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Amerikos Korespondentas 
apie Badą Pietą Rusijoje

Chicago, I11M Treč
-------------(MVEfkdTY (b LLlirtbft
Rado nužudytą Hinden- 

burgo giminaitj

^^437 No. 282

Tikro bado dar nesą, bet maisto vis tik 
trūksta; 40 tūkstančių vaikų maitina
mi per mokyklas; valstiečiai sovietų 
valdžios šelpiami M

Chicago Daily News kores
pondentas sovietų Rusijoje, Ne- 
gley Ferson, savo kablegramoj 
iš Odesos sako, kad Ukrainoje 
dabar esanti didelė stoka mais
to, bet sovietų vyriausybė ♦la
lanti visa, ką galinti, kad ap
rūpintų gyventojus

Aukščiausi 
kai Kijeve ir

duona.
sovietų vahiinin-
Odesoj, sako ko- 
pareiškę, kad nc- 
trukumo maisto,

miestelių Rumunijos pasieny ir 
Odesos apielinkėse ir visur ra
dęs skaudžią maišto stoką. Jis 
kalbėjęs su ūkininkais iš toli
mesnių vietų, kurie keturias 
dienius keliavę aštuoniasdešimt 
mylių per vėjo pučiamus Ste
pus, kad galėtų parduoti mies
te dvidešimt keturias vištas ir 
dešimtį žąsų už Viso labo 18 

pinigus nu-

BERIA
kar rado žiauriai nužudytą se- 

i na menininką tapytoją ir pro
fesinių, Albertą Kurzą, prezi
dento Hindenburgo giminę, gy
venusį savo viloj netoli nuo 
Berlyno. Visi namai buvo i iš
griebti.

Kurz gyveno kaip koks alsi- 
skytelis, į savo namus nieko ne
įsileisdavo, bet mėgdavo stovė
ti sodno tarpvartėj ir 
čilietis su pabustomis.

Bolševikai skundžia 
‘grafą’ dėl pavogimo 

miliono dolerių

žiūrint rimto 
pasireiškusiu dėl visiško neder
liaus Odesos, Chersonos, Niko
lajevo, Mariupoles ir kitose 
pietų Ukrainos srityse, ir pa
lietusio apie 3 milionus gyven
tojų, vyriausybė 
banti situaciją

dolerių, o už tuos 
si pirk t i duonos.

balta duona 
svarui. Da-

ROMA, Italija, lapkr. 27. — 
Ateinantį menesį San Kerno

i

su

.H

[ Atlantic and Pacific Photo 1

Japonijos ambasadorius K. Debuchi (pirmos eilės centre) 
savo štabu Washingtbne.

vis tik suge- 
kontroliuoti.

10 tūkstančių 
vaikų esą maitinami per mo
kyklas ir daugiau kaip 200 tūk
stančių neturtingesnių valstie
čių gauną iš valdžios paramos 
paskolomis ir maistu. Sovietų 
valdininkai tikiną, kad tikro 
bado padėties niekur nėsą ir 
kad valstiečių neramumai da-

metais
centus 
duonai, kaimiečių

moką 12 centų, ir

kad buvo praeitais metais.
Daily News korespondentas 

pasakoja, kad jis automobiliu 
apvažinėjęs keletą

Praeitais 
mokėjus 3 
bar juodai 
vartojamai, 
jos galima pirkti tik iš privati
nių prekininkų, kadangi ko
operatyvai miesteliuose nepa
jėgią žmonių duona aprūpinti.

Miestuose darbininkai esą 
puoselėjami: jiems leista kas
dien pirktis dvidešimt dvi un
cijos juodos duonos ta pačia 
kaina, kaip ir praeitais me
tais; taip pat jie galį pirktis 
manufaktirros drapanoms. Bet 
ūkininkai, kurie du kartu per 

f eilėmis 
ties kooperatyvais, galį kiek
vienas gauti pirktis ne daugiau

Bol

Illinois valstijoje Baudžia Coolidge’ą 
munšainas papio- dėl jo agresingos Pa- 

1 ve 1,140 žmonių liaubų kalbos

. .......... ..........„ . 
mėnesį stovį ilgomis*

kaimų u j kaip vieną mastą medžiagos.

25 žmonės žuvo per. Muštynės tarp Ari 
audras Filifinų 

salose
Į zonos gubernato
riaus ir senatoriaus

MANILA, Filipinai, lapkr. 27.1 
.— Paskiausi pranešimai rodo, 
kad baisi audra, kuri pastaro
mis dienomis siautė Filipinuo
se, padarė daug didesnės pra
gaišties, ne kad pirmesnės ži
nios skelbė. Audra, tifonu va
dinama, siautusi ypačiai Luzo- 
no, Samaro, Romblono, Tabla- 
so, Masbato, Gebu, Mindoro, 
Panay ir Uodo salose, padarė 
milionus dolerių materialinių 
nuostolių ir atėmė, kiek yra 
žinoma, dvidešimt penkias žmo
nių gyvybes. '

byla prieš italų “grafą” Gia- 
como Roberto Cibrario ir New 
Yorko National City banku dėl 
vieno miliono dolerių.

v Cibrario ir jo sesuo yra savi
ninkai garsios De Vacium pi
lies, kurioj buvo laikoma San 
Rėmo taikos konferencija.

Istorija maždaug tokia, 
ševikų revoliucijos metais
rario gyveno Maskvoje, kame 
jis buvo žinomas kaip grafas ir 
tiesioginis garsaus Turino di
plomato, grafo Luigi Cibrario, 
ainis. Jis davė bolševikams su
prasti. kad jis negyvenąs Itali
joje dėl to, kad italų aristokra
tija esanti piktai prieš jį nusi
stačius dėl jo radikalinių pa- 
žvalgų. Tuo budu jis įsigijo 
Trockio ir kitų bolševikų lyde
rių pasitikėjimą, ir pagaliau 
buvo jų delegatuotas į Jungti
nes Valstybes supirkti filmų ir 
kitokių krutamųjų paveikslų 
pabūklų bolševikų propagandos 
ir “švietimo” programai. Cib
rario buvo įgaliotas išleisti 8J/z 
miliono dolerių, ir tos sumos 
1 milionas dolerių buvo depc- 
zituotas New Yorko National

SPR1NGFIELD, Ilk, lapkr. 
27. — Dr. Ravvlings, valstijos 
sveikatos departamento direk- centinių” patriotų “America 
torius, ką tik paskelbtame sa- first” obajsį 
vo pranešime parodo, kad pra- • v-----------
eitais metais nuo munšaino ir 
nuodingos degtinės, butlegerių'27. - Kalbėdamas, 
pardavinėjamos kaip “bonded1 
liųuor”, Illinois Valstijoje mirė 
1,140 žmonių.

Tai, pasak D-ro RaAvlingso, 
yra 56 nucš. daugiau, ne kad 
buvo svaigalais nusinuodijusių 
1919 metais, Jai yra pirmais 
metais, kai buvo įvesta prohi- 
hicija.

Princetono Universiteto galva 
pasmerkia taipjau “šimtapro
centinių

— Kai vakar kapitoliaus kori, 
doriuje Arizonos gubernatorius 
Hunt susitiko su valstijos sc- City banke, 
natoriuni Fredu Colteriu, tarp 
jųdviejų kilo ginčų, o pagaliau ri0 išėmęs iš banko 900 tuk- 
ir muštynių. Kol kiti valdinin
kai įsimaišė ir aukštus ponus 
perskyrė, gubernatorius ir se
natorius suskubo gerai vięnas 
antram žandus apsidaužyti.

Socialistų Partijos

PR1NCETON, N. .1., lapkr. 
čia Ne\v 

Jerscy valstijos moterų klubų 
konvencijoj, kurioj dalyvavo 
daugiau kaip tūkstantis delega
čių ir svečių, Dr. John Grier 
Hibben, Princetono Universite
to prezidentas, kritikavo prezi
dento C/Oolidge’o paliaubų die
ną pasakytą kalbą, kurioj kraš
to galva propagavo statydintis 
daugiau kreiserių ir Jungtinių 
Valstybių laivyną padaryti taip 
stiprų, kad su juo jokia kita

ekzekutyvo mitingas va'’lyl’5:., "egalctų, y>,lk'iru<,,i-
Bolševikai sako, kad Cibra-

stančių dolerių neva sumokėti 
pirktų daiktų sąskaitas, tačiau 
į Rusiją nieko neatsiuntęs. 1921 
metais sovietų valdžia gavo lei-

Jaunuolis pasmerktas 
visam amžiui kalėti

tačiau “grafui” Cibrario pavy
ko ištrukti ir jis per kelis me
tus buvo dingęs.

VALPARAISO, Ind., lapkr. Pluoštas pinigų išgelbė,, | v jom, uju., uipni. *
Influenzos epidemija 27. — Trois McDonald, 23 me- j'o moteriškės gyvastį

NEW YORKAS, lapkr. 27. 
— Rand School salėje, 7 Kast 
15th St., prasidėjo Amerikos 
Socialistų partijos nacionalio 
vykdomojo komiteto konferen
cija.

Vyriausias šios konferencijoj 
darbas bus padaryti sąskaitą, 
ką socialistai Amerikoje yra 
laimėję per praeitus visuotinius 
rinkimus, ir paruošti tolesnių 
darbų planą.

vakarų valstijose tų amžiaus berniukas iš Ham- 
mond, Ind., tapo nuteistas kalė

LOS ANGELES, Cal., lapkr. jimui iki gyvos galvos. Jis pri- 
27. — Čia ir kituose Califomi- 
jos miestuose šiuo tarpu siau
čia infhienzos, meningito ir 
skarlatinų epidemijos. Viename 
tik Los Angeles 
z a serga dabar 
1,400 asmenų, 
filmų aktorių.

Del epidemijos, kai kuriuose 
kaimini jos miestuose mokyklos 
tapo laikinai uždarytos.

