. Isė- 
sis amžinai. —Reporteris.

$16.50.
9. Elektrinis waffle iron, B.

& J. Elect. Radio Eng. $16.00.
10. 8 šmotų sidabrinis gėri

mams setas, Rizgeno, $12.
11. Du keisai malt Wenner- 

sten, — $14.60.
12. 8 šmotų vynui setas, Kau

no Pilies, — $10.
13. 36 kvortos saldaus pieno,

PIRKIT SAU ANGLIS 
PERSITIKRINIMUI

Kiekvienas tonas koksų ar anglių, kuri 
mes parduodame, yra besąlyginiai pilniau
sia gvarantuotas dėl kokybės, svarumo ir 
patenkinimo—jie turi jus patenkinti, arba 
mes juos atsiimsime ir sugrąžinsime jums 
pinigus.

• Ar gali būti teisingesnis už šį pasiu- 
Ivma ? v v

(onsųgiers (Bmpany
COAL- COKE- iCE 
BUILDING MATERIAL16400

Šventės Jau Artinasi

19. Fontaninė plunksna ir per
liniai karoliai, Bakszevvicz;—$5.

Dovanos pavieniams
20. Rankinis laikrędėlis, Tos- 

ler Jevvelry Store. — $20.
21 dovana keliauninkams laik

rodėlis, Bakszewicz, — $10.
22. Silver Plated Platter, Bak- 

szevviczio, — $15.
23. Dubicko ir Valonio, 

$5 cash.
24. 14\20 fotografija, Atlas 

Photo Stūdio, — $6.
25 Justino Mackiewicz, — $5 

cash.
26 International Inv. Corp.—!

$5 cash < .
27 Fontaninė plunksna ir pai

šelių setas, Brighlon Music & 
Jewelry Store, — $6.50.

28 graži žalia pale, Valaičio, 
$15.

29 keptas kalakutas, Eaglc 
restaurant, — $7

30 paršiukas keptas, Eagle 
restaurant, — $5.

31 taupymi sąskaita, Univer- 
sal State Bank, — $5.

32 taupymo sąskaita, Univer- 
sal State Bank, — $5. ,

33 apsaugos skrynutė, Kiras, 
$3.

34 apsaugos skrynutė, Kiras, 
$3.

35 — 18 Bond & Mort. Orga
nization, $5 cash.

36. J. A. Pikiel — pora de
batų vyrams, — $10.

Apšildymo įrengimai 
su kuriais garantuojama 70 laipsnių šilumos 

kiekviename kambaryje 
24 mėnesiai išmokėjimui

Apskaičiavimas 
dykai

Phimbingo ir apšildymo reikmenys 
už olselio kainas kiekvienam

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St. Monroe 0154

COHEN BROS■t

FURNITURE CO
1401-1409 So. Halsted Street

Phone Canal 0300—0301
9

Be abejonės, jus siųsite pinigus savo giminėms, 
ar draugams Lietuvoje. Musų Pinigų Siuntimo 
departamentas yra pasirengęs jums patarnauti. At
siminkit, kad musų kainos yra žemiausios.

Mes skaitome tik $10.30 už 100 Litų.

Mes parduodame laivakortes į ir iš Lietuvos.
$107.00 į Lietuvą
$118.50 iš Lietuvos
$181.00 “Round Trip” (ten ir atgal) laiva
kortė.

Visos žinios mielai suteikiamos—Dykai.
Jūsų Bankas

DEPOSITORS STATE BANK
4701 South Ashland Avė

CHICAGO, ILL.

Dideli Bargenai
Ant Seklyčių Setų

Mes patys išdirbam 
ir patys parduodam 
be jokių tarpininkų, 
todėl pas mus pirkda
mi barbenus gausite 
visada.

Mes taipgi padaro
me ant užsakymo ^u- 
lyg jūsų pasirinkimo 
materiolo, spalvos ir 
stailos.

Parduodam norintiems 
ant lengvų 
išmokėjimų.

Archer Parlor Suite Manufacturers
4140 Archer Avenue. — Tel. Lafayette 9733

Juozas Kazikaitis, savininkas.

J.

Paskyrimo dovanų teisėjais 
bus sekanti ąsmenis:

•» Dr. A. L. Ilavidonis
Mrs. N. Gugis
Dr. A. Montvidas
M. J. Kiras
J. Nakrošius.

Bridgeportas
Vilimas Adomaitis palaidotas;

Ketvirtadieny tajx> palaidotas 
Vilimas Adomaitis, 16 metų vai
kinas, kurį ištiko taip traginga 
mirtis.

Iš p. Masalskio koplyčios na- 
bašninkas tapo išlydėtas 8:30 
vai. ryte į ŠV. Jurgio parapijos 
bažnyčią, o iš čia, po pamaldų, 
skaitlingas autų būrys palydėjo 
kūną i šv. Kazimiero kapines.

Žmonių koplyčioj ir prie kop
lyčios, o taipgi bažnyčioje buvo 
daug. Ir nestebėtina. Traginga 
mirtis sukėlė akyvumą ir gai
lestį daugelio širdyse.

Skelbimai Naujienose 
Juoda naudą dėlto, 
Kad pačios Naujienos 
vra naudingos

DUOKIT 
PATAISYT

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krovvn taip pigiai kaip $4.50 už 
dani|

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigi?.! kaip $1 
Pleitos taip pigiai kaip $7.50 
Pleitos pataisomos už $1.50

Garantuotas be skausmo 
Ištraukimas dantų $1 

Duosime jums rašytų garantijų 
už kožnų atliktų darbų 

Gas X-Ray

Kogen - System -
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas 
Tel. Monroe 4484

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

po piety

at-

37 metai toj pačioj yietoj ir 
A po ta pačia vadovybe 

• r “ z" * *

Cohen Bros. Furniture Company yra 
sakominga ir užtikima įstaiga, kuri yra biz
nyje per pastaruosius 37 metus. Mes sutei- 
kėm musų rūpestingą ir patikimą patarna
vimą tūkstančiams žmonių. Mes kviečiame 
ir jus apsilankyti pas mus ir pačiam įsiti
kinti.

Mes parduodame savo rakandus ųž kai
nas, kokių nebuvo jau nuo daugelio metų. 
Pamatykit musų išdėtus rakandus ir jus 
sutiksite, kad tai yra geriausia proga dėl 
rakandų pirkėjų.

Kiekvienas šmotas rakandų yra didžiau
sios kokybės, gero darbo, gero skonio ir sti
liaus ir padarytas, kad kuoilgiausia laikytų.

Mtes turime ant rankų viską, kas reika
linga aprūpinimui namų rakandais

Kai jus ieškote styliaus, skaistumo, 
įvairumo ir vertybės, pamatykit mus 
pinniauMa dėl Elgin marškiniu, kaklaraiš
čiu, Paltis skrybėlių ir kepurių, Wihon 
Bros parėdai ų.

Barney Petka
Vyrų Aprėdalų Sankrova
4171 Archer Avė., prie Richmond St.

BRIGHTON PARK 
SAKO:

® Wilson

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 Gatve

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
Tu patiea savininko priežiūroj per 80 meta. Muši; motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj i;C vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir prūdas visada.

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

)

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas lieg- 
zaminavinias atidengs jusų tikrų ligų ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino ilegzamlna- 
vimo — kas jums yra.

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

Kambariai 1012, 101b, 1018. 'Imkit elevatorių 
CHICAGO. ILLINOIS 1

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

PADĖKAVONĖS DIENAI ĮSIGYK

Naują Radio ' » ♦ 
Tiesiai iš Lietuvių Dirbtuvės

Pas mus taipgi galit 
gauti bilc kokių elektri
niu išdirbiniu.

MALT TONIC’O

•> - . •-

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholafc
Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Radių kainos yra nuo 
$70 iki $500. Dabar Ra- 
dios parduodam nupi
gintomis kainomis.

Taipgi par duodam 
MAJESTIC ir F A D A 
Radios. Visi setai elek
tra operuojami. Mode
liai 1929 metų.

Lengvus išmokėjimai 
ir priimam senus radio 
ir kitokius muzikališ- 
kus instrumentus į mai
nus.

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

arba

Eitra Pale Alaus

Lietuviai Radio išdir
bėjai gamina aukščiau
sios rųšies Radio, stip
riai padarytus ir jie iš
duoda malonų balsą, ku
ris kiekvienam malonu 
klausytis. Taipgi radių
išžiūra yra artistiška— 
papuoš tamstų kamba
rius.

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine.

6819 So. Western Avė. Chicago, Ilk
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the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halatetl Street 
Chicago, III.

Telephone Koosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tęs:
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Jll. — Telefonas: Roosevelt 8500.
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ŽMONIŲ VALDŽIA IR LAISVĖ

Amerikos korespondentai su džiaugsmu telegrafuo
ja iš Bucharesto, kad Rumanijoje, pagaliau, lengvai at
siduso laikraštininkai, kadangi naujoji Rumanijos val
džia panaikino laikraščių cenzūrą. Su spaudos atstovais 
kartu lengvai atsiduso ir visa Rumanijos liaudis, išgir
dusi, kad premjeras Juliu Maniu paskelbė regentų tary
bos pasirašytą dekretą, kuriuo panaikinama apsiausties 
(sustiprinto karo) padėtis ir suteikiama piliečiams žo
džio ir susirinkimų lasvė.

Pirmą kartą savo istorijoje Rumunija patapo laisva 
šalini. Valstiečių valdžia, kaip pareiškė jos vadas, eina 
prie ĮsteigiAio Rumanijoje demokratinės parlamentinės 
tvarkos. Dar nė mėnesis laiko' nepraėjo nuo tos dienos, 
kai diktatorius Bratiano pasitraukė, o jau Rumanijos 
gyventojuose, anot korespondentų pranešimų, išnyko 
baimė. Jie jaučiasi, kaip laisvi žmonės, ir- nekantriai 
laukia gruodžio 12 d., kada jie turės progos paduoti sa
vo balsus parlamento rinkimuose.

Vadinasi, liaudies atstovai atėjo į valdžią — ir kraš
tas pasidarė laisvas. Panašiai, kaip dabar Rumanijoje, 
jautėsi žmones ir Lietuvoje 1926 m., po demokratinių 
partijų pergalės seimo rinkimuose. Liaudininkų ir so
cialdemokratų koalicijos sudaryta valdžia tuomet Lie
tuvoje irgi panaikino karo stovį ir spaudos cenzūrą ir 
sugrąžino piliečiams žodžio, susirinkimų ir organizaci
jų laisvę, žmonių valdžia kitaip ir negali elgtis. Kur tik
ri plačiųjų liaudies masių atstovai valdo kraštą, ten tu
ri būt laisvė.

Jeigu kuiioje šalyje laisvės nėra, tai be dvejojime 
galima pasakyti, jogei tos šalies valdžia nėra žmonių 
valdžia, nežiūrint kaip ji save vadintų — “komunistiš
ka“. “tautiška” ar dar kaip kitaip. Yra naivių žmonių 
tečiaus, kurie da ir šiandie gailisi, kad demokratinė Lie
tuvos valdžia, susidariusi vasarą 1926 m., davė pilie
čiams “perdaug laisvės” — tai, girdi,'buvusi priežastis, 
dėl ko ją nuvertė gruodžio 17 d. “pučas”. Ne dėl to Gri- 
niaus-Sleževičiaus valdžia puolė, kad prie jos buvo daug 
laisvės, bet dėl to, kad žmonės nemokėjo tą laisvę bran- 
ginti. ' r

Dabar teks Rumanijos valstiečiams ir darbininkams 
įrodyti, kad jie moka branginti savo tik-fcą įgytąją lais
vę. Premjeras Maniu ir jo bendradarbiai, naujieji minis- 
teriai, bus bejėgiai ginti krašto laisvę, jeigu jų nerems 
pati liaudis, kurios naudai ta laisvė tapo įsteigta. Des
potizmo šalininkų, tykojančių progos vėl uždėti žmo
nėms priespaudos jungą, Rumanijoje netrūksta taip pat, 
kaip jų niekuomet netrukdavo ir kitose šalyse.

DABAR JIEMS BUS KARŠTA

Romos-Katalikų susivienymo viršininkai buvo gavę 
pusėtiną kinkų drebėjimą, kuomet viena tos organizaci
jos kuopa, Brooklyne, padavė juos į teismą ir užtraukė 
“receiverį” ant susivienymo turto New Yorko valstijo-

Iš tų keblumų R.-K. organizacijos pildomasis komi
tetas jau išsisuko, išgavęs jai New Yorko valstijoje tei
sę daryti biznį. Bet dabar turės “strioko” tie, kurie pir
ma trynė delnus, kuomet R.-K. susivienymo viršininkai 
sušilę bėgiojo pas advokatus, gelbėdami savo organiza
ciją. Oficialis to susivienymo organas “Garsas” daro sa
vo šios savaites numeryje šitokį reikšmingą įspėjimą:

“Pildomo Komiteto ir busimų seimų reikalas 
teisti tokius narius, kurie receiverio ir General At- 
torney pagalba norėjo privest organizaciją prie lik
vidacijos, ir paskirt skundikams atatinkamą baus-

O skundikai dabar pyks ant tų, kurie juos prigundė 
bėgli į teismą ir pas prokurorą.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..........    $8.00
Pusei metų ................................. 4.00
Trims mėnesiams .................. 2.50
Dviem mėnesiam .................. 1.5(
Vienam mėnesiui ......................... 75

Chicago j per išnešiotojus:
Viena kopija ........................... 3c
Savaitei .................................. 18c
Mėnesiui .................................. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ................................ — $7.00
Pusei metų ............................. 8.50
Trims mėnesiams ................. 1.75
Dvieih mėnesiams ............  1.25
Vienam mėnesiui ........................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

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

Orderiu kartu su užsakymu.