Influenzos epidemija siaučia 
ir kitose tolimų vakarų valsti
jose, kaip Utah, Idaho, Texas 
ir k. Fairview mieste, 
dėl skarlatinos epidemijos vi
sos mokyklos uždarytos. Twin 
Falls, Idaho, kur labai paplito 
meningito liga, visoki vieši su
sirinkimai tapo užginti.

PEORIA, III, Japkr. 27. — 
Įtūžęs ant savo žmonos, vietos

Visi nacionalistai išėjo 
iš Ulsterio parlamento

mieste influen- 
daugiau kaip 

jų tarpe daug

Utah,

RYTOJ 
Thanksgiving Day

Naujienų dienraštis neišeis. 
Ofisas taippat bus visą dieną 
uždarytas.

I

sipažino kaltas dėl nušovimo 
savo aštuoniolikos metų am
žiaus pusseserės, Editos Eliiot, 
dėl to, kad ji nepriėmė jo mei- 
lavimos.

Iš darbo lauko
Coalton kasyklos pradėjo dirb

ti su 550 darbininkų

PANA, UI., lapkr. 27.—Coal
ton anglies kasyklos, kurios 
buvo uždarytos nuo spalių 13 
dienos, kai tūkstantis jų dar
bininkų metė darbą, vakar vėl 
atsidarė ir ėmė operuoti su 
550 angliakasių. Tos kasyklos 
priklauso Indiana and Illinois 
Coal korporacijai.

NEW DELPHI, Indija, lap
kričio 27. — Persų kariuome
nę, nuveikus maištininkus, užė
mė Bhanpuro miestą.

volverį, šovė į ją. Kulipka pa
taikė moteriškei į vietą kruti
nėję, kur ji turėjo savo rūbuo
se užsiuvus pluoštą popierinių 
pinigų. Pinįgai sulaikė kulip- 
ką ir moteriškė išliko sveika.

Nauja Kinų-Norve g y 
prekybos sutartis

ŠANCHAJUS, Kinai, lapkr. 
27. — Kinai ir Norvegai pasi
rašė naują prekybos sutartį, 
kuria abudu kraštai vienas an
tram pripažįsta visišką auto
nomiją tarifo dalykuose.

MIRĖ ELEKTROS KEDfiJ

BELLEFONTE, Pa., lapkr. 
27. — Bockview baudžiamaja
me kalėjime vakar elektros 
kėdėj buvo nužudytas Charles 
Loveli, kuris praeitą pavasarį 
užmuši darbininką Johną 
Dirake.

BELFASTAS, šiaurės Airija 
(Ulsteris), lapkr. 27. — Ka
dangi dėl kilusios netvarkos po- 
sėdy>~Japkričio 22 dieną, depu
tatas Joseph Dcvlin ir šeši kiti 
nacionalistai buvo iš parlamen
to suspenduoti, vakar parla
mentą apleido ir likusieji sep- 

' tyni nacionalistų partijos atsto
vai.

Dr. Hibben pasakė, kad šito
kia savo kalba, šitokiu agre
singu nusistatymu ir noru pa
rodyti Jungtinių Valstybių vir
šenybę prezidentas Coolidge lyg 
metęs pirštinę visoms pasaulio 
valstybėms. Jeigu kiltų karas, 
į kurį butų įvelta Amerika, sa
kė Dr. Hibben, tai įvyktų ne 
dėl Amerikos norėjimo karo ir 
ne Amerikai jį pradėjus, bet 
greičiau dėl Amerikos nusista
tymo kitoms pasaulio valsty
bėms.

Amerikos šimtaprocentinių 
patriotų skelbiamą obalsį “A- 
merica first” Dr. Hibben paly
gino su kaizerinės Vokietijos 
obalsiu “Deutschland ueber 
Alles.” Šitoks “America first” 
obalsis rasit galėtų būt pateisi
namas tik atvėjį, sakė Prince
tono Universiteto galva, jeigu 
jis butų iškeltas ta prasme, kad 
Amerika butų pirmutinė judė
jime dėl pasaulio taikos, dėl 
tarptautinio susipratimo, bet 
anaiptol ne dėl savęs išsiaugš- 
tininio.

“Lietuvos Aidas” 
paskelbė naujienų 

iš Chicagos
Kauniškis valdžios laikraštis 

“Lietuvos Aaidas” savo spalių 
mėn. 30 dienos leidiny įdėjo ši
tokią naujieną iš mūsiškės Chi
cagos :

“Knygyno bankrotas,
“Chicagoje, prie 3210 So.

Halsted ‘Aušros’ knygyno 
durų neseniai buvo psakelb- 
tos jo varžytinės. Knygynas 
įsikūrė dar prieš 30 metų ir 
visą laiką buvo liet, kultūros 
židinys, kol jį vedė tautinin
kai. Bet 1926 m. paėmus so
cialistinių pakraipų žmonėms 
ir pridarius skolų, šis senas 
lietuviškas knygynas turėjo 
žlugti.,.”
Girdėjo “Lietuvos Aido” in- 

formuotojas skambinant, bet 
nesusigaudė, kurioj bažnyčioj, 
ir sumaišė žirnius su kopūs
tais. Bankrutavęs knygynas, 
prekybos įstaiga, nieko bendra 
n.‘turėjo su visai kita, .grynai 
kultūrine įstaiga - su “Auš
ros knygynu, skaitykla ir mo
kykla,” likviduota 1922 metais. 
Pastarosios gi vedėjai niekados 
nebuvo tautininkai. Nuo pat 
tos kultūrinės įstaigos įsikūri
mo iki likvidavimo jos vedėjai 
buvo socialistai. \

Demokratai išleido 
rinkimų kampanijai 

$4,845,774.78
ALBANY, N. Y., lapkr. 27. 

Valstijos sekretoriaus Roberto 
Moses pranešimu, nacionalis 
demokratų partijos komitetas 
praeitai prezidento rinkinių 
kampanijai buvo surinkęs viso 
$5,02«,7(M).02, o išleido $4,845,- 
774.78..

Pajamų $5,628,706.02 sumoje 
buvo trys paskolos $500,000 
kiekviena, gautos iš New Yorko 
County ’Frust kompanijos.

Trys kapitalistai aukojo de
mokratams po 1(M) tūkstančių 
dolerių, būtent: John Hasccb, 
Wm. Kenny ir Herbert Leh
man. Daugelis kitų aukojo nuo 
$25,000 iki $60,0(M).

Lietuvos žinios
Lietuvių mokytojų eg

zaminai Vilniuje
“Vilniaus Aidas” praneša, 

kad šiuo metu Vilniaus Kuri
ja per klebonus daranti gyven
tojų statistiką tautiniu atžvil
giu. Laikraštis pažymi pagar
sėjusio ėdiko Gervėčių klebo
no kun. Malinausko elgesį, kur 
jis iš 7,000 parapijiečių terado 
tik 1,500 lietuvių. Rodunės kle
bonas kun. Ščemirskis suraši
nėja tautiniu atžvilgiu gyvento
jus, kur stačiai nachališkai už
rašo lietuvius lenkais. Nema
žiau pasižymi tokiais darbeliais 
Norios klebonas kun. Šileika, 
Adutiškio vikaras kun. Baze- 
vičius ir taip toliau.

Tat jeigu tokia statistika bus 
remiama skirstant pamaldas, tai 
artimiausiu me/u rte tik miš
riose, bet ir grynai lietuviško
se parapijose, busiančios pa
naikintos lietuvių pamaldos.

Bendrai, tokią statistiką, ku
rią daro pasižymėję ' lietuvių 
priešai, lenkai kuingai ■— rei
kia pavadinti klastinga, netu
rinčia jokios reikšmės.

Stipriai “piauj’a” moky
tojus per egzaminus
KAUNAS, švietimo minis

terijos egzaminus spalių mėn. 
sesijos laikė: pradžios mokyk
lų mokytojų cenzui įsigyti 199 
ąąjjaenys, išlaikė 69 asm.; vidu
jinio mokyklos mokytojo cen
zui įgyti laikė 99 asm.,* išlai
kė 49 asm.; atestatams ir pažy
mėjimams gauti laikė 23 asm. 
ir išlaikė 10 asm. Iš laikiusių 
egzaminus 321 asmens, išlai
kė 128 asmenys.

OREI
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Gali būt lietaus; šalčiau apie 
vakarą; stiprus pietų ir pietų 
vakarų vejai.

Vakar temperatūra jvairavo 
tarp 32° ir 45° F.

šiandie saulė teka 6:53, lei
džiasi 4:22. Mėnuo teka 3:32 
vakaro.

Trys asmenys užmušti 
automobilių kolizijoj
KKWAN!EE, III., lapkr. 27,— 

Dviem automobiliam susidūrus 
kely, netoli nuo Ladd, III., už
mušti buvo vietos farmerio W. 
Janskio žmona ir dvejetas ma
žų vaikų. Pats farmerys ir dar 
viena maža duktė buvo pavojin
gai sužeisti.

BAKEnsnELD, Cal., lapkr. 
27. — Jos namuose čia rado 
pasmaugtą Mrs. P. Hunnicutt, 
45 metų amžiaus moteriškę. 
Spėja, kad ją nužudė plėšikai.

PBAHA, ČechosTovakija, lap
kričio 27. — Komunistų susb 
rinkime Berekseghe vakar įvy
ko kruvinų riaušių, per kurias 
vienas komunistas ir vienas po
licininkas buvo užmušti, o keli 
kiti komunistai sužeisti.

Meksikiečių kautynės 
per rinkimus

MEKSIKOS MIESTAS, lapkr. 
27. — Pueblcj, per rinkimus 
valstijos gubernatoriaus, įvyko 
kautynių gatvėse. Pranešimai 
sako, kad vienas asmuo buvo 
užmuštas, o daugiau kaip ke
turiasdešimt žmonių sužeisti.

Amerikos laivas sude
gė; 10 žmonių sužeisti

KINGSTON, Jamaika, lapkr. 
27. Praneša, kad Port of 
Spain uoste, Trinidade, gaisras 
sunaikino Standard Oil kompa
nijos motorinį škunerį Chita. 
Dešimt įgulos žmonių apdegė, 
keturi jų pavojingai.

------ -T - -------- - - - I- - - - ■ - - - - 1 ■ ■■ 1 J!—" 1 1J— —

Kalėdų Dovanos
7 elegramu

Kai jus mąstysit apie pasiuntimą dovanų savo 
giminėms Lietuvoje — siųskit pinigais ir dėl 
greitumo siųskit telegrafu per “Naujienas”.
50 centų užmokėdami už telegramą, jus pagrei- 
tinsit pinigų išmokėjimą ant keliolikos dienų ir 
padarysit didesnį siurprizą savo žmonėms ar 
šeimynoms.
Telegrafuokit pinigus Lietuvon per “Naujie
nas”! Kas vakarą iki 8 ir nedėliomis nuo 10 ry
to iki 2 po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.



Gyduolės
Erzina Inkstus

Gerkite Vandenį'

V. Krivė

BURTININKAS
Imkite Druskos Prie Pirmo 
ženklo Mįslės Suertinimo 

Ir Nugaros Skausmo

Palaka

moterysVyrai ir moterys Amerikoje turi 
amžinai saugotis inkstų suirimo, nes Į 
čia dažnai perdaug valgoma i---- ,
valgių. Kraujas pnvinsta rūgštimis,I 
kurias inkstai stengiasi iškošti. Bet' 
jie nuvargsta nuo persidirbimo, užsi
kemša, nuo ko kjla inkstų negaliavi- 
mai, pūslės silpnumas ir nupuolimas 
sveikatos.

Jaučiant, kad inkstai išrodo kai 
švininiai: skaudant nugarai, ar kada 
šlapumai netyri, pilni nuosėdų; gal
vai skaudant, ar svaiguliams užei
nant: viduriams rugstant, ar rauma- 
tizmui kankinant prastame ore, pra
dėkite tuoj gerti daug minkšto van
dens ir gaukite iš aptiekos keturias 
uncijas Jad Salts druskų. Imk po ar
batinį šaukšteli prieš pusrytį per ke
letą dienų ir inkstai pradės puikiai 
veikt L

Šios pagarsėjusios druskos padary
tos iš vynuogių rūgšties, citrinų ir U- 
thia. Per ilgų laiką jos vartojamos 
išplovimui inkstų, kurie užsikimšę.

Jad Salts druskos nebrangios. Jos 
negali pakenkti ir padaro malonų, pu
tojantį lithia vandens gėrimą, kuris 
reikalingas kiekvienuose namuose, nes 
niekas neapairgs nuo išplovimo ink
stų.

NAUJIENOS, Chicago, III Trečiadienis, lapkr. 28, 1928

Suėjo trys dienos, ir šau
kia karalius žinių, kad pasaky
tų, kur randasi jo žiedas.

— Na, — sako jisai: — trys 
dienos sukako, kaip tu prašei. 
Jei man nepasakysi, kur ran
dasi mano žiedas, tai pamany
siu, kad tu ne burtininkų ka
ralius, bet apgavikas, ir kaip 
su apgaviku su tavimi aš pa
sielgsiu.

(Bus daugiau)

re. Išklausė jų musų žmogelis 
ir tarė:

— Gerai, kad pasisakėte. O 
jau aš norėjau apie jus pra
nešti karaliui, tik laukiau nu
statyto laiko.

— Kas mums dabar dary
ti? — klausia jie. — Kai su
žinos karalius jis palieps mums 
nukirsti galvas.

Karalius 
jei inanęs 
jūsų gaila,
tik jūsų metų sūnūs, ir 
aš noriu jus gelbėti.
Klausysime ir darysim 
ką paliepsi, tik gelbėk 
— sušuko visi trys, 
paliepė jiems įraityti žie-

liūs: 
laiko.
mane
žiūra

sakysi savo kaimynui: “Tavo 
arklį pavogė vagis, nuvedė 
miškan ir pririšo ten ir ten 
prie medžio. Nakčia jis mano 
nuvesti jį svetimon šalin ir 
parduotr Skubėk, kol dar ne
sutemo”. žinoma, kaimynas, 
nuėjęs, kur tu nurodei, ir ten 
suradęs savo arklį, tave gerai 
apdovanos ir pradės manyti, 
kad tu didelis raganius. Kai 
skaudės kam dantys, tu nueik 
ir pasakyk: “Leisk, aš tau už
kalbėsiu“. Paimk duonos ar 
druskos, pašvegždėk ir liepk 
ta duona ar druska dantis trin
ti. Jei dantys nenustos skau
dėję, sakyk, kad dar reikia ki
taip užkalbėti, ir daryk taip, 
kol tam žmogui dantys patys 
nustos skaudėję, o jis pama
nys, kad nustojo todėl, kad tu 
užkalbėjai, ir vėl tave apdo
vanos ir manys, kad tu dide
lis raganius.
' — Tai ir tu taip buri^ — 
paklausė jo žmogelis.

— Ir aš taip buriu 
sakė jam burtininkas: — tik 
tu niekam nesakyk, nes tada 
ir tau niekas nepatikės. Aš 
tave pamokiau, tavęs gailėda
masis.

Žmogelis padėkojo ir, parė
jęs namo, ėmė daryti, kaip 
jam senis patarė, ir greitu lai
ku praturtėjo, ir visi žmonės 
ėmė kalbėti, kad.jis esąs di
delis burtininkas, ir kad pat
sai nelabasis jam tarnauja. Vi- 

i gerai pagy-lsi B labai gerbė ir net bijojo, 
ir vaikai atsi- ines manė, kad visa, ką kiek- 

I vienas žmogus daro ar kalba, 
eįti jis visa žino. 

a j w y v i* •
kū

jam

seniai, kada buvo, 
ir kur buVo, irgi 

reikia manyti, kad

Buvo tai 
aš nežinau, 
nežinia, tik 
ne už jurų, bet musų šalelėj,

-w V ' “ X. — *

perdaug valgoma riebių' ir ne dabar, bet senovėje, ka- 
’da žmonės buvo dar daug kvai
lesni ir lengviau kits kitam pa
tikėdavo net tada, kai jiems 
kokis nors melagis nebutu^ 
daiktus kalbėdavo. Gyveno tuo
met vienas nuskurdėlis. Jis bu
vo geras ir darbštus žmogus, 
bet niekas jam 
gina gyvulius ir 
lobs, atsigaus, 
sveiki ganosi, o 
tai, suserga ir 
javus, visų geri 
na žmonių akis, 
nedygsta arba 
menkučiai, jog vargšas net sė
klos neatgauna. O jei uždera, 
kaip kad kitų žmonių, žiūrėk, 
pasikels audra su ledais ir iš
guldys jo šniūrelį, lyg jis vie
nas butų užrėštas: kitų nė ne-

nesisekė. Au- 
mano — pra- 
Visų gyvuliai 
jo, kaip ne

puola. Pasėja 
auga, džiugi- 

o jo ar visai 
užauga toki

[Pacific and Atlantic moto)

Alonzo Noyes, Michigano far- 
meris, kuris tapo pasiųstas į 
kalėjimą iki gyvos galvos dėl 
pakartotino laužymo valstijos 
prohibicijos įstatymų.

nie- 
net 
ieš- 
iki 

ru-»

nos,
Man

nieko ne&uži-
paklausysite.

nes aš turiu

MakesLife 
Siveeter

Vaikų viduriai rūgsta ir reikalauja 
prieš-rugštinių vaistų. Palaikykit 
jų sistemą saldžią pagelba Phillips 
M i Ik of Magnesia

Kada liežuvis ar kvapas pasako 
apie buvimą rūgščių — pataisyk tai 
su šaukštu Philllips. Daugumui vy
ru ir moterų pagelbėjo šie universal 
saldintojai daugiau motinų turi 
vartoti juos pagelbai savo vaikams. 
Jie yra malonu imti, betgi jie neutra
lizuoja daug daugiau rūgščių, negu 
daug aštresni dalykai, perdaug tan
kiai naudojami tam tikslui. Nė vie
na. šeiminykštė neturi būti be jų. ’ 

Phillips yra tikras, receptinis pro
duktas gydytojų indorsuotas visuoti
nam vartojimui; vardas yra svarbus. 
“Milk of Magnesia” yra registruotas 
Jungt. Valst. prekybos ženklas Char
les H. Phillips Chemical Co. ir jos 
pirmtakuno Charles H. Phillips jau 
nuo 1875 m. e

PHILLIPS 
r Miik .
of Magnesia

Vargo, vargo žmogus, visai 
sunyko, suliesėjo, žmona ir 
vaikai badu miršta, nei ko val
gyti, nei kuo kūnas prideng
ti. Ir sugalvojo Žmogus tada:

— Dievas mane užmiršo, ar 
gal neapkenčia, kad mane vie
ną tik nelaimės persekioja. Ei
siu. parduosiu savo vėlę nela
bajam: vis tiek tenka žūti, pa- 
sikorus ar nusiskandinus. Ge
riau parsiduosiu, tai nors ke
lis metus patsai 
vensiu, žmona i_ 
gaus.

Taip pagalvojęs 
pas žinomą raganių, apie 
rį žmonės kalbėjo, kad 
patsai nelabasis esąs kūmas.

Kaip nutarė, taip ir pada
rė. Nuėjęs pas raganių išpasa
kojo visus savo vargus nelai
mes ir prašo patarimo, kas 
jam dabar daryti.

Išklausė jo senas burtinin- 
vargšo

nai papasakojo, kokiam reika
lui karalius jį šaukia.

— Ar taip turiu mirti, ar 
taip turiu mirti, — mano sau 
žmogelis. — Kur aš tą žiedą 
surasiu, jei surasti jo negalė
jo didžiausi žiniai ir galvočiai. 
Reikia pratęsti laikas, gal tuo
met žiedas patsai susiras.