“IŠKALBINGA TYLA”

Apie mažiausią niekniekį, ku
ris yra nepalankus “leninizmo” 
armijai, lietuviški Maskvos or
ganai prirašo ilgiausių straips
nių. Bet pastaromis dienomis 
“Naujienose” buvo iškelta aikš
tėn du didžiausios svarbos da
lykai, liečiantys komunistus, 
tečiaus Smarkioji Brooklyno 
“Laisvė” apsimeta nieko negir
dinti.

“Naujienose” buvo paskelbta 
žinia, kad Amerikos Workers’ 
partija suskilo, nes Stalino 
frakcija išmetė iš jos “social
demokratinius trockistus”, ku
rie dabar jau ėmė leisti savo 
organą “The Militant”. Brookly
no komunistų laikraštis tečiaus 
dėl šito įvykio pasitenkino tik 
paskelbimu oficialio partijos 
viršininkų pareiškimo, nepride
damas nuo savęs nė vieno pa
aiškinančio žodžio. Palyginus 
šitą “Laisvės” kuklumą su jos 
begalinėmis litanijomis apie 
SLA. reikalus, darosi aišku, kad 
čia yra kas nors nepaprasto.

Juk Susivienijimo reikalai 
yra “Laisvei” svetimi. Daugu
ma jos redaktorių ir artimiau
sių bendradarbių—Bimba, Pau
kštys, Vidikas—nėra net SLA. 
nariai. Bet apie Susivienijimą 
jie rėžia ir rėžia siekShinius 
straipsnius. Tuo • tarpu “wor- 
kerių” partija tai — brangiau
sias jų širdžiai daiktas; už ją 
jie pasiryžę galvas padėti (ar
ba į ,ssurpaipę” sulįsti, jei pri
reiktų). Toje partijoje kilo 
baisiausias skandalas: pačiam 
jos centre atsirado baisus išda
vikai, kuriuos tenka kaip galint 
greičiaus išmesti lauk, kad jie 
nepražudytų visos “pasaulio re
voliucijos”. Išdavikai išmesti ir 
prakeikti, ir Maskva telegrafu 
atsiuntė savo oficialį “bagaslo- 
Vijimą” ištikimiesiems partijos 
vairininkams, stojusiems griež
tai kovon su herezija.

Bet “Laisve” iki šiol nė vienu 
žodžiu nemėgina “nušviesti” ši
tuos nepaprastus reiškinius, ta-, 
rytum ji visai nežino, ką apie 
juos pasakyti. Kame priežas
tis? Priežastis gali būt tiktai 
ta, kad arba jos štabas svy
ruoja, nesuvokdamas, kurion 
pusėn krypti (stalincų ar troc- 
kistų)—arba partijos vyriausy
bė uždėjo “Laisvei” cenzūrą, už- 
drausdama jai reikšti savo nuo
monę šituo klausimu.

Antras be galo svarbus ko
munistams dalykas, kuris nese
niai išėjo viešumon, tai — pa
skelbimas dokumentų, rodančių, 
kad komunistai kartu su provo
katoriais dirbo “Save the Union” 
komitete, griaudami angliakasių 
uniją, Bet kurios organizaci
jos žmonės, kuriems mesta vie
šai šitoks sunkus ir dokumen
tai paremtas kaltinimas, šoktų 
ginti savo garbę kiek dr^ti. 
Bet komisarai iš “Laisvės” tyli. 
Tie nenuilstantys pleperiai, ku
rie netingėjo savo šlamšte pri
rašyti špaltų špaltas vien apie 
tai, kad socialistas Norman 
Thomas buvo prieš dešimtį me
tų kunigas, —dabar nė burnos 
neatidaro, kuomet jiems po no- 
šia kišama priekaištas, kad jie 
ėjo ranka už rankos su kasyk
lų kompanijos pasamdytais šni
pais. Jie tyli, anot Šukio, “kaip 
pažindyti”! » -

Jie tyli, beje, taip pat ir apie 
tą smarkųjį komunistų vadą, 
“draugą Frankį”, iš Springfield, 
Ilk, kuris išjojo su visų bolše
vikiškų “sosaidžių” ir fondų iž
dais...

Komunistų tylėjimas šituose 
atsitikimuose yra iškalbinges
nis, negu jų garsiausiųjų “ora- 
telių” pamokslai.

“JURGIŲ AKYS” Vaiko mokinimas
“Vienybė” kalbėdama klausi- t

mu, kam pasiuntinys (ambasa
dorius) atstovauja, savo val
džiai, ar savo savo kraštui, — 
sako taip:

“Musų paprastų ‘jurgių’ 
akimis rodosi, kad ar pasiun
tinys yra savo krašto reika
lų atstovas, visai ne nuo to, 
kokia valdžia jį įgaliavo, bet 
kas jis pats yra. Jei jis iš
mintingas vyras ir patriotas, 
tai, suprantama, bus tikru 
savo krašto, o ne tos valdžios, 
ar tos partijos, kuri jį sky
rė, atstovu.”

“Jurgių akimis” žiūrint, gal, 
iš tiesų, taip ir yra. Nes “Jur
giai” gal nežino nė to, kas pa
siuntinius skiria, kas jiems duo
da instrukcijas, kas juos kon
troliuoja ir atšaukia. Kokiam 
nors “Jurgiui” todėl gali rody
tis, kad tokia “aukšta asaba”, 
kaip ambasadorius, visa ką daro 
tik iš savo “išminties” ir “pat
riotizmo”. c

Bet laikraščių redaktoriai tu
rėtų išmanyti dauginus už to
kius “Jurgius“ ir nepasakot 
nesąmonių, kad fašistuojančių 
diktatorių pasiuntinys nesąs fa
šizmo atstovas.

KO REIKIA. VAŽIUOJANT | 
BOLŠEVIKIJĄ

P. V. žalpis (buvęs chicagie- 
tis) atrašė iš Maskvos savo 
draugams laišką, aiškindamas 
apie važiavimą į sovietų Rusiją. 
Jisai pataria niekam nevažiuot, 
negavus leidimo iš komunistų 
partijos; nes, nuvažiavęs Rusi
jon be partijos leidimo, žmo
gus nėra priimamas i bolševi
kų organizaciją — todėl negali 
gaut komisaro vietos ir yra pri- 
skaitomas prie “pigios rųšies 
darbininkų”.

Toliaus žalpis pareiškia:
“Važiuojant reikia turėti 

du dalyku: pinigų ir protą. 
Bėda yra su daugel; a žmo
nių, kad jie ir protą palieka 
užrubežy.”
Apie “protą” jisai, žinoma, 

čia kalba tik dėl humoro, nes 
protą pamesti kelionėje negali
ma. Protą turintys žmonės į 
sovietų “rojų” nevažiuoja apsi
gyventi. Kurie važiuoja, tai 
tiems jau nebėra kas palikti 
“užrubežyje”.

Tečiaus, kada atvažiavusieji 
Į Rusiją paskui pamato, kas 
ten dedasi, ir nori ištrukti, tai 
jiems tenka persiskirti ir su 
vieninteliu savo turtu-pinigais. 
Pinigų išvežti iš bolševikijos val
džia neleidžia. Jie neleidžia iš
vežti net rūbų, jeigu žmogus 
turi jų daugiau, negu ant savo 
kailio; nė kitokių daiktų, — 
nežiūrint to, kad tuos rubus ir 
daiktus butų žmogus pats savo 
pinigais įsigijęs ir į matušką 
Rasėją atsigabenęs. Pats komi
saras Žalpis dėl to įspėja savo 
draugus:

“Išvežti iš Sovietų nieko 
negalima.”
Vadinasi, kaip tik įvažiavai į 

Rusiją, tai viskas, ką turėjai, 
tuoj aus pasidaro n*e tavo, bet 
komisarų. Kada jie žmogų ši
taip “apčystija”, tai jisai tuo
met gali sau sveiks važiuoti 
(arba pėkščias eiti) atgal, į 
“buržuazišką pasaulį”.

Nėra ko stebėtis, kad Rusi
jos komisarai dar iki šiol gerai 
gyvuoja, nors dauguma darbi
ninkų ir ūkininkų tenai turi 
skursti ir badą kęsti. Tokių 
žmonių, kurie turi pinigų, bet 
neturi proto, važiavo iš svetimų 
šalių per šiuos vienuoli ką me
tų į sovietų žemę gana daug, ir 
dar ir dabar kai kas važiuoja.

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

Vaiko mokinimas prasideda 
su kūdikyste. Mokinti, kad įpra
tinti regulariai valgyli, miegoti 
ir dirbti reikia anksti. Bet in- 
dividualis mokinimas pasidaro 
svarbus, kada vaikas pirmiau
sia pajunta savo individualu
mą, — kada jis pamato, kad 
jis yra kitoks, negu kiti pasau
ly.

Nuo trečių iki šeštų metų 
vaikai labai mėgia sekretus. 
Visuomet jo domę galima at
kirpti pasakant: “Eik šia, pa
sakysiu fau sekretą.” Tai yra 
dėl to, kad jis supranta savo 
individualumą. Jis pradeda su
prasti, kad kiti žmonės jo min
čių nemato ir nežino. Tame am
žiuje dauguma vaikų pereina 
priešingumo periodą. Jie pasi
stato saVe prieš pasaulį, pasiro
dydami, kad jie nieko nebijo. 
Tuo pačiu sykiu jiems daug pa
gelbsti patarimai. Keturių me
tų vaikas atsisako valgyti ko
kio nors valgio, paskui kada ne
begauna, verkia reikalaudamas 
jo. Toks periodas greit perei
na, tikrai reikia su vaiku tak
tingai apsieiti. Paklusnumo pa
liepimams reikia reikalauti vi
suomet ir vaikas turi suprasti 
skirtumą tarp paliepimų ir 
patarimų. Bet paliepimai turi 
būti reti ir trumpi, tuomet jie 
turės daugiau reikšmės, .negu 
nuolatiniai. Jaunas vaikas yra 
laibai jausmingas, ir pagyri
mais už gera daug geriau, negu 
peikimas už blogą. Jeigu pagir- 
si jį už jo gerumą ir pasakysi 
kam kitam koks jis geras-, jis 
bus geras. Bet jeigu jis užgirs 
sakant, kad jis blogas, jis tam 
patikės, ir bus blogas, Taippat, 
jeigu jis girdės sakalui, pavyz
džiui, kad jis negali dainuoti, 
jis- tam tiki ir niekuomet neiš
moksta dainuoti. Daugumoje 
atsitikimų iš tos priežastes 
vaikai palieka nieko nemokanti.

Pradedant mokyklą, vaikai 
paprastai paima1 žingsnį prie 
doros išsivystymo. Mokykla už
ima namų vietą mokinimui, bet 
šio periodo didžiausias dalykas, 
tai kitų vaikų įtekmė. Jis la
bai jaučia, jeigu jam kuomi 
nors reikia nuo kilų vaikų skir
tis, jeigu jis yra verčiamas dė
vėti kitokie rūbai, negu kitų jo 
amžiaus vaikų. Kada tėvai su
pranta šį jaunumą ir jį gerbia, 
daug gero gali padaryti. Kitų 
vaikų tarpe jis išmoksta drau
giškumo ir ištikimybės. Jis mė
gsta jausli naudingu ir svarbiu.

Iki dvyliktų melų vaikas į- 
gauna papročius, kurių vėliau 
nebealmainysi, kūno prižiūrėji
mo papročius ir kasdieninio ap
siėjimo ir mandagumo, šių pa
pročių sudarymui įtekmingi 
yra tie, i kuriuos vaikas žiuri 
su pagarba. Vaikas lame am
žiuje paseka kitų apsiėjimus, ir 
jeigu tėvai bus kantrus ir man
dagus ir su vaikais, padarys ir 
juos lokiais. Jeigu vaikai pepa- 
siduoda, lai reikia kaltinti ne
išmintingą mokinimą kūdikys
tėje, kada vaikai verksmu išrei
kalaudavo jum užgintus daik- 
hlS. Jeigu kūdikystės mokini
mas buvo atsakomas, vėliau 
kada jie supi aula paliepimų 
reikšmę, lengviau juos kontro
liuoti. šiame amžiuje jie iš
mokstu dirbti darbus, nors ir 
nemalonius, bet turinčius reik
šmingų pasekmę. Yra geras da^ 
lykas kariais leisti užsidirbti 
jiems reikaįingų pinigų, atliki- 
nėjant pareigas namuose. Jie 
tuomj išmoksta suprasti pinigų 
vertę, ir kad kilų būvis jau bis- 
kį nuo jų priklauso, šis atsako- 
mykęs jausmas yra svarbus, 
nes augdamas vaikas pradeda 
pats sau mąstytif ir nebe sek
ti kilų pavyzdžius.

Visi vaikui turėtų būti mo
kyklose nors iki šešioliktų me
tų. Vaikų Biuras tyrinėjo dir
bančių vaikų, neturinčių šešio
likos melų, būvi, ir atrado, kad 
tie, kurie apleido mokyklų 

prieš tuos melus ir pradėjo dir-l 
bfi, buvo labai apsunkinti mo
kslo stoka. Jų algos buvo ma
žos ir darbai, kuriuos dirbo, 
nežadėjo jiems jokios ateities. 
Vienoj vietoj ilgai nedirbdavo, 
ir kaip darbo netekdavo, kito 
greit negaudavo. Žmogus bemo
kslis paprastai daugiausiai nu
kenčia nedarbo laike. Nors ver
ta leisti vaikams jausti atsako
mybę, vienok, kad tą pasiekus 
nėra reikalo pirm laiko mokyk
lą apleisti.

Mokinimas mokyklose turi 
būti generalis, ir kiekvienam 
vaikui duodama proga išmė
ginti visus savo gabumus. Jei 
jis nebus platus ir įvairus, ne
iškeis jo individualių talentų. 
Reikia stengtis jam leisti pla
čiai užsiinteresuoti, bet negali
ma reikalauti nuo jo perdaug. 
Kada jam darbas persunkus, 
jis nusimina ir pasidaro nesu
valdomu. Jis pradeda tikėti, 
kad jam niekuomet nesiseks, 
nes visi taip sako. Kiekvienas 
vaikas turi užsiimti tuom, ku
rio pasisekimas jį drąsina. Ir 
negerai paleisti jį ten, kur dar
bas neužtektinai sunkus. Pa
liktas tokioje vieloje jis nie
kuomet neįgaus tikro darbo 
papročių. Kaip galima jo moki-? 
ninią reikia taikinti prie jo in-I 
dividuahimo. Mokykla negali 
viso to atlikti; tėvai turi pa
gelbėti, parūpindami jam įran-, 
kius sulig jo užsiinteresavimo į 
■r duodami jam reikalingus . 
patarimus. (FLIS).

T

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

V. MISZEIKA .
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosr -lt 8500

0=°=°-------- G
GYVENIMAS 

Mlnesinis žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50 
Pusei meti —— $1 
Kopija------------------- 10c

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

| kingi.
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šeštadienis, ląpkr. 24, 1928 NAUJIENOS, Chicago, III.

DETROIT
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujan Ofise
2333 Barlum Tower

Kampas Bates and Cadillac 
Sųuare

Valandos nuo 8:30 iki 5 v.
Panedėliais ir PėtnyČiomis 

iki 7:80 vai. vakare

Ne taip senai, nakties metu, 
aptdėšė krautuves Baėiuno ii 
Lukštos, kurie yra kaimynai ir 
turi valgomų daiktų ir minkštų 
gėrimų krautuves. Ciceronas.

Roseland

v.
Birutės choras stato 

operetę “Birutė”

gyv. 60 West 112 place. O va
kar rytą, t. y. penktadieny, su
gavo dar vieną — (liktą ber
naitį — ir dovanojo jį p-niai 
Zelvis, gyv. adresu 10752 Prai- 
rie avenue.

Well, ne stebėtina, daktaras 
žino savo profesiją. — Rep.

yra

jį t,'.r uur.

Biblijos Studentai
Lapk.-Nov. 25, 1928

Turėsime programa lietuviš
ką iš stoties “Sargybos Bokš
tas, radio W0RD, 202 m., pra
džia lygiai nuo 2 iki 4 vai. po 
pietų (Standard Time). Pra
šom visus pasiklausyti, nes bus 
programas labai įdomus; — 
grieš jaunuolių orkestrą, gie
dos choras, duetas, solo ir kal
bės F. Zavistas, temoje: —r 
žmogaus Busimi Namai.

Stotis radio W0RD, turėjo 
252 m., bet dabar yra perkeista 
ant 202 meters. šiuomi pra
šom klausytojus radio, kad 
kiekvienas kuris girdesit, tai 
malonėkit prisiųsti laišką pra
nešdami ar galėjote gerai gir
dėt. Už tai iš kalno tariam 
ačiū.

Adresas laiškams:

“Sargybos Bokštas” 
W0RD

WEBSTER HOTEL, 
2150 Lincoln Pk. West,

Chicago, III

kalėdų ekskursija 
i LIETUVĄ 

Puikiausiu Groitlaiviu

AQUITANIANors šiuo laiku, rodosi 
medžiojimo, o ne žvejojimo se
zonas, vienok daktaras Makaras 
turėjo ypatingą giliukj žvejoji
mui. Netikit? Galiu įrodyti “fa
ktais”.

šeštadienį, lapkričio 17 d., ji
sai sugavo mergaitę ir jxidova- 
nojo ją poniai Pins Pivariunas, 

East 101 place. Ketvirtadie-

Gruodžio (December) 5-tą dieną
iš New Yorko stačiai i Cherbourgą, 

o ii ten gelžkeliu j Kauną
Pusšeštos dienos vandeniu, pusantros paros gelžkeliu — 
ir jau busite Lietuvoje, kur linksmai praleisite Kalėdų ir 
Naujų Metų šventes, pasivėžinsite rogėmis, ramiai pra
leisite ilgus žiemos vakarus giminių ir draugų būryje.

Ekskursiją veda žinomasis visuomenės darbuotojas 
Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Viršininkas

p. Pijus B u k š n a i t i s

Birutės choro antras pasiro
dymas šį sezoną bus gruodžio 
2 d. Nėra abejonės, kad jos pir
mas koncertas parode, jog Bi
rutė lengvai (>alaikė savo pozi
ciją kaipo geriausias lietuvių 
choras Chicagoje ir kad ji pa
laikys tą poziciją ir ateity. Bi
rulei teko pergyveni kryzj, ku
ris ją nesilpnino, bet sutvirti
no, ir ji dabar stovi ant atsa
kančiai gero pamato. Ją rėmė 
visi progrdsyvHškesni žmonės, 
kuriems rupi tautos dailė. Jie 
suteikė pamatą, kifris taip rei
kalingas kiekvienam chorui, 
užsibriežusiam prakilnų ir 
kultūringą darbą.

Kas gal imt tinkamesnio, ne
gu pastatymas operetės “Biru
tė” šiuo laiku? Veikalas pilnftį
gražių liaudies motyvų. Jis btflh 
suloštas taip gerai, kaip jaunos 
spėkos išgalės perduoti tą jaus
mą ir supratimą lietuvių seno
vės.

Girdėsite vaidy lyčių chorą, 
kuris padarys neužmirštamą 
įspūdį į jus, nežiūrint kiek 
kartų praeityje jie buvo jums 
girdėtas. “Birutė” — tai musų 
lietuvių “classic” muzikoje, ku
ri niekados nenustos savo ver
tės.

Girdėsite tą trukšmingą gies
mę “Lietuvos dievaičiai, mus 
ginkit nuo priešų!” Ir jeigu jū
sų širdis neplaks truputį grei
čiau, tai bus pavojingas ženk
las, kad jūsų lietuviškumas jau

teisėjas
XXXXXXXXXXXXXXxXXXXX3n

Reumatizmas
Sausgėlė

Nesikunkykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
i> dažnai ant patalo paguldo.

CAPSlCO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina virš mi
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga:

KATOS,”
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.
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augalaia gydyties.
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Atgal Į Bizni

Nathan Kanter

Tad pasižymėkit gruodžio 2 
dieną savo kalendoriuje ir tė- 
mykit “Naujienas” dėl pilnes
nių žinių. —Dainos Mylėtoja.

Cicero

22
nj, lapkričio 22 d., sugavo ki
tą 
ir

Darys investigaciją 
Sanitary distrikte

Nužiūrima, kad
Svvanson, kai jis užims valsty
bes gynėjo vietų, imsis tyrinė
jimo sanitary distrikto reikalų. 
Iškilo, mat, aikštėn faktai, kad 
daug politikierių gaudavo iš 
sanitary distrikto pasipelnyti — 
kartais nedirbdami jokio na u-

=

Iškilmingas

“žuvelę”, šį kartą berniuką, 
padovanojo p-niai Geiry,(dingo darbo jame.

K 1 gia Dr-stė Šv. Jono Krikštytojo
V. Jurgio parapijos svetainėj,

Auburn Avė. ir 32nd Pi.

Nedėlioję, Lapkričio (Nov.) 25 d., 1928
Įžanga 50c ypatai

*nr
Nuoširdžiai kviečiame kuoskaitlingiausiai atsilankyti, nes 
bus gražiausia orchestra. Grieš Lietuvos Vyčių 36 kp. or
chestra iki vėlumos. Taigi kviečiame visus senus ir jau
nus atsilankyti. VALDYBA.

------------------- --------------- J!
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IŠKILMINGAS BALIUS
z \ Rengia

Humboldt Park Lietuviu Politiškas Kliubas
Subatoj, Lapkričio (Nov.) 24 d., 1928

7:30 vai. vakare \

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.
Tti Cicero 180

Vėlesni išplaukimai iš New Yorko: 
BERENGARIA ....... Gruodžio 14, Sausio 4
MAURETANIA .... Sausio 11, Vasario 16 
AQUITANIA ............... Vasario 1, Kovo 1

Užsisakykite vietas ir klauskite paaiškinimų ar
čiausioje musų agentūroje, arba rašykite mums:

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

346 N. Michigan Avė., Chicago, III.

GARSINKITeS “NAUJIENOSE”

Padekavones Dienai
Jei nori turėt savo namuose puikiausią Radio Padekavones 

Dienoj, tai užsisakyk dabar! Pasiklausyk naujos Atwater Kent 
Radios, o suprasi, kodėl kiekvienas perka šitą Radio. Nusipirk 
ją dabar, kol yra jai numažinta kaina.

7 Tūbai 
’ taisymas 
: Dykai.

Atwater Kent 7 Tūbai 
Greitas 
Pristatymas

Jūsų geras draugas ir rėmėjas 
vėl stojo į olselio biznį ir pra
šo jūsų nuoširdaus kooperavi- 
ino. Kviečiu visus draugus ap
žiūrėti mano krautuvę ir pasi
svečiuoti.

Parduodame Krautuvėms 
Olselio Kainomis 

Tabaką 
Cigarus 
C i garėtus 
Kendes 
Pirštines 
Kozyras ir 
Pinigų, jei kam

Stasys Dambrauskas, 
Sales Manager, gerai

Hoidaperiai veikia. Seiliaus 
retai pasitaikydavo, kad kas 
apiplėštų žmogų gatvėje. Bet 
pastaruoju laiku tai jau biauru 
ir rašyti.

Antradienio vakarą, apie aš
tuntą valandą, didelių ir mažų 
pilnos gatvės. Bet štai prie 14 
ir Cicero avenue pasigirdo klyk
smas. Subėgo vaikai pirmieji. 
Paskiau pasirodė ir suaugusio-

SPAULDING SVETAINĖJ
3312 W. North Avė., kampas Spaulding Avė.

Todėl gerbiami kliubiečiai ir visi lietuviai malonėkit 
atsilankyti į šitą parengimą, nes bus labai indomus, nes 
komisija yra prisirengus su visa kuo.

Kviečia KOMITETAS.

Didelis Teatras
reikia.
musų 

žinomas 
biznierius ant Bridgeporto ap
lankys jus biznio reikalais. — 
Paremkite jį!
Kada ko reikia

Yards

Kas atsitiko? Pasirodė, kad 
koks ten holdaperis pakišo po 
nosia revolveri dviems leidėms, 
kurios kolektavo pinigus ang
lų bažnyčiai. Holdaperis tikėjo
si pasipelnyti. Ale leidus, ažuot 
pakėlusius rankas ir tylėjusios, 
išsigando ir ėmė šaukti kiek tik 
jų gerklės tęsėjo.

Super-Radio Spykeris. VValnut cabinetas

Mes taipgi esam įga
lioti pardavinėti: -

Freshman 
Sparton, 
Bosch, 
Brunswick, 
Gulbransen 
Zenith

t

HllilIlIjIlIlIlIlIHIitlIl^l $2.00 į savaitę
Įmokėsi mažą sumą, 

likusius po $2.00 į sa
vaitę. Užsisakyk šian
dien, mes pristatysim 
tuojau.

Telefonuok Boule- 
vard 4705 arba ateik į 
krautuvę.

šaukit
0S01
0802

Jam teko bėgti nei nepauosčius 
pinigų, kuriuos- leidus nešėsi.

Mutual Tobacco
4707-09 So. Halsted

Chicago, III.
Užsakymus greitai pristatėm

Ii ne tik naktį, bet ir iš vaka
ro, vos sutemus.