Ir nerodydamas baimės 
sakė žmogelis karaliaus 
siuntiniams:

— Vyksiu į karalių tik
met, kai atsiųs man karietą, 
kurioje jis patsai važinėja.

Pasiuntiniai 
jam, kad tai 
tas, kad apie 
nešti neišdrįs
dos dar nebuvo, kad kas iš
drįstų karaliaus nepaklausyti 
ir dargi statyti jam 
vimus.

— Niekas nedrįso, o 
stu, — atsakė jiems 
lis. O kai pasiuntiniai
sė jam, kad jį prievarta 
versią nuvykti į karalių, 
atsakė:

— Pamėginkite tiktai, 
vienas jūsų namo gyvas

sako trečia-

todėl

visa,
mus,

Jis
dą duonos minkštiman ir įkiš
ti jį kalakutui gerklėn, kad 
jis tą žiedą prarytų, o paskui 
nupešti tam 'kalakutui uodegą.

Jie visa padarė, kaip jiems 
buvo paliepęs.

Kada Galvą Skauda
Jums nėra reikalo išlikti 
iš darbo arba Kulti lovon. 
Vienas ar du ORANGEINE 
Milteliai sustabdys skaudė
jimą. Moterys kasmet su
vartoja milionus tų milte
lių. Daktaro Receptas.

Visose A pliekose.

ORMI.GEĮNE

nutarė

at-
pa-

tuo-

ėmė aiškinti 
negalimas daik
tai jie net pra- 
karaliui. Nieka-

reikala-

STIPRUMAS!
Nusikratyk ta atbukimo

Esnrku,

OKKelbstl luina Ke
rimi valKytl. Kerinti mle- 
ĮCOtl, Kirtau jmiHtU. 
K'l j<) pas savo aptieki- 
niokaSeveras 
esorka

DUOKIT 
PATAISYT

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantj

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantj.

Užpylimas taip pigi2i kaip $1
Pleitos taip pigiai kaip $7.50
Pleitos pataisomos už $1.50

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už koŽną atliktą darbą 

Gas X-Ruy

Kogen - System - 
Dentists

1105 VVest Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenua 

Antras aukštas
Tel. Monroe 4484

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

po pietų

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typeUTiterį

Praturtėjo žmogelis ir gyve
no dabar, kaip koks pona^. Ne
dirbo, nevargo, tik gėrė ir gar
džiai valgė, nes žmonės, ne
laimėn pakliuvę, nešė jam, ką 
tik turėjo geriausio.

Gyveno tame krašte galin
gas karalius. Kai jo tėvas mi
rė, jis paliko jam didelę val
stybę, stiprią kariuomenę, pil
ną iždinę pinigų ir stebuklin
gą aukso žiedą. Mirdamas jis 
įsakė sunui nešioti tą žiedą vi
suomet ant piršto ir niekuo
met jo nenuimti.

— Atmink, sūneli, — kalbė
jo jam tėvas mirdamas: — 
kol tą žiedą turėsi, jokių ne
laimių nei tu, nei tavo valsty
bė nepatirs. Didelė šitame žie
de galybė. Kol jis ant tavo pir
što, priešai tau nebaisus. Kad 
jie dešimtį kartų butų galin
gesni, negu tu, vistick juos 
nugalėsi. Bet jei nustosi kada 
nors šito žiodo, tave apleis lai
mė, ir nustosi turtų ir savo 
valstybės.

Kaip savo akies lėlelės da
liojo karalius žiedo ir nieka
dos nenuimdavo jo nuo pir
što.

Vieną tvankią vasaros die
ną panorėjo karalius juroje 
pasimaudyti. Nusirengęs jis 
jau buvo beeinąs vandenin, 
bet pagalvojo, kad jam besi
maudant žiedas gali netikėtai 
nukristi nuo piršto ir žūti ju
ros gilumoje. Karalius nusi
ėmė žiedą nuo piršto ir pali
ko pakraštėje. Išsimaudęs ap
sirengė ir nuėjo savo dvaran, 
o žiedą ir pamiršo. Prisiminė 
tik namo parėjęs. Tuojau, nie
kam nieko nesakydamas, nei 
ištikimiausiais tarnais nepati
kėdamas, grįžo atgal ir ten žie
do neberado. Nusiminė didžiai 
karalius ir liepė visiems žiedo 
ieškoti, bet niekas surasti jo 
nesurado.

Ilgai aimanavo karalius, kad 
žiedo nustojo. Didžiausius tur
tus pažadėjo tam, kas suras 
ir suradęs jam atneš žiedą, ir 
žinius ir burtininkus klausė, 
niekas jam nieko pasakyti ne
galėjo. Sužinojo pagaliau ka
ralius apie musų žmogelį, kad 
jis moka visa atspėti, moka 
nurodyti, kur randasi dingu
siu -daiktas. Nusiuntė karalius 
į jį tarnus, kad jis tuojau at
vyktų ir pasakytų jam, kur 

Valandos nuo 16 ryto iki 1 po pietų dingo žiedas. Nusigando žmo- 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėlioj ( k i ■ atvvke karaliaus tar- nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų’8UIS’ Kal alvyKę Miamius uu

aš drį- 
žmoge- 
prigra- 

pri- 
jis

Nė 
ne-

patarė 
geriau

išmo-

kas, ir pagailo jam 
žmogelio.

— Pradėk burti, — 
jis žmogeliui: — gal 
seksis gyventi.

— 'lai susimildamas,
kyk mane, kaip tatai daryti.

Burtininkas, atnešė jam kny
gelę ir duoda.

— Vai, kad aš nemoku skai
tyti, sako jam žmogelis: — 
nieko nepadės man tavo kny
gelė.

— Tau ir nereikia mokėti, 
— atsakė jam burtininkas. — 
Tik tu taip padaryk: paimk 
kaimyno arklį, kai niekas ne
matys, nuvesk jį miškan ir pri
rišk prie medžio ten, kur tan
kiausia. Kai kaimynas ims jo 
ieškoti ir negalės surasti, tu 
nueik pas jį ir pasiūlyk jam 
paburti. Nusiminęs kaimynas), 
žinoma, sutiks. Tada tu paim
si šitą knygą, pavartysi, nu
duodamas, kad skaitai, ir pa-

Pagalvojo pasiuntiniai ir pa
bijojo prievartos panaudoti. 
Toks didelis ragąnįus, kur net 
karaliaus nebijo! visa gali, ką 
panori. Geriau jp neliesti, kad 
nelaimės išvengus.

Pargrįžo karaliaus pasiunti
niai namo, nieko nepešę, ir pa
pasakojo, ką paręikalavo bur
tininkas.

Gerai, — tarė karalius: 
— pasiųskite jam karietą, ku
rioje , aš važinėju. Bet jei ne
panorės dabar atvykti, nukir- 
skite jam galvą ir atvežkite 
čion.

Nuvyko vėl pasiuntiniai jau 
dabar su karaliaus karieta, 
kaip kad burtininkas reikala
vo, ir pranešė jam, ką palie
pė karalius. Mato musų žmo
gelis, kad su karalium menki 
juokai, atsisėdo ir nuvažiavo.

Kai tik atvažiavo į kara
liaus rumus, tuojau nuvedė jį 
pas karalių.

— Tu manai, kad esi toks 
didelis burtininkas ir 
liams lygus. Tik 
karietoje važinėti, 
važinėju. Aš tavo 
patenkinau ir tau
lę suteikiau, o dabar tu mano 
turi reikalavimą patenkinti: 
turi surasti mano žiedą. Pa
prastiems burtininkams aš ža
dėdavau dideles dovanas, o kai 
jie nesurasdavo, ramiai atleis
davau juos namo. Bet su ta
vim, kuris esi karaliams ly
gus, visu burtininkų karalius, 
taip pasielgti aš negaliu, 
surasi mano žiedą, gausi 
turtų, jog busi man lygus, 
jei nesurasi, kaip kad kiti 
surado, liepsiu nukirsti 
galvą.

— šviesiausias karaliau, 
rasti tavo žiedą nesunku,

kara- 
tokioje nori 

kurioje aš 
reikalavimą 
garbę dide-

PKor»«* Virpini n 2054

JOSEPH VILIMAS
N a m u S t a t y m o 
KON T R AKTORIUS

4558 S. Wa*htBnav» Avė. Chicago, Iii

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, faktinai jis gali subudavo- 
ti Jki tokio vyro koks buvote 
pirmiau. Ten yra tik vienas 
pastovus ir tikras gydymas ir 
jis vartoja jį.
Dr. C.C. Singley M.D.

20 W. Jaekson Boulevard 
Suite 1615, 

Phone Harrison 0150

Jei 
tiek 
bet 
ne- 
tau

su-
b«t

DETROIT
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujan Ofise
2333 Bartam Tower

Kampas Batus and Cadillac 
S(|uarc

Valandos nuo 8:30 iki 5 v.
Pancdėliais Ir Pčtnyčiomis 

iki 7:30 vali vakare
— . .• - t t r — — — *—— *■*1 *< >■■■**’

v.

ir lengviau

dievui, dar 
dar liko...

tik vie- 
atsidu-

tik vie-

tilH man d'Ūoti tVii'dienas lai
ko.

Gerai, atsakė kara- 
duOdu tau tris dienas

O kad tu nepabėgtai, 
apgavęs, gyvensi po prie- 
mano rūmuose, 

liepė jį nuvesti j aukš
čiausią kuorą ir ten uždaryti.

Ėmė ten žmogelis melstis, 
nes žinojo, kad jis žiedo 
ku budu surasti negalės, 
nenumano, kaip ir kur jis 
koti. Meldžiasi visą dieną 
vakaro, o visi karaliaus
muose mano, kad jisai buria, 
ten vienas kambary sėdėda
mas.

Kai sutemo, vienas tarnų, 
kurie buvo karaliaus žiedą se
niai radę, bet paslėpę, sako:

— Eisiu pamatysiu, ką šis 
raganius ten daro? Ar negre
sia tik mums pavojus.