Street

“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. Losimas prasidės 6:30 v. vakare, 
įžanga 75c, ant šokių 50c. Po lošimo šokiai

Gerbiamieji! sis veikalas yra didelis ir puikus, jį pa
rašė Kalnų Duktė. Taigi, kurie atsilankysit busite užga

nėdinti. Užprašo KOMITETAS.

Vienas dial, 7 tūbai, 
Kaina su tūbais ir 
viskuo

A. C. elektra, Riešuto medžio kabinetas.
5129.00

Jos. F. Budrik,lnc
Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

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 “ Glušą”.
įžanga: 3 eilės po $1, — visos kitos po 75c, 

vaikams 25c.

3417 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Birutės Muzikos ir Dramos Draugija
Vaidins

Chicagos Lietuvių Auditorijoj,
3133 So. Halsted St. , 8-tą vai. vakaro

Lietuvių liaudies operą Miko Petrausko muzika J

Sdkmad., Gruodžio-Dec. 2,1928 t

Vaidinime dalyvauja didelis Birutės Choras, vedamas p. K. Steponavičiaus, • 
skaitlingas sąstatas dainininkų-lošėjų, didžiumoje Amerikoje gimusi jau
nuomenė ir simfonijoj orkestras.

Visus nuoširdžiai kviečia atsilankyt BIRUTE
f.<« Po vaidinimo šokiai, P. Sarpaliaus muzika

3' 2X.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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I Tarp Chicagos 

Lietuvių
Iš SLA. 208 kuopos

Paskutiniu laiku SLA. 208 
kuopa gan skaitlingai padidėjo 
naujomis narėmis. Reiškia, dau
giau energijos, daugiau jau
nesnių jėgų. Kad visa tai tin
kamai įrodyti, ši kuopa rengia 
savo metinį šoki. Pažangioji 
Chicagos lietuvių visuomenė 
jau gerai žino, kad šios kp. šo
kiai visuomet buvo pilni sve
tingumo, jaukios malonios at
mosferos. Dabar ypač tuoin 
turės pasižymėti, nes rengimo 
komitetai) įeina didžiuma naujų

PRANEŠIMAI
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 IJetuvių Laisvamanių 
kuopa. Kalba apie tvaną išaiškina 
keletą bibliškų stebuklu. Kviečia vi
sus Komitetas.

Didelį koncertą ir balių rengia 
Apšvietus 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.

ilumboldt Parko Lietuvių Politiš
kas Kliubas rengia vakarą suimtoj, 
lapkričio 21 <1., Spaulding svet., 3312 
W. North Avė., kampas Spaulding. 
Kviečiami yra visi kliubiečiai ir vi
si apielinkės lietuviai atsilankyti. 
Rengėjai užtikrina modernų priė
mimą visiems atsilankiusiems. Pra
džia 7:30 vakare. Kviečia Komitetas

Vyskupo Valančiausko Draugijos 
balius įvyks lapkričio 24 d., Lietu
vių Auditorijoj. 1) kad nariai, ku
rie turi serijas dėl pardavimo su
neštų tikietus ne vėliau kaip 10 vai. 
2) kail tą vakarą per balių nariai, 
kurie norės prisirašyti, bus priima
mi veltui. —Komitetas.

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

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems savo kosluine- 

riains ir pažystamiems, kad persi
kėliau į savo nuosavą namą. P. 
Stankus per ilgus laikus turėjo 
duonkepyklą ant Tovvn of Lake, 
1890 W. 46th St., o dabar pradės 
snvo name, 7053 Archer avė., vaka
rinėje dalyje Chicagos. Todėl P. 
^tankus prašo savo senus ir nau
jus kostunierius, kad valgytų Stan
kaus duoną, kuri yra kaip iš Ža
garės. P. Stankus dar žada kepti 
skanesnę duoną savo name. Prie to 
ir keksai visokios rūšies. ’

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

Yra gerai žinomas faktas, kad ne 
visi gydytojai yra patyrę gydime 
privatinių ligų. Del tos priežasties, 
sergantys žmonės, kurie nori 
iriausio, patarnavi- 
mo, nori specialisto, 
kuris pašvenčia visą 
laiką ir studij u o j a 
tas ligas. Jie žino, 
kad specialistas su
pranta kaip tas ligas 
gyuyti sėkmingiau.

Dr. Ross speciali
zavosi per tris de
šimt metų. Savo 
praktikoj jis peržiu- Z 
iri ir gydo šimtus 
žmonių kasmet. Su-Dr- K Koss 
prantama, iš savo plataus patyrimo 
jis įgijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingą sėkmingam gydymui tų pra
žūtingų ligų. Jo gydymas išgydo 

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

Dr. Ross suteikia saugiausi, ge- 
riausj ir labiausia patenkinantį gy
dimą. To pasekmė yra, kad skait
lingi būriai pacientų kasdie užpildo 
ofisą. Tūkstančiai žmonių, kuris 
kentė nuo lytinių ligų, nerviškumo, 
lytinio silpnumo ir abelnos negalės, 
liko išgydyti ir dabar yra sveiki ir 
laimingi.

PATARYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

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

Crilly Building. Imk elevatorių iki 
penkto augšto.

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

ge-

energingų narių ir jos, žinoma, 
norės parodyti gal ką nors 
naujesnio, įvairesnio. O kur 
Lūs reikalinga patyrimas, tai 
ten pat bus ir pati pirm. p. žil- 
vitienė ir p. Šatkauskienė. Tai 
matote, busiantis šios kp. šokis 
bus tikrai įdomus. Atsilankiu
sius sutiks ir linksmins musų 
svetingos, simpatingos ponios 
ir jaunos grakščios panelės.

Ta iškilmingoji diena bus 
trečiadieny, sausio 9, 1929 m. 
Vieta, visiems žinoma — didelė, 
jauki South Side Masonic tem
ple salė prie Glth ir Green sts.

— A. Z.

Lietuviai kelionių 
parodoj

Turbūt kiekvienas žmogus 
mėgia gražius įspūdžius, ypa
tingai kada jie primena musų 
protėvių laikus, jų žygius. Kam 
teko būti šioje parodoje, tas tu 
ėjo progos pamatyti musų pro- 
ėvių sumbolius. Bet virs mi- 
lėta paroda ne tik simboliais 
asižymėjo, čia buvo daug kitų 

gražių pavyzdžių, kokių gal iki 
šiol (’hicagoje niekuomet nebu
vo matyta.

Praeitą šeštadienį buvo lietu
vių diena. Nuvykau ir aš pažiū
rėti. Badau pusėtinai didelį 
būrį lietuvių ir lietuvaičjų. 
Daugelio nepažinojau. Tarpe 
pažįstamųjų malėsi artistas J. 
Babravičius, p. Rodis, Lietuvos 
konsulas Kalvaitis, p-le Gai- 
žaitė, p-ni Cherienė ir kiti. Kaip 
teko patirti, tai p-niai Cneric- 
nei buvo pavesta sudaryti pro
gramas. Kiek vėliau atėjo “Bi
rutės” •vedėjas Steponavičius su 
savo žmona (Salaveičikiute). 
Musų lietuviškas kambarys bu
vo pilnatis, kuomet kitur mate
li mažiau.

Parodos kambaryje ant sta- 
’o buvo padėta puikių gintarų ii 
vairių išdirbinelių, o tai datų 
.vetimtaučių pritraukė. Sienos 
mvo išpuoštos puikiais paveik 
lėliais, ypatingai Baltosios ju 
•cs pakraščiu, kur musų Klai 
pėda randasi. Kiek 4tš galėjai 
jauti informacijų, tai, rodos 
,'isi tie paveikslai buvo atsiųs- 
i iš Klaipėdos. Bus ne pro šalį 
’uoli kredito Klaipėdiečiams už 

kius puikius paveikslėlius. 1 
idžiosios Lietuvos beveik ne 
urvo kas parodyti, Matyt, mu 
;ų dzūkai ir žemaičiai, tegu 
bus ir suvalskiniai, nesugebėj 
vertinti virš minėtą parodą i 
lieko neprisiimto jai. Ar ne 

laikas pabusti? Dabar, besidai
rant čia, pasirodė būrys lietu
vaičių, kokių man teko matyt 
Klai|>ėdoje. Jos buvo pasirė- 
Ižiusios tautiniais drabužiais, 

o jų galvas puošė žalių rūtų 
vainikai. Jų visų pavardžių ne
žinau. Galiu tik pasakyti, kad 
jos buvo “birutietės.“ .

Palaukus valandėlę, pasigir
to storas balsas: •“Lithuanian 
Program Starts righl now.” 
Žmogus turėjo pusėtinai smar
kų balsą, šaukė kokias 10 ar 15 
ninučių. Tas prograino garsi
nimas labai nervino musų “kai 
mvnus” lenkus, kurie virė kaip

OLD GOLP
JUOKAI

Pati (telegramoje iš sveikatos re- 
zorto): | keturias savaites aš ne
tekau pusės savo svarumo. Kaip il
gai aš dar turiu čia pasilikti?”

Vyras (telegrafuoja atgal): “Dar 
keturias savaites”.

levas įėjo į kambarį, kuriame jo 
duktė Clara šnekučiavosi su savo 
vaikinu.

“Aš norėjau, pa, ko nors?” pa
klausė duktė.

Jos tėvas padavė lietsargį, kurį 
jis atsinešė. '

“Tai dėl l’red”, paaiškino jis. 
“Išrodo, kad prieš ryti) bus lietaus”.

Jauna mergina: “Aš noriu nusi
pirkti perikotą”.

Florvokeris: “Senovinių daiktų 
departamentas yra trečiame augšte, 
papele”.

Ųeje — Rūkykite Old Gold cigare- 
tlis? Nesukosėsi ir vežimą išrūkęs, šia
me laikraštyje dabar eina visa eilė 
Old Gold cigaretu komišku garsaus 
karikatūristo, Briggs, garsinimu. Pa
matyk tuos garsinimus, perskaityk 
juos ir įsitikrink, kad “nesusosėsi ir 
visą vežimu išrūkęs.” •

kiti atėjo liuiu-i 
į pagalbą, ir tas len- 
padarė tiesiog sarmatą, 
ne prošalį priminti, kad 
naudojo labai panašią

NAUJIENOS, Chicago, UI
a.,.^ šeštadienis, lapkr. 24. 1928

vičiai; jie paaukavo'6 dolerius 
šį tą nusipirkti; už suteiktą pa
šalpą širdingai ačiū, J. Lapins
ką aplankė pp. Kaz. Mikalaus
kas, J. Gaižauskas ir p-nia Tu- 
leikienė. su draugais. Lankyto
jai suteikė daug ramybės ir 
sušelpė $1. dasipirkti maisto, 
vaistų ir tt. Už jų mielaširdystę 
ii* brangias aukas, kas man yra 
didelė pagalba atgimti sveika- 

lietu-įtą, tariu jiems ir visiems tiem, 
kurie mane priglaudė, aplankė, 
sušelpė ir nepamirš ateity, šir
dingų ariu, ačiū.

— Joseph l/apinskas.

............. . ■ J|lln.i..— ■ .. - - 
inkstai taukuose. Kiek vėliau, 
pora lenkų atėjo pažiūrėti lietu
vių kambario. Bet jiems čia bu
vo perdaug nervų ardymo. Ir 
musų kaimynai švedai, nor
vegai, vokiečiai, danai — taip
jau buvo gana nedraugiški 
Jvaršauskiemsr akiplėšoms.. 

Mat, lenkai buvo atėję atakuoti 
lietuvius, bet jie nusvilo, kuo
met švedai, norvegai ir danai, 
vokiečiai ir 
viams 
knms

Bus 
lenkai
taktiką į 'musų lietuviškų Mas
kvos fanatikų taktiką. Ale len
kai ne tik kad buvo išvyti iš 
“Ballic States“ (kaip švedai, 
kinai ir norvegai kalbėjo), bet 

jie prarado draugus parodoje. 
Lenkai turėjo didelius kamba
rius, o svečių labai mažai, paly
ginant su tuo, kirk jų buvo pas 
Baltijos valstybių tautas.

Kiek švedų, danų, norvegų, 
vokiečių, čekų atsilankė į paro
ki, visi atėjo į lietuvių kamba- 
į. Kuomet jie lankėsi pas lie- 
ttvius, juose matėsi koks tai 
Iraugiškurnas, ypatingai danuo- 

’»e, šveduose, norveguose ir vo
kiečiuose. Reikia stebėtis lie- 
dog, kokį nedraugiškumą sau 
enkai susikėlė pas virš minėtas 

‘.autas, kuomet jie parodė ciniš-

Iš visų įgytų įspūdžių gali
na padaryti trumpą išvadą: 
Lietuviams ši paroda išėjo ant 
uiudos, ir aš abejoju, ar kada 
aors kur pirmiau lietuviai įsi
gijo tokių gerų draugų j toki 
runipą laiką, kaip kad virš mi- 
lėtoje parodoje. Rengėjams 
•eikia duoti kreditas ir kartu 
ikūtis, kad kitai parodai dar 
geriau prisirengs. Lietuvių pro
gramą išpildė “Birutės“ nariai 
r narės, šokiais ir dainomis, 
'arodoje turbūt daugiausia 
’irbo Lietuvos konsulato se
natorė p-lė L. Gaižaitė. Žino- 

a, ji turėjo ir pagelbininkų.
Tokios parodos ir ateityje pa 

?idaujamos. —B. Simokaitis.

Suėmė paskilbusj 
banditą

Darbininkai Naujie
nų maskarade lapk 

25, 1928

Policija suėmė Virgilį Lit- 
singerį. Jisai yra kaltinamas 
dalyvavimu apiplėšime pašto 
traukinio Evergreen parko sto
ty, nušovimu Glynno, savo par
tnerio butlegeriavimo bizny, 
nušovimu W. Jacksono, kai jie
du susipyko dėl pasidalinimo 
$133,(KM), pelnytų Evergreen 
parko holdape. Litsinger teisi
nasi, kad jisai per pastaruosius 
tris metus gyvenęs Londone, o 
ne Amerikoj, ir todėl esąs ne
kaltas primetamomis jam pik
tadarybėmis.

Columbia Rekordai
Nauji Lietuviški Rekordai, po 10 colių, ant abiejų pusių, 

groja ant kiekvieno Fonografo. Kaina 75 centai vienam. Tė- 
mykite. ..šitie visi rekordai yra padirbti nauju elektriniu pro
cesu, yra labai aiškus ir garsus.

“Aido” Choro iš Brooklyno, N. Y. 
16068F Neverkit pas kapą.

Tykus buvo vakarėlis 
16067F—Važiavau dieną — Sirpsta 

noksta avietėlės.
Vakarinė daina.

16078F Eina pati į karčiamą. 
Mergytę prigavo.

Justo Kudirkos
16054 Džingellukai.

“Dul dul, dūdelė”.

Visi žemi aus 
bininkai malonėkit 
vai.

V. Mišeika 
P. Milleris 
J. Mockus 
J. Bočiunas 
V. Ascila 
A. Žile 
A. Narbutas 
Geo. Belevičia
J. Vilis
K. Čepukas

pažymėti dar 
susirinkti 5

Švelnia
Degutis 
Galskis
Mankus 
Jurais 
Navickas 
šmotelienė 

Aųlan. Vilienė 
A. Jurgiene-

J

KUN. M. X. MOCKUS 
Kalbės te'moj: “Dievo Tvanas ii 

Nojaus Arka”.

M MockusKun. 
šioj temoj 

j Laisvamanių 
i madienį, 25 
'nuo 2:30 po pietų, 
,3112 So. Halsted St 
Tvaną išsiaiškinu 

’ stebuklų. Ateikite
Prieglaudos vedėjų rupesniu gimui įžanga tiktai 25 ce 

iemos laiku čia rodomi kruta-1_ 
lieji paveikslai du kartu savai
me. Yra taipgi radio, per ku- $ 
į girdima muzika.

Pagal skelbimą “Naujienose’ 
tidarius radio, kelis kartus bu 

vo girdima lietuviškas biblijos § 
ludentų programas. Malonu 

>aklausyti.
11 d. lapkričio Chicagos te- 

ilrų aktoriai parengė čia kon
certą ir palinksmino.

1 I d. lapkričio aplanke italų įį 
autos muzikantai muzika “kor-|g 
dinos“; dainomis ir šokiais pa- 
inksmino.

18 d. lapkričio pereitų sek
madienį, žydų tautos daugiau 
kaip 50 asmenų jaunų vail 
mergaičių parengė teatrą, 
d parengimai palinksmino 
slaigos įnamius.

Sveikiems* yra pramogos
ai, o sergantiems 
lepalengvina ir alkanų nepaso- 
ina. Tarp tų nelaimingų nema

žai yra ir lietuvių, kurie neturi 
Jokių giminių, nei pažįstamų. 
Nieks jų neatjaučia ir nesušel-

I pia. Tai didis vargas.
Pereitą savaitę Silvestrą Jo- 

kubauską aplanke ponai J. Do- 
mbrauskas ir W. A. J. šalaše-

Oak Forest, U!

ku ir^ 
■ y’-'i 

i šios , x

ge- 
skausmų

Liet, 
sek-kuopa ateinantį sek

ti. Lapkričio (Nov.), 
rietu, Mildos svetainėj, 
cd ŠI. šioj kalboj apie 
<in,s kolitas Bublišfcų 
ikite visi. Lėšų paden-

Fotografuokites
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų me- 
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau 
jų išrad i m 

pa v e i k s 11 
traukime ūžti 
krina jums g» 
rą darbą.
Be extra pri
mokė jimo va
žiuoju nufoto
grafuoti 
kilius ir tam

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Streęt
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

Teddy Masilionis
MALT & HOPS

3655 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0153

Mes Turėsime Daug Paukščių
dovanoms Juliaus Savicko 

faunoj,

85 gat ir Kean Avė.,

visiems gerai žinomos
Sekm., Lapk. 25
Visokių paukščių, kokių
tik kas norės. Kviečia

JULIUS SAVICKAS

» 4 \

TŪKSTANČIAI KRINTA ALKOMIS 
sunkių ligų šiose šaltose dienose dėlto, 
kad ją sistema susilpninta kokia nors 
pilvo negale. Tas, kurs imi

TRIN Elė 
KARTAUS V

'Ji 
neprivalo nieko bijoti) 
stiprina visąu sistemą.^ .'t|p 
šalina sukietėjimą, 
ką apetitą, išpūtimą, jneml 
vos skaudėjimą. Vfsosftl 
Sempelis dykai nuo Jos. J 
1333 So. Ashland Aveų (j 
tik vienas šeimynai.

Nemokamo sempelio kuponai
Vardas ................. :........... .............
Gatvė ........................... ...................
Miestas, Valstija ................... ..... .

“Ufos” Choro, Brooklyn, N. Y.
16107F, Dzimdzi-Drimdzi (Muzika 

Vanagaičio).
Nesivalkiok tu nakčia.

16034F

/6035F

16036F T

y
E4273

E4362

E7025

16009F

16106F

161041'

16097F

I DRESIŲ DEZAININIMkS
Mes išmokinsime kaip 

, dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos diena ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER* COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake St.

10 augštas
JOS. F. KASN1CKA, principalas

1607F
16072F

160731’

Juozo Babravičiaus
Aguonėlės.
Kur bakūžės samanota.
Tykiai, tykiai Nemunėlis 

teka.
Visur tyla.
Bernužėli, nes’voliok. 
Ne margi sakalėliai.

Jono Butėno
Padainuosiu gražią dainą.
Našlys.
Kur upelis teka.
Viltis.
Noriu miego.
Plaukė žąselė.
Oi, mergele.
Stasys.
FonTukas,
Fordukas,

Dalis T.
Dalis 2.

(Juokingos)A. Vanagaičio 
Karvutė. 

Doleris.
Stiarkey daina. 
Munšainukas.
Beikia tept, Dalis 
Reikia lept, Dalis

L
2.

16071F

16093F

Lietuvių Tautiška Orkestrą 
Panemunės gegutė (Polka) 
Sprogsta medžiai, dygsta 

žolės (Polka).
Jaunimo polka.
Žemaičių polka. 
Anksti rytą kėliau. 
Voveraitė.
Liaudies Orkestrą

Gaidžio polka. 
Lėtutė polka.

16075F
Kastancija Menkeliuniutė 

Berinižėl, nevesk pačios. 
Naktis svajonėms papuošta.

16108F
Liuda Sipavičiūtė

Bėda, kad giltinė neėda.
Vasaros naktys.

Bažnytinės Giesmės
Gul šiandieną.
Sveikas Jėzau Mažiausias.
Kūtelė.
Gloria.
O tu palaiminta Kalėdų 

naktis.
O ištikimoji pušis. 

1G05F Ei, Kalėdos.
Kalėdų pasveikinimas. 

160511' Kai jau Kristus gema, 
šventa naktis.

E7256

16021F

160225F

JOS. F. SUDRIK, Ine
Muzikos Krautuvė,

3417 S. Halsted St., Chicago, III.
Rekordų ir Rolių katalogą' pasiunčiame dykai.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

iiiiiinpiiiiiii į Ii H H
Ka Eudeikio Vardas Reiškia

LAIDOTUVĖSE?
Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 

h ir Pigumą

Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite
EUDEIKĮ

Kodėl Jus Turite Šaukti Eudeikį
Tam yra daug priežasčių. Viena svarbiausių priežasčių yra ta, 
kad Eudeikis pats išdirbinėja karstus (grabus) ir todėl gali 
daug pigiau parduoti negu bile vienas kitas graborius. Kainos 
grabų yra jvairios — nuo $25 ir daugiau. Ir tos kainos yra aiš
kiai pažymėtos ant grabų. • \
Visokiuose šermenų (pagrabų) reikaluose visuomet kreipkitės 
pas graborių Eudeikį, jus čia gausite greitų, atsakantį ir man
dagų patarnavimų.

EUDEIKIS
DIDYSIS OFISAS: 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS 
3201 Auburn 

Avenue 
Boulevard 3201

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield 

Avenue 
Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 S. 49th Ct.

Cicero
Tel. Cicero 3794

IMPERFECT IN ORIGINAL ,
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Prašo dar 800 ugnegesių
Ugniagesių departamento ko- 

misionierius Goodrich paskelbė 
suma tą biudžeto busimų metų 
išlaidų departamentui užlaikyti. 
Goodrich nurodo būtiną reika
lą padidinti ugnegesių skaičių 
S00 žmonių.

draskė jj. Autas priklausė Har- 
ry M. Curran’ni, sunui valsti
jos atstovo, kuris nesenai žuvo 
auto nelaimėje. *

Kita bomba pataikyta geriau. 
Ji sudraskė priešakį galiūno ir 
Rosso\v atletų kliubo buveines. 
Nuostolių padaryta čia apie 
$10,000. Saliunas priklausė Ed-

vardui F. Frank, 2151 West 
21-st St.

Lietuviai Gydytojai

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAU8HILLAS
A K U š E R K A

3252 South Halsted Street

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 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Įvairus gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

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

vaikų Ir visų chroniškų ligų 
Ofisus: 8102 S. Halsted St., Chicago 

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

Dar dvi bombos sprogo

Viena bomba buvo mesta 
prie Alex Mandich—John Win- 
ters užeigos. Ji, matyt, buvo 
mesta iš smarkiai bėgusio aulo. 
Bomba palaikė po autu ir ap-

PADfiKAVONĖ

A. a. Vincentai! Adomaitis, 
kuris mirė Lapkr. 18 d., 1928 
m. ir tapo palaidotas Lapkr. 
22 d., o dabar ilsis Šv. Kazi
miero kapinėse, amžinai nuti
lęs ir negalėdamas atsidėka- 
vot tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir pa
lydėto jj j tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišaliniiną iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavoja
me musų dvasiškiems tėvams, 
kun. Pralotui Krušai, Martin- 
kui ir šiaulinskiui, kurie at
laikė įspūdingas pamaldas už 
jo sielą; dėkavojame graboriui 
A. Masalskiui, dėkavojame cio- 
cei Domicėlei Žukienei, kuri 
daugiausia darbavosi prie lai
dotuvių ir dėkavojame visiems 
giminėms ir pažįstamiems kū
ne palydėjo j karines sudary
dami didelį skaitlių automobi
lių ir pagalios dėkavojame vi
siems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau musų 
mylimas Vincentai sakome: il
sėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę:
Tėvas, Broliai ir

PADĖKAVONK

A. a. Motiejus Bučinskas, ku
ris mirė lapkričio 13 d., 1928, 
ir tapo palaidotas Lapkričio 16 
d.„ Tautiškose kapinėse. Amži
nai nutylęs ir negalėdamas at- 
sidėkavoti, tiems, kurie suteikė 
jam paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo jį į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų tar
po, reiškiame giliausią padėką, 
giminėms ir draugams suteiku
siems gėlių vainikus ir visiems 
žmonėms dalyvavusiems laidotu
vėse, kurie palydėjo musų my
limą brolelį j amžinybės vietą. 
Sudiev tau Motiejau, brangus 
broleli, ne laiku tave mirtis iš
plėšė iš musų tarpo. Ilsėkis 
musų brangusis ramiai šaltoj 
žemelėj.

Nuliūdę liekame,
Seserys, Broliai, Švogeriai 
ir Giminės.

visi Giminės. Grabeliai

Viršuj Universal 
Stato Bank

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

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- j 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose Ilgo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

Akių gydytojai “
Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

DK. VA1TUSH, O. D.

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

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

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Res. 6660 South Arteaian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ŽALA TORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Al tiekus 
ClilCAGl, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos:

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nu? 6 iki 9 vul. vak.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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 naujau
sius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randoljob 68bt)

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. l'airfax 6352

________ Advokatai________

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piety
Gyvenimo vieta 

8823 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

EducationaI
Mokyklos

" 7^
f

[ČLflSSIFiEDmLS.
w ^^.1 — ....... j

Business Service
Biznio Patarnavimas

MES darome prrmos klesos kar- 
penterio, piumberfo ir apšildymo dar
bus: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 
ateisime bilv kur Chicagoj. Visas 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street
~ Tel. Buckingham 5087

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. UŽlai- 
kom maleviy, popierą, stiklus ir tt.