Antrasis tik nesijuokė.
— Tiek garsių žinių buvo 

ir nė vienas neatspėjo. Neat- 
spės ir šitas, 
sis.

— Gal ir neatspės, — atsa
kė pirmasis: — bet vis geriau 
pasiteirauti, ką jis ten daro.

O tuo metu musų žmogelis 
meldėsi, ruošdamasis mirti, 
nes žinojo, kad surasti žiedą 
jįs negali. Besimelsdamas gir
di, kad kažkas įėjo kitan kam
barin, atsargiai priėjo prie du
rių ir, tur būt, žiuri per rak
to skylelę. Musų žmogelis pa
manė, kad gal tai karaliaus bu
delis atėjo jį nugalabinti, bet 
atsiminė, kad praslinko 
na diena, 
so:

— Ačiū 
nas, o du

Jis norėjo pasakyti, kad pra
slinko tik vienas vakaras, o 
dar liko jam gyventi du vaka
ru. Bet karaliaus tarnas pa
manė, kad jis pasakęs, kad at
ėjęs vienas nusikaltėlis, o dar 
du likusiu. Jis baisiai nusigan
dęs nubėgo pas du kitu ir sa
ko.

— Vai,, šis visa žino, 
tik atėjau 
tyliai, jog jis net ir išgirsti 
negalėjo — šis žinys ir sako:1 
vienas jau atėjo, dar du li
ko...

Kiti du nenorėjo jam pati
kėti ir todėl nutarė kitą va
karą, kai visi suguls, nueiti ir 
paklausyti, ką pasakys tasai 
uždarytas žinys.

Kai tik 
ras, nuėjo

Kai tik 
prie durų, 
nusigando 
ėjo karaliaus budeliai jį nužu
dyti, bet atsiminė, kad dar tik 
du vakaru praslinko, todėl at
sidusęs sako:

— Ačiū Dievui, jau du, o 
liko tik vienas.

Nusidėjėliai, išgirdę šiuos 
žodžius, nusigando ir nubėgę, 
pasišaukė trečią ir sako:_

— Tikrai šis žinys viską ži
no. Vos tik priėjova durių, jis 
ir sako: jau du atėjo, liko dar 
vienas. Kas mums daryti da
bar?

Tai ėsi tarėsi ir nutarė eiti 
pas žinį ir viską jam pasaky
ti. Gal jis pagailės jų ir ne
žudys.

Kaip sumanė, taip ir pada-

Kai
-'ir rodos ėjau taip

atėjo antras vaka- 
pirmasis su kitu.
jie patylomis priėjo 
musų žmogelis vėl 

ir pamanė, kad at-

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Crcomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas-pasiekia skilvi 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Crcomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, Salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas j asų aptiekorių. (apg)

CREOMULSION
Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsi lankyki t pas mane. Mano pilnas išeg< 
zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligą ir Jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrya. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina' 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jaekson BĮ v., netoli State St.

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

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

—

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metu. Musų mottoi PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir prūdas visada.

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

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eightecnth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankovvski, pres. C. J. Dankovvski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzle 8802

8514-16 Rooeevelt Rd.
arti St. Louia Avė.

CHICAGO, ILL.

Viena minutė prie telefono—ar visa diena prie katilo?
l^UODUGNŲS tyrimai parodė, kad skalbimo diena suvartoja daug daugiau moteries energijos, ne- 

gu visos kitos jos seiminiškos pareigos, kartu paimtos. Be to tai yra nemalonus darbas—purvinas 
ir vargingas. Modernine moteris siunčia viską j skalbyklų.

WET WASH

Išplauti mink štame 
muiliname vandenyje 
ir išimti beveik sausi.

Seredomis. Ketvergais 
ir Pčtnyčiomis

20 svarų $1.00

‘‘KUR

HYDRO

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

Seredomis, Ketvcrguis 
ir Pčtnyčiomis.

20 svarų $1.50

KAINA YRA TA PATI,

ROUGH DRY
(Ore išdžiovinti)

Visi “flat” skalbiniai 
išprašyti ir sudčti. 
Nešiojamieji, daiktai 
sugrąžinami sausi.

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

15 svarų $1.60
Kiekvienas priedinis 

svaras 9c
5 sv. nešiojamų daiktų
5 sv. “flat” daiktų 

$1.67

KODĖL NEIMTI GERIAUSI?

Archer Wet Wash Laundry
8857-3867 Archer Avcnuc Visi telefonai Lalayette 9211
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i Dėkavonės diena
NAUJIENOS, Chicago, III.

“■

PADĖKAVONĖS DIENA 
pagadinta, jei viduriai netvarkoj. 
Prisirenk imdamas DėknVonės Diena 

liška šventė visose

TRINERIO
KARTAUS VYNO

kurs užlaikys jūsų vidurius pilnoje 
tvarkoje. Tas malonus vaistas su
grąžins natūralų apetitą, gelbsti vir
škinimui, pabalina gesus, galvos skau
dėjimą, nervingumą, sukietėjimą, ne
migą. Visose aptiekose. Sempelis 
dykai nuo Jos. Triąer Co., 18.33/ So. 
Ashland Avė., Chicago, III., tik vie
nas šeimynai.

Nemokamo sempelio kuponas

Vonias
Gatvė
Miestas, Valstija

m
Su

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

musų populiariais laivais
NKW TORK, AIRZRT RALUH, 

BAMBUKO, DBUTSCHLAND, 
RMOLUTK, RFIIANCZ* 

CLKVKLAND, 
WKSTPHAL1A, THURirOlA

Puikus patarnavimas visose 
klesose

ęono,A new yor' */ii <k° iki kau*
UVVno ir atgal

Trečia K Iena 
Hun U. S. Revenue taksai

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa- , 

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Avė. Chicago

610

mu«ų *pielin)rty Drntal Ofia< 
SKYRIAUS ofisas

1800 S. Halsted SU
Dantį) Netaa ui Vi

SUTAUPYK PUSį!
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visa. darbas atsakyta. tegulto nifne 
•yj bus atliktas pikiomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Stete-

jo 
65 
*5
SI

»12.5O 
•7.60 

66

VEIDAS 
PRIPIL-

D0MA&-
J1ETUR1

TIKTI
Urriitu.ii. .uk.inl. darbM ai % 
Geriausio. Auksinas Crowna >2.60 
Geriausi Auksiniai F111ings _ 92.60 
Geriausi Auksiniai Tilteliai _ S2.6O 
Aliuy Fillings 61
Siilubrinai Eiline 50c

išvalymas dantų __________ 60c
Šių kainų negausite tnusų didttamjam 

ofise. DIDYSIS OFISAS įsteigtas 23 me
lai atarai.
THE HAYES DENTAL OFF1CE8 

Ine. 
DR. T. T. W()OLLENS, Prea.

826 Routb State St.
I'hotie Harrisoa 0781

yra lega- 
Amerikos 

valstijose ir teritorijose. Kas
met Suv. Valstijų prezidentas 
ir valstijų gubernatoriai išlei
džia įsakymą, paskiriant pas
kutinį lapkričio mėn. ketvirta
dieni kaipo dėkavonės paminė
jimą. Pasirodo, kad beveik vi
sas pasaulis užlaiko kokį nors 
padėkavojimą. Visų laikų žmo
nės turi ir turėjo kojeią nors 
padėkavojimo dieną, kurią pa
švenčia atminimui visų suteik
tų gerovių. Senovėj žydai, grai- 

i kai. romėnai ir vėliau Anglijos 
isaksonai turėjo savo piučio po
kylius. Pirmas padėkavonės 
apvaikščiojimas buvo laikytas 
naujame pasaulyje 1621 me
tais. Laikytas Plymouthe ru
denį po baisios vasaros, kuo
met beveik pusė kolonistų, ku
rie atvyko ant laivo “Mayflo- 
wer”, išmirė. Šie likusieji' ko
lonistai susidraugavo su indijo- 
nais, kurie pamokino, kaip au
ginti kornus.

Del to pirmo apvaikščiojimo, 
keturi vyrai buvo išsiųsti pauk- 

buvo taip pasek- 
laukinių kalakutų 
per visą savaitę, 
istoriško apvaikš- 

pasi kvietė

Tarp Chicagos 
Lietuvių

J. šmotelio laiškas
(Tokio turinio laiškas buvo lap
kričio 
žiaus

26 d. pasiųstas šv. Kry-
Ligoninės Komitetui.

Red.)

1928.

ščiauti. 
mingi, 
pakako 
Bet dėl 
čiojimo 
savo 
kurių 
vyste 
tęsėsi

Jie 
kad 
net 
šito
kolonistai 

indijoniškus draugus, iš 
net 90 atvyko po vado- 
vado Massasoit. Pokylis 
net per tris dienas.

Taip prasidėjo Amerikos Dė- 
kavonės diena. Musų tradici- 
nališki pietus susideda iš kep
to kalakuto.

Bet padėkavonės diena nėra 
niekur kitur taip apvaikščioja
ma, kaip ‘ yra apvaikščiojama 
Naujos Anglijos valstijose, kur 
pirmieji pilgrimai apsigyveno. 
Toje dienoje susirenka visi 
šeimynos nariai, ir jie pralei
džia dieną taip, kaip Kalėdos 
yra praleidžiamos kitose vie
tose. [FLISJ.

Lapkričio 26, 
šv. Kryžiaus Ligoninės 

Komitetas.
2423 VVest Marquette Rd., 
Chicago, III.
Gerbiamieji: "'i*

Teko man, žemiau pasirašiu
siam pastebėti, kad mano pavar
dė randasi šv. Kryžiaus Ligo
ninės Komiteto sąraše. Aš ne
žinau kokiu budu ir kodėl mano 
pavardė ten tapo įrašyta, nes aš 
nesu davęs tam sutikimo ir ko
miteto darbuotėje nedalyvauju.