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANCIONIS, Sav.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 

nygvedystes, stenografijos, ir kitų 
mokslo Aukų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą j devynis mėne- 

I sius; aukštesnį mokslą į vienus me- 
j tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks- 
lūs. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime Įsigyti abelną moks
lą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ii’ visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

MES valoni visokios rųšies kąr- 
petus, darbas garantuotas. Mes ei
name visur po Visą Chicagą. Že
miausios kainos.

ACORN RUC CLEANERS, 
3087 W. Madiscn St. Nevada 4227

GENERAL1S KONTRAKTORIUS IR 
RE A L ĖSTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869

GYDO
Kraujo tdos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta) 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRfiUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
N’pdėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po piet 

TELEFONAS CANAL 1464

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMU 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darba' 
kol tnokinsitės .r dar geresnis kai) 
išmoksite Mokykla dienomis i’ 
vakarais. Atsilankykif arba reiks 
laukit aplikacijos.
FEDEP*1 AUTO ENGINEERIN< 

3CHUOL
7040-42 Washington Blvd

Financial
_________ Fi n ansai - Panko los_________

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Mlbcelianeous
Įvairus_____

I

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

ONA ADOMAITIENE
(Po tėvais Kulbinenčaitė) 
Persiskyrė su šiuo pasai 

laipkr. 23 d., 5:30 vai. ryte, 
1928 m., sulaukus 39 metų am
žiaus, gimus Žagarės parap., 
Normančių kaime. Paliko di
deliame nuliudime vyrą Joną, 
sūnų Domininką, dukterį Oną, 
4 pusbrolius, Juozapą, Pran
ciškų, Antaną ir Joną Nipri- 
kus, 3 puseseres, Heleną Si- 
manavičienė, Marijoną Verke- 
nienę, Pauliną Dantienę ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 11413 So. Spaulding A v., 
M t. Greewood, III.

Laidotuvės įvyks Panedėlyje, 
Lapkričio 26 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų j Visų šventų para
pijos bažnyčios, Koseland, III., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta j šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Onos Adomaitie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Vaikai, Pusbroliai, 

Puseseres ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

PADĖKAVONft • 
Juozapas Jagminas 

kuris mirė Lapk. 10 d., 1928 m., 
Oak Forrest III., būdamas ne
turtingas ir prabuvo Oak For- 
rest daugiau kaip 5 metus, o da
bar ilsis Šv. Kazimiero kapinė
se, amžinai nutylęs ir negalėda
mas atsidėkavot tiems, kurie su
teikė jam paskutinį patarnavi
mą ir palydėjo jį į tą neišven
giamą amžinybės vietą.

Dėkavojame musų dvasiškam 
tėvui, Pralotui Krušai, dėkavo
jame graboriui A. Masalskiui, 
taipat dėkavojame visiems, ku
rie prisidėjo prie laidotuvių ir 
aukavo kiek kas išgalėto. Dėka
vojame draugijoms Palaimintos 
Lietuvos, kuri, pridavė $12 per 
T. Janulį ir Vyskupo Valan
čiausko $10.25 per J. RaceviČią, 
Dr-jai Rūtos per pirmininką 
$8.00. Tariam ačiū Franciškui 
Liekui ir Leonui Jagminui, ku
rie daugiausia prisidėjo prie ko- 
loktavimo ir širdingai tariam 
učių visiems giminėms, ku
rie aukavo po dešimkę arba 
daugiau ir viso labo suaukavo 
$134.00, ir pagaliau* dėkavo
jame visiems dalyvavusiems 
žmonėms, o tau nmt>ų mylimas 
Juozapai sakome, ilsėkis šaltoj 
žemėje.

Nubudę liekame
Leonas Jagminas ir 
visi giminės.

Musų patarnavimas 
laidotuvėse Ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne- 
urime išlaidų užlai

kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis grahorius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGHABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
1605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1711 ir 1742 
SKYRIUS 

4147 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tol. Cicero 3794 
SKYRIUS 

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 320)

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balmmuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laitlotu- 
vėse k nupiginusiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkfi.

2205 Lake St. 
t ■

Tel. Melrouu
Park 797

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių (tempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė. ;
Pboue Boulevard 7589

Lietuvis Gydytojas
Valandos:

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

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

Tel. Hemlock 8151
—I---------------------------------------------
Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St

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

Nedėlioj nuo’ 40 iki 12 A. M

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, IHinois / 
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

Pranešam
Lietuviams

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
kai. Jeigu pribūti negalite — telc- 
fonuokite, prisiusime savo atstovą 
su “sampaliais.” Taipgi parduodam 
KALENDORIUS ir pavieniais eg- 
zenipliorais.

Kreipkitės į—

ŽMOGAUS 
AKIS

t ra taip dalikatnas sudėjimas, jog, 
naža dalis žmonių supranta apie jos 
eikimą. Didelė daugybė akių suga-| 
linta pigiais ir prastai pritaikintais; 
ikiniais. Bukite daug atsargesni, ka
la siūlo už dyką egzaminavimą, pusė, 
<ainos, arba pedleriai siūlo akinius 
aikščiodami iŠ namų j namus. Prak- 
i kuo j u ant akių, perleidžiau daugiau 

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

Dr. A. ’l. BLUMENTHAL 
OPTOMEFlllST

Phone Boulevard 6487
<649 S. Ashland Avė. ir 805 L. 47 St.

Pbone Kenvvood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

kspertaa tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Pastebėki! mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va- 
aro. Nedaliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
?L»nc Canal 05 23

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294 /
Nuo 9 iki 12 vai, (?enos ir 
ntm c. tu y valandai Kakare.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avenue' 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East lllth Street, 
kampas Wabash Avė.

, Phone Pullman 0856
Gasas, X-Spinduliai ir 1.1. 

Valandos: nuo > ryto iki 8 vak. 
Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

, Vakarais
3241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden)

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Ae. 

Berkshire 1321 
MR. PARIS.

f

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

Tel. Brunsvvick 0624

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

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

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS

4817 Montana Street
Arti N. Cicero Avė. ir Fullerton St. 

Telephone Belmont 7062
Specialybė — moterų ir vaikų ligos 
Vai.: 9 v. r. iki 12 v., 6 iki 9 v. v. 
Ncdėliomis tiktai iki 12 vai. dienos

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 ’ki 2 ir 6 iki 8 P. M- 

Se» • r‘os vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

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

lies. Telt-phoub Vlaza 8200

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Business Service
Biznio Patarnavimas___

GERAS PATARNAVIMAS 
mainime, pirkime, pardavime turto, 
mortgečių reikaluose, raštų padary
me, apdraudoje, laivakarčių bei pi
nigų siuntime: KREIPKITĖS: kas
dien iki 6 vai. Vakarais Utarninke, 
Ketverge ir Subatoj iki 9 vai. vak.

J. P. WAITCHES 
Advokatas 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5850 

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters
809 W. 35th St.

Boulevard 0611-0774
(Albin A. Petroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3822 

Gyvenimo vieta 6456 S. WhippleSt 
Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoi ir Pėtnyčloj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

i29 So. La Šalie St. Room 730 
| Tel. Central 6390. Vai. 9—4.
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 

Tel. Prospect 3525.

ęiA GAUSIT KO KLAUSUI
KAINOS ŽEMOS, DĖLTO

BIZNIS DIDELIS

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katiląi furnisai, grotos — 
vandenio jtaisos. American Stove 
Repai r Works, 8110 Wentworth Avė.. 
Tel. Victory 9684.

Expertas Radio 
Taisymo

Musų exportai patarnaus ir su
taisys jūsų sotą jūsų namuose. Mes 
einame visur, visas darbas garan
tuotas. Taipgi mes turime keletą 
eloktrikinių setų dėl pardavimo la
bai pigiai.

$2 — patarnavimą skaitom — $2 
Stewart 2992 

516 E. 71st St.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų A Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavinius. Mes atliekamo goriausi i 
darbą mieste. Kedzie 5111.

Paskolos suteikiama
} vien° dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame jeal estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas .$500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

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

1G18 VVest 18th Street
I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankovvski, ižd.

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ajit mažų mėnesinių išmokėjimų.
PETRZILEK BROTHERS
9 1647 West 47tb St.

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkite pas
M. J. KIRAS,

3835 So. Halsted St.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2^4i nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
Be jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

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

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

.JUST1N MACKIE\V1CZ
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678
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CLASS IFIED A DVERTISEME.NTS
Personai

Asmeny leįko
Musical Instruments

Muzikos Instrumentai
Furnished Rooms

PAlEšKAU brolių Jono ir Juozą- . .,11-T^. BETURITE mokėt pinigų, 
po Kubilin, iŠ Lietuvos GirJu.lu kai- į61«y, J“’ ”ol,it jU’U
mo. Daujlenu parap. Malonėkit at- CrojikU P>a"« arta PhonoKeara. ar- 
kaukti ari... kas apie Juos iinote ~

adresu

RENDON kambarys, šviesus, aj>- 
šildomas, vienam ar dviem vaiki
nam. be valgio. Yra visi paranku- 
mai. 6645 Ss Tahnan Avp.

Business Chances
Pa r d a vimui Bizniai

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

2024 So. VVestern Avė.

Business Chances
 Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai saliunas, vi
sas arba pusė. Gera proga.

3649 So. Halsted Street

Real Estate For Sale
Na mai-žemė Pa r d a v i m u i___

ČIA TIK BARGENUS 
RASI

pranešti, šiuo adresu
bilius, £631 Douglas Blvd., Chicago, Kauto.
UI., Tel. Rockwell 3456.

VELTUI
Patentai, Vaizbaženkliai, 

wrights. Rašyk šiandie. Patentų rei
kalais kreipkitės prie manęs su pilnų 
užsitikėjimu. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avenne, 
Dept. 7 

Chicago, III.

AndriėilK Ku- musų naujo elektrikinio Dynamic 
Atsišaukit į musų krautu

vę arba patelefonuokit Normai 9431, 
MIDWEST PIANO STORES, 

6186 So. Halsted St.

Copy- j LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVE
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering

REIKALINGAS kambarys dėl vai
kino su valgiu, nepaisant apielin- 
kūs. Kadangi turėjau operaciją ant 
kojos, tai butų geistina ant pirmo 
floro. Ch. Ambors, 3210 So. Halsted 
St.

RENDAI kambarys de! pavienio 
vaikino su valgiu ar be. 2113 So. 
Halsted St.

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

UNITED BROKERAGE CO., 
145 N. Clark Street 

Dearborn 3840

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė geroj vietoj, geras biznis. Prie
žastis pardavimo pat irs i t ant vie
tos. Kreipkitės: Knygynas “Lietuva” 
3210 S. Halsted St. Box 4.

Electrical and Radio Engineering RENDAI kambarys vyrui su val- 
Laboratories, Ine.. 6819 S. Western' giu. 3 lubos. 3247 Š. Union Avė.

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

3827 Emerald Avė.

PARDAVIMUI maliavos Ir įvairių 
daiktų Hardvvare Storas. 3317 So. 
Morgan St.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
krautuvė. 3955 Archer Avė.

Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

Partners Wanted
Pusininku Keikia

REIKALINGAS partneris į Soft 
Brink Parlor, gera vieta dėl biznio, 
Frank White, 1945 So. Halsted St.

UKULELE ar banjo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas populiateš dainas i vieną lek- 
cja. BASFUilD. Diversey 9502 ar 
Wabasb 7519.

RENDAI gražus frontinis kamba
rys vyrams, merginoms arba vedu
siai porai, 2 lubos, 915 W. 32 St.

RENDAI 2 furfnišiuoti kambarini 
vaikinam, merginom arba vedusiai 
porai, (iaru apšildomi. Su ar be val
gio. 6338 S. Peoria St.

BUČERND pardavimui, daro dide
lį biznį. Parduosiu ar mainysiu ant 
nejudinamos nuosavybės. švenčių 
biznis apmokės už tą.

1750 W. B3rd St.

PARSIDUODA saliunas, biznis iš
dirbtas, lietuvių apgyventas ir gan? 
apšildomas. 733 W. 18th St.

- Chicago, III.

PARDAVIMUI Malt & Hops sto
ras labai pigiai, ant didžiausio biz- 
nės streeto. Važiuoju j Lietuvą. 
7118 So. Western Avė.

Help VVanted—Malė
Darhininlrų Keikia Naujas išradimas

PARDAVĖJŲ — 
TUOJAUS

Turime vietos dėl kelių 
pelningai propozicijai; ne
real estate ar apdrauda. Musų

Uždirba $150 j savaitę.
telefonuokit 6 iki 9

davėjai 
eikit ar 
kare.

žmonių 
stakas, 

par- 
At- 
va-v.