Rašydamas ši pareiškimą, aš 
manau, kad asmenys padariu
sieji kalbamo Komiteto sąrašą, 
įrašė ten mano pavardę norėda
mi suteikti man garbę, kurios 
aš nesu užsitarnavęs, ypatingai 
tarp tos visuomenės dalies, ku
ri stato, prižiūri ir valdo šv. 
Kryžiaus ligoninę. Todėl pra
šau išbraukti mano pavardę iš 
kalbamo Komiteto sąrašo ir pa- 

niekuomet nebu-

eiti tiesiai į autus. Dalyka^ pa
aiškėjo vėliau: kada prirengtoji 
jaunavedžiams karieta pasirodė 
prie bažnyčios, tai tvarkdariai 
nedavė jai vietos sustoti: esą, 
dabar autų gadynė!

Vestuvių puotai susirinko gal 
per pora šimtų žmonių. Tai juk 
ne maža minia. Svečiams teko 
net tris stalus tiesti vakarienei. 
Nežiūrint to, tvarka buvo pa
vyzdinga ir vaišių su kaupu. 
Tai dėka p. Pieržinskiui.

Vakarienėje p. Zolp buvo 
tostmeistras. Del žodžio jisai 
kišeniun nelenda, visus svečius 
ir jaunuosius pažjsta, na, tai 
galite suprasti, kad jo “intro
dukcijos” kai kada buvo labai 
vaizdingos.

Kalbėjo 
Skripka, p. 
State banko
kalbėti jaunavedžiai, o taipgi p. 
A. Kareiva.

Balius nusitęsė gan vėlai. 
Svečiai išsiskirstė apie 4 valan
dą sekmadienio rytų.

Ūpas visų buvo puikiausias. 
Svečiai jautėsi tikrai maloniai.

Dovanų jaunavedžiai gavo 
daugybę.

P-as Ežerskis jau senai gy
vena Town of Lake apielinkėje. 
Jisai yra vienas rimtųjų vietos 
biznierių, 
spulkai,
kiekvieną sumanymą lietuvių 
naudai. Taigi nestebėtina, kad 
tiek daug svečių dalyvavo ba-- 
liuje, kad tiek daug ir tokių 
gražių dovanų ir linkėjimų jau
navedžiai susilaukė iš giminių, 
draugų ir pažįstamų.

—Vietinis.

Padekavones Dienai
I •-

Jei nori turėt savo namuose puikiausia Radio Padėkavonės 
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 
Įtaisymas 
Dykai. Atwater Kent 7 Tūbai 

Greitas 
Pristatymas

Super-Radio Spykeris. Walnut cabinetas

ge-

M. Roos 
patyrimo

Yra Rcrai žinomas faktas, kad ne 
visi gydytojai yra patyrę gydime 
privatinių ligų. Del tos priežasties, 
sergantys žmonės, kurie nori 
riausio,, patarnavi
mo, nori specialisto, A 
kuris pašvenčia visą p 
laiką ir studij u o j a|> 
tas ligas. Jie žino, 
kad specialistas su
pranta kaip tas ligas
gydyti sėkmingiau. I

Dr. Ross speciali
zavosi per tris de
šimt metų. Savo/; 
praktikoj jis peržiū
ri ir gydo šimtus 
žmonių kasmet. Su- 
prantama, iš savo plataus 
jis įgijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingą sėkmingam gydymui tų pra
žūtingų ligų. Jo gydymas išgydo 

UŽSISENfiJUSIAS, NERVŲ IR 
KRAUJO LIGAS, SIFILI, GONO
RĖJA, PULIAVIMĄ, STRIKTURĄ, 
PUSI AS, PROSTATE IR ŠLAPI
MUOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

HDIIVCD AODBDIkPJ Dr- Ross suieikia saugiausi, geli 11 I r" K A ■Arini Ra nausj ir labiausia patenkinantį gy-
■ ■■■■ fivl llllll dimą. To pasekme yra, kad skait-

_ _ a ■ II Ali A 1būriai pacientų kasdie užpildo
ynA vA|ini|Q ofisą. Tūkstančiai žmonių, kuris 

nn IjnUuUlJ k<u><* nuo *ytlnill Hru* nerviškumo, ■ ■■•■ iytinj0 silpnumo ir abelnos negalės,
----------- liko išgydyti ir dabar yra sveiki ir 

Imkite be Baimės kaip pa- <nnnni patarymai dykai 
sakyta “Baypr” Pakeliuose; ateikit šiandie.j 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; nedaliomis nuo 10 iki 1. Pa- 

i nedaliais, seredomis ir subatomis 
. ofisas atdaras vakarais iki 8 vai. 

Trisdešimt metų šiame name.

B AVER

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

i

žymėti, jog aš 
vau jo nariu.

7114 Campbell 
Chicago, 111.

Su pagarba,
J. šmotelis. 

Avė.

Town of Lake
šaunios vestuvės

šeštadienio vakarą, kaip 
valandą, duota šliubas 
Ežerskiui su p-le Antanina. Ši
moni ute (iš Marųuettt Parko) 

šliubo ceremonijas atliko pats 
vietos parapijos klebonas, kun. 
Skripka, jo asistentai buvo kun. 
Dilesnis ir Linkus. Dainavo baž
nyčios choras, o solo — p-ni 
Pieržingkienė ir p. Kušleika. Vi
sos žvakės, visos lempos uždeg
ta ceremonijai. Nuo pat alto
riaus iki bažnyčios durų nuklo
tas baltas audinis takui, kuriuo 
jaunoji ir jos draugės prisiarti
no prie altoriaus.

Ištikrųjų, taip puošnios vedy
bos tur būt retai kada pasitai
ko lietuvių apgyventose kolioni- 
jose. O ir žmonių pažiūrėti šliu- 
bo susirinko, manau, daugiau 
ne kad į atlaidus.

Eidamas reporteriškas “parei
gas” ir uostydamas, ‘‘kokis oras 
pučia”, patyriau, kad jaunave
džiams jau priruošta specialu 
“karieta”, kai jie išeis po šliu- 
bo iš bažnyčios, šešių pėdų sep
tynių colių aukštumo airis butų 
buvęs pirmasis kučeris šios pir
mos medaus mėnesio kelionės. 
Ir gūnią turėjo jisai jaunave
džiams apsiausti, gad jie nesu
šaltų.

Bet kokis buvo mano apsivy
limas, kai išėjęs pamačiau po
rą tvarkos dabotojų, kurie darė 
taką ceremonijų dalyviams pra-

paremti

vakarienėje kun.
Elias, Universal

prezidentas, turėjo

priklauso Vytauto 
neatgisako

Bndgeportas

8 
P-

Išbarškino p. Stankūno studi
jos langą.

Einu iHalstričiu. P-no Stankū
no fotografijų studijos langas 
(3315 So. Halsted st.), visuo
met papuoštas paveikslais mu
sų , artistų, profesionalų, vyrų 
merginų ir moterų — gražių ir 
ne taip gražių, bet daugiau 
gražių — nurėdytas? nuplikęs.

Kas atsitiko? Ar p. Stankū
nas kraustosi? Einu pasiteirau
ti. 4

Įeinu vidun, klausiu ar ke
liasi p. Stankūnas kiton vieton. 
Ne, girdi, nesikelia. Klausiu, 
kodėl jis prieš pat Kalėdas nu
rėdė langą.

Pasirodė ve kas: važiavo au
tas HalstriČiu. Ratas pataikė 
ant numestos gatvėj “flash 
light” batarėjos, ir taip smar
kiai kirto jon, kad ši, kaip kul
ka, “šovė” skersai gatvę ir tie
siog į p. Stankūno studijos 
langą. Žinoma, langas ntiken-
tėjo.

Taigi 
klas ir 
kartais stikliorius čebatu nepri
mintų kuriam artistui ar dailiai 
merginai galvos.

P-nas Stankūnas mokėjo ap- 
drnudos kompanijai pinigus per 
penkiolikę metų ir dabar pirmų 
kartę pasitaikė, kad gavo “at
lyginimą” už sumokėtus pini
gus. O mokėjo po $27 metuo
se. Taigi suprantate, kad pil
nai užsitarnavo naują stiklę.

— Reporteris.

prisėjo dėti naujas sti- 
mrrėdyti langas, kad

taipgi esam įgalioti pardavinėt: RCA. Radiolas, Fresh-Mes 
man, Šparton, Boseh, Brunswick, Gulbransen, Zenith.

$2.00 į savaitę
Įmokėk mažą sumą, likusius po $2.00 į savaitę. Užsisakyk 

šiandien, mes pristatysim tuojaus.
Telefonuok Boulevard 4705 arba ateik j krautuvę.

Vienas dial, 7 tūbai, A. C. elektra, Riešuto medžio kabinetas.
Kaina su tūbais ir C1 OQ Jlft
viskuo W

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

CHICAGO, ILL.

Garsinkities “NAUJIENOSE
TUBBY Hank Prefers Tramps

■t......... ■■■..........   ■— --------------------- ---- -------------------------------------------------------- ------------------------------------------

THE TGOUBLE \aJITH 15 YOU bOM’T 
CAR.EEM0U6H A^OOT YOUR PERSOMAL 
APPEAfc AMCE^VOUCOULOM'T EKPECT A 
HICEGl^L ŪKE LUCV3OK)E*TO CARE

VUHILE you LOOKED LIKĘ A

BUTVtfUARE ALL 
GlGHT AJOVU, 
MAM' 60 OUT 

PLAV

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, j 
kurio saugumą prirodė milionai žmo-1 
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per1 
virš penkis metus nuo
Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos.

Kiekvienas neišardytas ‘’Bnyer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir ln0 plyskeliu.

iuibk^

I GUESS COUSlAJ PAYRI ČIA IS R16HT, \ 
I AJEVER. DRESSED RIGHT 6EF0RE 

*jTO MAKE A Al t WVTU THE GARUS - 
PAYRICIA KNOUIS VOHAT THEV 
L IK e SO V M THE CAX)D¥ KID AJOUU, 
\JOELL, HAMK, vųHAŪ^AVA'THlMK 
O F ME PRETTV HIGH HAT, EH?

HEHEAE

H E. Y 
PATRIClA

WHE(2E'S MY 
OLE CLOTHES?
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NAUJIENOS, Chicago, D!.

naujif-mo?
She Lithuanian Daily New« 

shed Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
' Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Užsisakymo kaina
Chicagoje — paštu:

Metams ..........~...................
Pusei metų .....................
Trims mėnesiams . ........
Dviem mėnesiam .... .......
Vienam mėnesiui ............

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ’...................
Savaitei ...........................
Mėnesiui ...... ........... _.......

Suvienytose Valstijoje, na Chicagoje, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginu]:

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

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00
4.00
2.50

8c 
18c 
75c

$8.00
$7.00
$8.00

3c

Subscription Kates: 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy.

Entered as Second Class Matter 
Maivh 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, UI., under the act of 
March 3rd, 1879.

$7.00
3.50
1.75
1.25 

.75

jo prašymą atmetė. Tas pats Washingtonas tečiaus ne
daro jokių kliūčių įvairiems carinės Rusijos didkuni- 
gaikšeiams, Italijos fašistų agentams ir panašiems atža
gareiviams, kai jie užsimano atvykti į Ameriką savo 
biznio arba propagandos reikalais.

Vienintelis grafo Karolyi “nusidėjimas” yra tame, 
kad jisai buvo pirmas Vengrijos respublikos galva — 
tos respublikos, kurią nuvertė žiaurusis admirolas 
Horthy, pasikvietęs talkon Rumarfijos armiją. Amerika 
yra viena seniausiųjų pasaulyje respublikų, bet jos val
džia eina ranka už rankos su Vengrijos diktatoriais 
prieš respublikos šalininkus./

LietuviiĮ Kulturejimas Amerikoj
Rašo Dr. A. Montvidas

Persidirbimas

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

DARBININKŲ RIAUŠĖS SOVIETŲ RUSIJOJE KAUNO KOMENDANTAS NU
BAUDĖ “DARBININKĄ”

Seniai žinoma, kad Rusijos valstięčiai nepatenkinti 
sovietų valdžia. Pastaroji nuolatos veda su jais kovą. 
Ypač aštrus valdžios santykiai yra su vadinamais “ku- 
lokais” (“buožėmis”), turtingesniais ūkininkais. Kadan
gi ūkininkai nepajėgia pasipriešinti organizuotai val
džios jėgai (kariuomenei ir policijai), tai jie, keršinda- 
mi bolševikams už savo skriaudas, žudo atskirus tos 
valdžios atstovus. Per metus laiko, kaip praneša sovietų 

> spauda, Rusijos valstiečiai nudaigojo 172 “selkorų” (t. 
y. bolševikų spaudos korespondentus sodžiuje). Tokio 
pasibaisėtino dalyko jus nerasite visam pasaulyje. Tik 
pamąstykite: sodiečiai gaudo ir užmušinėja, kaip page
dusius šunis, laikraščių korespondentus, apsigyvenusius 
tarpe valstiečių rinkti žinias spaudai!

Bet kuomet yra seniai žinoma, kad tarpe “vieninte
lės darbininkų ir valstiečių valdžios” ir ūkininkų eina 
beveik atviras pilietinis karas, tai iki šiol labai mažai 
kas galėjo numanyti, kad panašus valdžios santykiai 
jau ėmė susidaryti ir su Rusijos darbininkais. Apie dar
bininkus sovietų krašte bolševikų propaganda visuomet 
skelbdavo, kad ši Rusijos gyventojų klasė esanti pil
niausiai patenkinta savo valdžia, kad Rusijos darbinin
kai esą kiekvieną valandą pasiryžę paguldyti už bolševi
kus savo galvas. Pasirodo, tečiaus, kad ir šiame punkte 
bolševikiška propaganda labai toli prasilenkia su gyve
nimo faktais.

Chicagos “Daily News” korespondentas, Negley 
Farson, telegrafu iš Odessos praneša apie Rusijos mies
tų darbininkų bruzdėjimą dėl nepakenčiamo gyvenimo 
brangumo ir dėl grasinančios maisto stokos. Jisai pami
ni darbininkų manifestaciją, įvykusią Odesoje lapkričio 
7 d., kuomet buvo švenčiama bolševikiško perversmo su
kaktuvės, ir sako:

“Keletas darbininkų pasirodė balkone Odesoje 
ir laikė prakalbas miniai iš 2,000 žmonių. Raitoji 
policija išvaikė minią, ir sako, kad daugiaus kaip 
200 žmonių paskui buvo suareštuota.”
Vadinasi, Odesos gatvėse įvyko pusėtinai skaitlinga 

darbininkų demonstracija, kurią turėjo vaikyti raitoji 
policija (kaip kad anąmet įvyko Kaune, rotušės aikštė
je, dėl ko musų bolševikėliai kone iš proto išsikraustė, 
berėkdami.’), ir šimtai manifestantų paskui buvo suim
ti. Taigi sovietų valdžiai jau tenka ginkluota jėga mal
šinti nepasitenkinusius darbininkus.

Charakteringa toje žinioje apie Odesos manifesta
ciją yra da ir tai, kad, kaip praneša “Daily News” ko
respondentas, darbininkai kalbėtojai tenai stojo už “de
šinįjį sparną komunistų partijoje”. Dešinysis sparnas 
Rusijos bolševikų partijoje šiandie, kaip žinoma, jau 
atvirai eina prieš Stalino politiką.* To dešiniojo sparno 
vadus —’Rykovą, Buchariną ir k. — bolševikų galin
giausias diktatorius jau pradėjo mėtyti iš jų vietų.

Atrodo tad, jogei Rusijos bolševizmo frakcijų kova 
dabar jau persimeta i gatvę, į žmonių mases. Kai ėjo 
rungtynės tarpe Stalino ir Trockio, tai “pašalinės” mi
nios negavo progos i jas įsikišti (nors “trockistai” buvo 
keletą kartų mėginę jas įtraukti), nes opozicija už mi
nių reikalus ir nekovojo. Trockis reikalavo tiktai dides
nių teisių sau ir savo vienmineiams partijos viduje. 
Daugiausia dėl šitos priežasties trockinė opozicija ir 
buvo taip lengvai sumalta.

Jeigu dabartinei, dešiniajai, bolševikų partijos opo
zicijai pavyktų perkelti kovos frontą iš partijos “jačei- 
kų” ir valdžios įstaigų į gatvę, į plačiasias žmonių mi
nias, tai “visagalintis” Stalinas greitai pasijustų taip 
pat prispaustas prie sienos, kaip pirmiaus jisai prispau
dė trockistus. Yra neužginčijama tiesa, kad dešiniųjų 
Stalino priešų pozicija šiandie labiau atatinka • krašto 
interesus, negu jo pozicija.

Darbininkų susirėmimas su ginkluota valdžios jėga 
Odesoje tuo budu yra reikšmingas įvykis.

laikraščiuose įdėta

komendantas nubau- 
redaktorių

Lietuvos 
žinia:

“Karo
dė ‘Darbininko’
Petrą Jočj 200 litų arba 2 
savaičių kalėjimo už nesilai
kymą spaudos taisyklių 1 ir 
4 paragrafų.”
Pirma “Rytas”, paskui “že

maitis,” paskui “Socialdemokra
tas”, dabar—federantų “Darbi
ninkas”. Visus juos nubaudė 
karo komendantai administraci
niu budu, be teismo nuospren
džio. O tuo tarpu Lietuvos 
konstitucijti, kurią Smetona, su 

Voldemaru iškilmingai prisiekė 
saugoti, garantuoja Lietuvos 
piliečiams laisvę.

DARBININKŲ “VIENYTOJAI

Prieš kiek laiko Amerikos 
workerių partijos diktatoriai iš
metė iš centralinio komiteto 
James P. Cannoną, Martiną 
Aberną ir Maxą Schachtmaną, 
“kaipo trockininkus”. Kova tar-j 
pe stalincų ir trockistų tečiaus; 
dėl to nepasiliovė, bet dar la
biau paaštrėjo. Dabar įvairiuose 
centruose, kur komunistai turi 
šiokią-tokią organizaciją, eina ■ 
smarkus bruzdėjimas prieš par
tijos viršininkus dėl jų sauva- 
liško elgesio su “nepaklusniais” 
partijos veikėjais ir nariais.

Didelis susirėmimas šiomis 
dienomis įvyko tarpe priešingų1 
komunistų frakcijų Minneapo-| 
ly, Minn. Sušauktoje workerių 
partijos konferencijoje penki 
delegatai balsavo prieš rezoliu
ciją, kuria užginama Cannono 
ir draugų pašalinimas iš parti
jos. Už tai tie penki delegatai 
tuojaus tapo išmesti iš partijos.

Tarpe likusiųjų konferencijos 
delegatų betgi pasirodė dauge
lis nepatenkintų šitokiu žiauriu 
pasielgimu su tais penkiais “ta- 
vorščiais”. Buvo įnešta rezoliu
cija, protestuojanti prieš jų iš
metimą, ir už ją balsavo pen
kiolika delegatų, šitie penkioli
ka protestantų tapo taip pat iš
mesti !

Reikia manyt, kad dabar ko
munistų partijoje kils daugiaus 
protestų dėl šito Stalino frak
cijos lyderių sauvaliavimo. Bet 
kiekvienas protestas reikš naujų 
braukimą iš partijos. Priešta
ravimai Amerikos komunistų 
tar|>e jau yra pasiekę tokio lai
psnio, kur diskusijoms ir kom- 
irtomisams prie susitaikinimo 
prieiti nebegalima. Jau ne ar
gumentais, bet jėga sprendžia- ką? 
ma jų tarpusaviniai ginčai. Ide-1 Kai dėl “Aido”, tai dabar 

jiems yra proga dar sykį pa
galvot, ar iš tiesų yra naudinga 
darbininkams diktatoriška val
džia. “Apšvietiečių” ' organas 
keletą kartų labai arogantiškai 
kabinosi j akis “Naujienoms”, 
kuomet jos nurodė, kad Rusijos 
vadinamoji “proletariato dikta
tūra” yra pavergusi ir patį pro
letariatą. Jisai bandė mus įti
kinti, kad tai netiesa, ir tvir
tino, kad dėl diktatūros Rusijo
je kančią tiktai “kontr-revoliu- 
cionieriai” ir “darbininkų išnau
dotojai”. Gerai — dabar tegul 
“Aidas” atsako, ar ir jisai yra 
kontr-revoliueionierių ir darbi
ninkų išnaudotojų organas, jei-

prieš Staliną buvo sukilusi visa 
“senoji Lenino gvardija”. Ne
žiūrint to, kad tenai opozicijoje 
stovėjo patys populiariškiausi 
partijos vadai— Trockis, .Zinov- 
jevas, Kamenevas, Radekas, Ul- 
janovienė (Lenino našlė) ir ki
tos bolševizmo žvaigždes —Sta
linas juos visus suvarė į ožio, 
ragą. Mat, jisai, kaipo gene- 
ralis partijos sekretorius, turė
jo savo rankose visus organiza
cijos siulus, ir narių masė, pa
pratusi aklai klausyti tų, kurie 
jais komandavoja, parėmė jį, o 
ne savo buvusius dievaičius.

Taigi nėra abejonės, kad ir 
Amerikos komunistų partijoje 
laimės ta klika, kuri turi dau
gumą centre, nežiūrint ar dau
guma partijos narių jai prita
ria, ar ne. Tečiaus stalincų 
laimėjimas čia gali pasibaigti 
tuo, kad Piirti jojo nebeliks nei 
narių, nei veikėjų.

Išmestieji opozicijos vadai 
jau eina prie *‘leninistų” kliubų 
organizavimo. $ale oficialės 
workerių partijos, vadinasi, su
sidarys kita, priešinga jai ko
munistų organizacija, ir jos dvi, 
vardan “proletariato vienybės”, 
ėsis ant smert.

Netoli visi Amerikos lietuviai 
tapo pastovus šios šalies gy
ventojai. Jie neketina "grįžti 
Lietuvos ir net retai kilnojasi 
iš vienos valstijos j kitą arba iš 
miesto j miestą. Prieš karą* jie 
blaškydavos iš miesto į miestą, 
netoli visi ketindavo grįžti tė
vynėn. Dabar jie prisipirko 
ūkių, namų, automobilių, išmo
ko amatų, užsidėjo biznius, vai
kus leidžia į aukštesnius moks
lus, patys tampa piliečiais, ma
sonais, republikonais, demokra
tais, stoja į armiją ir tūli ėitų 
į Ku Klux Klaną, jei priimtų. 
Net ir lietuviški kunigai didžiu
moj jau kaip ir amerikonų: 
džentelmoniški, bizniški, svie
tiški, o pirma buvo iš Lietuvos 
atbėgę prasikaltėliai, nes pado
riam kunigui Lietuvoje 
geriau, negu Amerikoj. 
Amerikos lietuviai turi 
skaitlių gudrių kunigų,
sionalų, biznierių, amatninkų ir 
net geniališkų plėšikų ir but- 
legerių.

Patyrinėjus vidutiniško lietu
vio buto įrengimą, jo išeigas, 
apsirėdymą, valgį ir inteligen
tiškumą, atrasime, kad jis tapo 
amerikonas, net amerikonišką 
valgį Ii- g,-d-imus pamėgo. Tiesa, 

dabar jis nebeskaito, nebesila
vina literatūroj, politikoj, jo 
praktiškame gyvenime nereika
linguose moksluose. Jis tapo 
materialistas ir dalinai cinikas. 
Idealizmas iš jo išgaravo. Butų 
melas ginčyti, kad socialistai 
nebuvo užkrėtę didžiumos Ame
rikos lietuvių idealizmu. Mat, 
per socialistų organizaciją per-į turi būti amerikonas: jis priva-

“Deginti žvakę iš abiejų 
lų” yra pavojingas dalykas, 
rį mažai žmonių gali atlikti. 
Nėra daug vyrų ir moterų, ku
rie per dieną gali dirbti, parei
ti namo pavargę ir vėl per nak
tį dirbti. ,Net ir drūčiausias bus 
apgalėtas.

Mažai vyrų ir moterų gali

ga- 
ku-

LAISVA ŠALIS

Vengrijos grafas Mykolas Karolyi vėl prašė Jung
tinių Valstijų valdžios leidimo įvažiuoti į šią šalį laikyti 
paskaitas apie sąlygas savo tėvynėje. Bet Washiugtonas

AIDAS” NEĮLEIDŽIAMAS 
RUSIJON

“Laisvė” su džiaugsmu pažy
mi, kad buvęs chicagietis žal- 
pis praneša iš Maskvos,

“jog Amerikos Baltrušaitie
nės kvailelių leidžiamam ‘Ai
dui’ jau 6 mėnesiai Sovietų 
Respublikos durys uždarytos. 
Tai dėl to, ka jis niekina ir 
purvais drąpsto Amerikos 
Darbininkų (Komunistų) 
Partiją”.

į

Nelabai gali didžiuotis savo
išmintim ir “Laisvė”, jeigu ji 
tokiu dalyku džiaugiasi. Juk ji 
daug kartų yra protestavusi 
prieš tai, kad ją Lietuvos val
džia neįsileidžia Lietuvon. Da
bar gi ji pati pritaria tam, kad 
komunistiška Rusijos valdžia 
uždarė duris komunistiškam 
“Aidui” ir tai vien tik dėl to, 
kad “Aidas” yra kitokios sro
ves, negu bolševikų užgirtoji 
Amerikoje frakcija. “Aidas” ne 
niekino sovietų valdžią, bet ją 
gyrė; jisai ne smerkė komunis
tų internacionalų, bet kėlė jį į 
padanges; jisai vergiškai gar
bino net ir viešpataujančią so
vietų Rusijos partiją, kuri re
mia priešingą “apšvietiečiams” 
workerių kliką.

■ .< ■
Ir, nežiūrint to viso, su ‘ Ai- 

du” bolševikiška valdžia pasiel
gė lygiai taip pat, kaip Lietu
vos tautininkų valdžia elgiasi 
su ‘“Laisve”. Ar ne ant juoko 
tad save ‘“Laisvė” stato, kada 
ji užgiria tokią'Maskvos politi-

jų kova išnyko, pasiliko tik ga
lios trokštanšių klikų kova!

Stalinui tarnaujančioji (ir iš 
jo gaunanti subsidijas) klika 
yra stipresne dėl tos priežas
ties, kad ji turi daugumą kon
troliuojančioje partijos įstaigo
je, nors eilinių narių tarpe dau
gumą gal turi jos oponentai. 
Prie diktatoriškos tvarkos par
tijoje paprastų narių nusistaty
mas neturi jokios reikšmės; 
partijos politika priklauso nuo 
to, kieno rankose randasi parti
jos “mašina”.

šitą tiesą puikiausiai prade- 
monstravo ftakcijų kova Rusi
jos bolševikų partijoje, kur

buvo 
Dabar 
didelį 
profe-

nesišviečia daugiau. Išrodo, 
kad jie nusprendę išmirti to
kiais, kokiais dabar yra ir už
leisti vietą tobulesnei gentkar- 
tei. Augančiu jaunimu jie su- 
sirupinę: rašo ir kalba apie jį, dj^abrikLoi,; 
stengiu, suorganizuoti, išlavin-j ,ajko įr uį u sunkjaj 
II j kėti. Sveikata yra musų bran-

Nors senesnėji gentkartč giausias turtas. Neturime ją 
aptingo ir po kiek metų neda-1 eikvoti, arba taip praleisti lai- 
rytų garbės tautai, vienok ji ką ir energiją, jog pasekmės 
daro didžiausių pastangų augš- butų blėdingos, nepaisant kiek 
tai iškelti jaunimą. Reta lietu- mums už laiką moka. Dešimt 

-vių šeimyna neleidžia savo vai- dolerių į valandą už kokį nors 
kus į augštesnes mokyklas, tu-1 atliktą darbą yra permažai, jei- 
kstančiai jaunų lietuvaičių ir I gu atliekant tą darbą netenka- 
lietuvių lanko kolegijas ir uni- me sveikatos, 
versitetus; reta mergaitė nemo- 
kinama muzikos, daugeliš mo
kinasi dainuoti ir klasiškų šo
kių. Tiesiog eina lenktynės,, 
kieno vaikas pasieks augštesnį! 
mokslą, užbaigs geresnę mokyk
lą, labiau pasižymės dailėj. Tik 
pats žemasis sluoksnis nedaly
vauja šitose lenktynėse. Ir ne
svarbu, ar lietuviai uždirba pi
nigus iš butlegeriavimo, ar dirb

tuvėj, ar iš “supraiz parių”, ar
iškaziruoja, bite tik apverčia ?... . tengsi. žinoma, vijuos savo vaikų mokinimui. Į 
Jaunoji lietuvių gentkartė inte-! 
lektualiai ir materialiai stovės j 
kur knis u Kaičia, n už dabartinę

gentkartę. Apšviestų ir pasižy-. 
mojusių lietuvių proporcija,

Dirbti yra normališka ir svei
ka. Kūnas ir protas turi atlikti 
savo užduotį. Persidirbti nenor- 

| mališka ir priešinga visoms kū
no mašinerijos taisyklėms. Yra 
faktas, kad kūnas yra panašus 
į bile kitą vežimą ir gali pakel
ti tik paskirtą dalį darbo. Jei
gu į vagoną įdėsi perdaug ko
kių tavorų, tai vagonas suluš.

1 