8545 Houston Avė. 
South Chicago, 
Regent 2375

KIRPĖJAI reikalingi dėl naktinio ; 
darbo j skrepų ir geležies kiemų, l 
Turi būt patyrę. Rubens Iron and i 
Melai Co., 118)0 Carroll Avė.

Įstabiausias ir gražiausias instru
mentas kada nors padarytas. Iki- 
šiol visos armonikos turėdavo 12 
baso notų. Naujoji turi 36 baso 
notas, kas leidžia groti basą kaip 
parašyta, taip jau ardytais akor
dais ir arpeggio. lengva groti, fak
tiškai, daug lengviau, negu senojo 
stiliaus armonikomis. Rankomis pa
darytos Chicagoje ir pilnai gvaran- 
tUOtOS. JuSU SenaS 
priimamas mainui. 85% 
likusius lengvais išmokėjimais.

PETER AHACICH 
2250 South Hamlin Avenue 

Tel. Rockwell 5379

RENDAI kambarys vienam arba 
dviem vyram ar merginom. Su ar 
be valgio. 2 lubos u/.p. 827 W. 33rd 
Place.

Aulomobiies

virš
Side

REALESTAT1N1NKAS, per 
30 metų biznyje South West 
daly, ieško vyro, lenko, lietuvio ar Į 
cecho, kuris yra pilnai patyręs ir 
turi plačią pažintį, paimtj visą ve
dimą real estate biznio, pamatu pa
sidalinimo komisu, didesnę dalį jam 
pavedant, kibiau pageidaujamas y- 
ra tokis, kuris dabar dirba šioj sri- i 
ty ir gali išvystyti organizaciją. Už- • 
tikėjimo kaucija bus reikalaujama. Į 
Meldžiu atsakyti smulkmeniškai.

“NAUJIENOS,” 
1739 So. Halsted St. 

CHICAGO, II.L. 
Bok 1139

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

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

I iEI KALINGOS I patyrusios mo
terys skirstyti skudurus. Ilerry 
Dray, 1447 Blue Island avė.

Situation VVanted
Darbo Ieško

1926
1927
1928
1928
1927
1928

Lincoln Sport Phaeton.... $950
Buick sedan 5 pas............
Oakland sedan naujas....
Pontiac sedan naujfts.......
Chandler luke naujas.......
Essex sedan, kaip naujas

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

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

7186 So. Halsted St.

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

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė lietuvių n (įgyventoj kolonijoj. 
Biznis išdirbtas ir neša pelną. 840 
W. 33 St. Tel. Yards 2790.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

PAUL SASNAUSKAS, 
929 W. 3IĮrd PI. 2 lubos iš užpakalio

instrumentas | Cadillac coupe, 4 pass., perfect 
% įmokėti, ”----

EXTRA! Parsiduoda wholesalc 
meat markei. Cash biznis. 4900 W.

14 St., Cicero, III.

PARSIDUODA 2 karai labai pi- 
! gini dvi svarbios priežasties, kam 
reikalingi pasinaudokit proga;

1 Cndellac 7 pasažierų, 1927
Už DYKA demonstravimas ant nau-1 ^uk‘k Master 6, a pasažierų, 

jo MAJESTIC Radio. Aptarnavimas.1’-7- oT1virv in\i\TTBi 
per Majestic expertus dovanai per 7,. į;. L. t/ f» 
visa Įniksi kinkvinnn Z* i n nikktn ępfn. ’ • • Ivlb oO. IialSlCu oi.

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

PARDAVIMUI
PARMOS

Mes turime parduoti tuojaus 3 far- 
mas, 40 iki 200 akrų, po $150—$175, 
etc. Atsikreipkit ar rašykit tuojaus. 
Jų ilgai nebus.

J. H. SCHAFFER & CO.
803 Ridge Avė.,

WILMETTE,
Tel. Wilmette 364

7 kambarių mūrinė rezidencija, kar
štu vandeniu apšildoma, 2 karų ga
ražas ir lotas 80x125. Randasi arti 
Marųuette Farko. Savininkas gyven
damas kitame mieste, priverstas par
duoti tik už. $7700. Įmokėti' $1,000.

Naujas bizniavęs muro namas, Sto
ras ir 5 kamb. flatas užpakalyj. Ce
mentuotas beismantas ir 2 karų ga
ražas. Randasi Brighton Parke. Vie
ta tinkanti įvairiems bizniams. Pigiai 
parduosiu arba mainysiu į 2 flatų 
namą. •

6 flatų kampinis muro namas, ir 4 
kąra garažas. Randasi prie Garfielu 
Parko. Gera transportacija ir pilnai 
išrenduotas. Savininkas pigiai par
duoda arba mainis j mažesnį namą 
arba lotus.

8 flatų naujas moderniškas namas, 
lik ką užbaigtas budavoti. Kito to
kio namo nesiranda šioje apielinkėj, 
nes pabudavotas su tailo sienomis 
maudynėse, elektros ledaunės, platus 
lotas ir kiti vėliausios mados įrengi
mai. Randasi prie pat Marųuette 
Parko. Pigiai parduosime arba mai
nysime į Tamstų seną namą.

Kreipkitės -prie

1 K.J. MACKE&CO
(MAČIUKAS)

2436 W-. 59th St.
Tel. Prospect 3140

————r-

Real Estate For Sale
______N a m a i - Žemė Pa r d a vi m u i 

ŠTAI bargenas. Michigan Avė., ar
ti 87th St., 6 kambarių mūrinis na

rnas, su sun parlor, kieto medžio, 
elektra, furnas, tile maudyklė, taip
jau viStininkas. Puikus namas. Gera 
transportacija. Tik $500 įmokėt, li
kusius kaip rendą. Kaina tik $6,500. 
Kreipkitės į M r. Scherer, Coleman & 
Co., 4705 S. Stale St., Drexel 1800.

MES pasiūlome sensacingiausi pir
kinį bungalow, kokio nebuvo per 
daugelį pastarųjų metų. Įsivaizduo
kite, 6 kamb., Craftex sienos, krys- 
taliniai žibintai, sienose šviesos, stik
liniai miegamieji porčiai, čerpių sto
gas, tile grindys ir sienos maudyk
loje, naujai išcementuota gatvė ir 
užmokėta. Plieno konstrukcija, garu 
šildoma, Venecijos stiklas vaistų šė- 
pelėj ir kiti moderniški pagerinimai, 
perdaug skaitlingi, kad juos visus 
įvardyti. Kaina $9,950 — $1,000 
įmokėti, likusius kaip rendą. Pavyz
dinis namas yra 7655 Seeley Avė. 
Pamatykit jį šiandie. Enevold Real
ty Co., Vienatiniai Agentai, 3211 W. 
63rd St., Tel. Hemlock 4900.

Radios

visa laiką kiekvieno čia pirkto seto. 
Patarnavimas kitur $1.50 už pašau
kimą. Atwater Kent, Radiola ir kiti.

LINCOLN RADIO SHOP, 
Phone Grace 5267

RUDENINIS PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS 

Freshman, Atwater Kent, Mohawk, 
Magnavox ir Payson setai. 1 dialo 
kontrolė, 5, 6 ir 7 tūbų, pigiai.

I Rumbler Superhetrodyne ........... $25
World tūbai, garantuoti ........... 98c
Kabinetai, stalai ir console modeliai 

Į nuo $1.25 iki $15.
Radio patarnavimas $2.

’ šis apgarsinimas vertas $1.
TOM PECHO RADIO SHOP 

! 240 W. 31sh St. Victory 9818

BUICK Sedan, vėliausis modelis, 
važiuotas 8,000 mylių, absoliutiškai 
kaip naujas iš visų atžvilgių geriau
sias apmušimas, iš lauko užbaigi
mas gražiomis spalvomis. Turi 4 ra
tų brėkius, atsargos 
riai ir tt. 
ligos, 
man 
Galit

Parduodu 
Parduosiu už 

$2,200 trumpas 
matyt nedėlioj.

3645 W. Polk St. 
1-mas flatas

tairai, bumpe- 
iš priežasties 

$450. Kainavo 
laikas atgal.

For Rent
RENDON 3 moderniški kamba

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

Tel. Yards 4061

STUDEBAKER vėliausio modelio 
sedan. Priverstas esu parduoti, ma
žai naudotas per mane ir yra tikrai 
kaip naujas karas, Hydraulic shock 
absorbers ir daug extra. Pamatę ka
rų tikrai apsidžiaugsite. Reikalingi 
pinigai; parduosiu tik už $225. Na
mie nedėlioj visą dieną. 2538 N. Ca- 
lifornia Avė. Fiat 1.

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

PARSIDUODA hmch ruimio ba
ras su sėdynėm, 12 pėdų ilgio, pi
giai. Atsišaukite. 2547 Yz W. 71 St.

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

PARSIDUODA kendžių ir cigarų 
storas, 3631 So. Halsted St. iki,

. ■ . . —......................

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

GERA PROGA

Žmogui kuris nori važiuot ant fer
mos, turiu puikią farmą Wisconsino 
valstijoje, U meilės nuo miesto, 
parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
nedidelio namo, loto, arba kas ką 
turit; ar kas norit rendavot, taipgi 
išrendavosiu pigiai, kas norit renda
vot atsišaukit greitai:

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Pranešu
Chicagos

Lietuviams
Kad aš perkėliau savo ofisą j 

naują vietą, pertat visais namų, 
lotų ir farmų pirkimo ir parda
vimo reikalais arba įvairiais 
mainais esate nuoširdžiai kvie
čiami kreiptis pas mane šiuo 
nauju adresu:
Cook County Realty Co.

(C. K. Valaitis)
919 W. 35th Street

Tel. Yards 1571

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

4482 So. California Avė.
Arba šauk JACOBSON, 

Virginia 1010

NAUJAS MŪRINIS 2 f^LATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu tildo 
mas, lotas 87x127 pėdos, arti mokyk 
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par 
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabudavoti ant iusu loto bile 
bungalov* arba flatą budlnką, koki 
jus galite išsiri. R. J. NELSEN

' builaer. Kildvure 1195.

KVIEČIAME APŽIŪRĖT

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

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

GEORGIAN-SCHAEFER 
BUDAVOTOJA1, 

7156 W. Grand Avė. 
Tel. Merriniac 6556

RENDAI 4 kambarių flatas su vi- 
sais parankumais; kambariai švie- 

! sus, renda nebrangi; 3934 S. Rock- 
PAIEšKAU darbo prie apžiity'rji- [ well St.

” ” - ‘ ‘ i mo- I ......... ..........mo namų. Kam reikalinga tokia 
teris, atsišaukite.

Mrs. A. Andresziunicnf, 
5537 S. Roman Avė, 

Hemlock 4190

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtalaai

RENDAI flatas, 2 po 4 kambarius 
arba .S kambarių flatas, pirmos lu
bos, gasas, elektra, geras skiepas. 

, Daleisiu pigiai, renda dėl vyro su 
šeimyna, kuris prižiūrėtų namą. 
Arti mokyklų ir bažnyčių. Apžiūrė
jimui kreipkitės 1447 S. Union Avė.

i Raktai ant antrų lubų.

PRIVERSTAS paaukauti mano vė
liausi modelį Oakland sedan. Nau
dotas per mane tik keletą tūkstan
čių mylių ir yra absoliutiškai kaip 
naujas. Originališki balloon tairai 
beveik nevartotų keturi ratų brūkiai. 
Maliavotas gražia mėlyna spalva; 
nėra nė įdrėksta, karas kaip dieną 
iš fabriko. Reikalingi pinigai, ati
duosiu tik už $275. Karas man kaš
tavo $1,800 labai trumpas laikas at
gal. Ateikite nedėlioj, 2231 North 
Kedzie Avė. 1-mos lubos.

MAINYSIU savo biznį, cottage, 2 
ar 3 fintų ant farn.os, lotų, biznio 
-r kitos nejudinamos nuosavybės. 
2031 W. 35th St. Lafayette 0909.
—r—  ................. . —*— ------- 1

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

PARDAVIMUI Drabužiu Krautuvė 
su namu, arba mainysiu ant namo 
■irba loto. Gera vieta, gražus Sto
ras netoli lietuviškos bažnyčios, 
randasi 2614 W. 69 Str. Savininkas 
2614 W. 69 Str.

EXTRA bargenas, 120 akrų farma, 
6 kambarių namas, barnė, kornam są- 
dėlis; 10 karvių, 2 arkliai. Farma pir
mos klesos. Graži apylinke, netoli 
Chicagos, kaina $5650.

M. PAWLICK,
3637 W. 59th Place, Chicago, UI.

b’ARMA 130 akerių, 100 dirbamos, 
kitkas miškas. Parduosiu arba mai
nysiu ant gero namo ir (įriedą pri
dėsiu. Mike Tarutis, 2431 W. 45 PI. 
Ant antrų lubų.

PARDAVIMUI bizniavas kampas, 
gera vieta, netoli didelio banko ir 
naujai statomo teatro. Randasi ant 
71 st ir Campbell Avė. North East 
kampas. Atsišaukite pas savininką 

2614 69th St.

ESU priverstas parduoti 2 flatų 
mūrinį namą ant South Sidės 5 ir 
6 kambarių, akmeifukais grystos 
padlagos maudynėj, garu šildomi, 
nenjai išdekoruota, geroj apygar
doj. Kaina dėl greito pardavime 
$11,900. Galiu priimti lotą Chica
go j į mainus, šaukit Hydc-Park 1402 
Nedčliomis. Pirmadicnyj Franklin 
2615.

PARDAVIMUI ar mainymui 10 lo
tų, guliu sykiu urba po vieną. Par
duosiu pigiai. Norint sužinot kreipki
tės, GIKCH, 3401 W. 22nd St.

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

PARDAVIMAS bizniavus namas, 
pagyvenimas užpakaly ir viršui fla
tas 6 kambarių. Karštu vandeniu 
Šildomas ir 2 karų garažas. Taipgi 
biznio lotas dėl pardavimo, parduo
siu ųigiai arba mainysiu į namą 
didelį ar mažą. Paul Real Estate, 
3236 W. 55th St., Tel. Republic 4170

4 Tkamtari?%4kan<iUu« “S TeUs* ’ GARAŽAS išslrendavoja, 50 per 
valgomojo kambario, miegruimio ir pėdų, gera viela dėl automobilių 
virtuvės setas, pianas, lempos ir tt. ^chaniko, nėra kompcticįjos. An- 
verta $2000. Parduosiu tik už $195 lon Bagdon, 708 W. 18th St. 
mokant pinigais ant syk., BURKE • 
STORAGE CO., 4332-34 W. Madison 
St., Tel. Mansfield 0127.

Misčellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

GROSERNR su namu ant mainų. 
Mainysiu ant Bungalovv, 2 flatų ar
ba fannos. 7044 Archer Avė. Pro- 
spcct 2559.

TURIU parduot savo labai gra
žius 5 kambarių rakandus iŠ prie
žasties išvažiavimo j kitą miestą. 
Kaip tik nauji. Galiu parduot at- sus, 
skirai. Parduosiu pigiai.
2803 N. Kedzie Avė. arti Diversey I

RENDAI Storas su saliuno fikče- 
riais. Yra kambariai užpakaly. įlen
da labai pigi; randasi 5833 Archer 
avė. Savininkas 3729 S. Morgan St. 
Te). Blvd. 4323

RENDAI 4 kambarių flatas, švie- 
gražiai ištaisytas. Yra va na. 

' Jei maža šeimyna, renda bus piges
nė. Savininkas 1 lubos užp., 827 W. 
34 Place.

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonius pančiakos dėl 

vyrų ir moterų^ Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiaku pora p«» 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 34c. ir 85c. Vilnonius ma 
terijos vaikams dėl kelnuČių už 65 
centus. Taipgi turime marėkoniu 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČTUS, 
504 W. 83 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago. III.

PELNINGAS BIZNIS 
ir gera vieta

Real Estate For Sale 
________ »»i ;i žemė Pardavimui 

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

MODERNIŠKAS 6' flatų Garfield 
Ęlvd., rendos $4,000, kaina $21,000, 
įmokėti $1,500, likusius po $75.00 j 
menesį. Tel. Republic 0158.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, nau
jas, mūrinis, geroje vietoje, arba 
mainysiu ant senesnio. 6815 So. 
Ashland avc. Republic 4570.

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

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

JAUNA pora paaukos gražius ra
kandus, tik 2 mėn. vartotus; 3 šmo
tų frieze seklyčios setas, drožti rė
mai, 2 9x12 Wilton kaurai, 8 šmo
tų valgomojo kamb. setas, 4 šmo
tų riešutinis miegruimio setas, 2 
lempos, davenport ir stalai, veidro- 

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

taipjau parduos atski- 
VVinner, 8228 Maryland Avė..

Furnished Rooms

dis, paveikslai, 
maži kaurai, 5 
tas, viskas, kaip 
už viską; verta 
pristatymą, 
rai.
Ist Apt., vienas blokas j rytus nuo 
Cottage Grove Avė.,

Tel. Stewart 1875

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

4336 So. Washtenaw Avė.

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

1341 W. Marųuete Rd.
Englevvood 3982

Pagražinkit savo namą 
ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2375 
ir paprašykit Landscdpe Dept. 30 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui. 
Mes mielai suteiksime dykai visas 
žinias. Pašaukit mus bile laiku. 
Leiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojame visą musų darb^, ap
mainome dykai. Patyrę medžių gy-

v. st. Co.

PARSIDUODA gražiausios išvaiz
dos saliuno barai ir kiti įtaisai. 3144 
W. 43rd St. Tcl. Lafayette 8916.

RABI JAVINIU! gasinis pečius ap
šildymui ruimų arba Storo. 4129 So. 
Sacramento Afve. 2-ros lubos prieky.

SVARUS ir šiltas kambarys prie 
dviejų k a n; linijos dėl vaikinų ar 
ženotos poros be vaikų. Taip šeimi
ninkai be šeimynos. Turintiems au
tomobilių yra garažas. Galima ma
tyti po 6 vai. vakarais.

5232 S. Spaulding avė.

MTCHAEL A 
Not Ine. 
Houston Avė. 
Regent 2375 

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

8545 
Te).

PARSIDUODA saliuno įrengimai. 
Tel. Victory 1898.

LIETUVIŲ Rootning House. šva
rus ir šilti kambariai, po vieną ar 
dviem gulėt. $2.00 į savaitę. Su val
giu—$7. savaitei. 1616 S. Halsted 
St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

Matykit
MATHIAS RINKBAUNNER, 

6136 So. Halsted St.

KAMBARYS rendon, apšildomas, 
didelis, šviesus ir moderniškas, vie
nam ar dviem vaikinam arba ve
dusiai porai. Arti valgyklų ir dvie
jų karų linijų. Yra garažas. 6334 
So. Sacramento Avė.

FURNIŠIOUTI kambariai dėl 
rendos. Kainos nuo $2.00 iki $3.0(1 
j savaitę. 1622 So. Halsted St.

Vėliausios mados moterims 
kepurės, dresės ir kotai 

Geriausiai, tvirčiausiai ir tinkamiau
siai iš gero niaterijolo pasiuvam ir 
pritaikom Kepures, Dreses ir Kotus, 
už labai prieinamą kainą. Mes kiek
vienam atsilankiusiam suteikiame tei
singą ir prielankų patarnavimą ir par
duodam!) geresni materijolą daug že
mesnėmis kainomis, negu visi kiti. 
Atsilankyk į. musų krautuve, pama
tyk musu siuvėjų pasiutus drabužius 
ir

Svarbi priežastis verčia skubiai par
duoti pelningą biznį su kampiniu na
mu ir pilnai įrengtą piekamę “baker 
shop”. Vieta tirštai apgyventa įvai
rių tautų žmonėmis ir ant privati
nės gatvės. Jeigu kas norėtų, tai bu
tų galima pridėti prie piekarnės ir 
bučernę, nes bučernės nėra per ke
lius blokus aplink, o žmonės reika
lauja. Taipgi sutiksime mainyt ant 
nuosavybės.

. Savininkas,

F. PUPINAS,
5359 S. Hermitage Avė.

Tel. Prospect 3140
SALDAINIAI, cigarai, soda įmin

tam, booths, stalai ir t. t. Gera pro
ga pridėti fcyintain užkandžius, .ša
limais didelio teatro ir gyviausio 
mainimosi kampo didžiausiame biz
nio bloke visoje Chicagoje. Galima 
pasidaryti daug pinigų. Vėliausios 
mados fikčeriai. Pigi renda, geras 
lysas. Turtas virš $12,000. Kad už
baigti visus reikalus, turiu greitai 
parduoti. Priims $2,800 už viską. 
Išmokėjimais, jei norima. Lengviau
sia vieta pasidaryti virš $10,000 į 
metus gryno pelno, neskaitant iš
laidų. Taipjau, jei norima, galima 
perkelti į jūsų vietą. Pamatykit šią 
reią progą nedėlioj, lapkričio 25 
d., nuo 10 iki 5 vai. vak. sankrovo
je. v

4048 Milwaukec Avė. 
arti Irying Park Blvd.

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

DIDŽIAUSIS bargenas. 3 ‘ flatų 
muro namas, po 6 kambarius, su 
beismentu, maudynės ir elektra. 
Kaina tik $9000. Parduosim arba 
mainysim ant biznio.

A. GRIGAS, 
3114 S. Halsted St.

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

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 kitu anglių 
patelefonuokite Uoulevard 1036.

KENDŽIŲ, cigarų ir visokių 
smulkmenų. Parduosiu pigiai, jeigM 
pirksit tuojau. Geras kampas. J. 
Sedar, 1846 Canalport avė.

PARDAVIMUI restoranas. Laike 
pietų ir vakarienės darome gerą 
biznį. Yra rooming house viršuje. 
Nebrangiai. 3717 S. Halsted St.

MEDINIS bizniavęs. namas 14 
kambarių ir cottage užpakaly.

Bučernė ir grosernė. Randasi ant 
Wentworth avė. ir 45 gt. Turi būti 
parduota greitai dėl ligos. Parduo
sime su pirmu teisingu pasiulymu. 
Priimsime lotus kaipo pirmą įmo 
kėjimą. W. H. Kelps & Co., 2419 W. 
69th St. Tel. Hemlock 8099.

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

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

5 lota! po 33 V125 pėdas, randa
si geroj vietoj; išsimaino ant dvi- 
flačio ar keturflačio.

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

MAINAI
Aš mainysiu arba parduosiu se

kančius namus:
5440 So. Spaulding avė., 5^-6 

kamb. štymu apšildomas, 2 mašinų 
garažas. Rendos $130.

6328 S. California avė., 5—6 kam
barių, štymu apšildomas, 2 mašinų 
garažas, rendos $143.

2547 W. 71 St., 2 vidutinio dydžio 
štorai, 6 kamb. flatas ir 2 mašinų 
garažas, štymu apšildomas. Rendos 
$162.

2621 W. 71st St., naujas namas, 
štoras arba galima padaryti 2 ne
didelius štoriukus, 5 fintai, visi po 
3 didelius kamb. ir 2 mašinų muro 
garažas, štymu apšildomas. Rendos 
$312.

Visus viršminėtus namus parduo
siu arba mainysiu. Del platesnių 
informacijų matykite savininką.

JOHN PAKALNIS
(Pakel)

Generalis kontraktorius
2547 West 71st Street 

Hemlock 0367

TURIU parduot savo lotų kont
raktą. yra įmokėta $748, parduosiu 
už $350. Lotų kaina $1450, $10 į mė
nesį mokėt. Lotai 35x125 pėdų. Ran
dasi 29th St. and 17 St.

Kreipkitės
J. V., 1655 W. 38rd St., Chicago, III.

ĮSIGYK savo namą. Jei jus turite 
lotą, mes pastatysime ant jo narna 
be jokio įmokėjimo. Žemiausios kai
nos. Geriausias darbas. Aprokavi- 
mai ir pienai patiekiami • dykai. At
eikite į musu ofisą, arba telefonuo
se. RII.EY and KRAUSHAAR, 
3121 N. Cicero Avė. Palisade 9600

MAINYMUI nauja 5 kambarių 
mūrinė bungalow, pilnai moderni
nė kiekvienu žvilgsniu. 30 nėdu lo
tas. Gatvė ištaisyta ir užmokėta. 
Noriu lotų ar seno namo už $6,000 
eųuity. Skirtumui * priims morgi- 
čius. Namas yra naujas ir niekad 
negyventa;. Atdaras apžiūrėjimui 
kiekvieną dieną.

Savininkas
9528 Calumet Avė.

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

IŠSIMAINO namas su bizniu 
Brighton Park. Kaina $13,500. Par
duosiu už cash arba mainysiu ant 
dviejų lotų muro namo Marųųette 
Parke.

Kas turit tokį namą pašaukit 
Lafayette 5107

4 FLATŲ po 5 kamb. muro na
mas, stikliniai porčiai, aržuolu tri- 
muotas, Kcwanee boileris, 4 karų 
muro garažas. Dviejų metų senu
mo, Yz bloko nuo 63 gat., Marųuette 
Manor. ’ Priimsiu mažą mainą.

BIZNIAVAS lotas 25 ><125 ant 63 
gat., tarpe California ir Mozart. 
$8,000, cash reikia $4,000.

S. PASZKEWICZ, 
6345 So. California Avė.

Hemlock 4555

PARDAVIMUI didelis barmenas 
Maydoode. 5 kambarių bungalow su 
garažu, 37’^ pėdų lotas, su rakan
dais ir 6 tonais anglių. Taipjau du 
lotai Wisconsine. Viskas kartu. 
Kreipkitės nedėlioį, nuo 9 v. ryto 
iki 4 v. po piet, 1925 S. 1(Mh Avė. 
Maywood, Hionc Mąywood 4734.

PARDUOSIU arba mainysiu kam
pinį bizniavę narna, Storas i» 3 fla
tai, mūrinis garažas, garu šildomas 
su bučerne ir grosernė. cash biznis. 
Savininkas važiuoia ant ūkės.

6001 So. Carpenter St.
Englewood 2116




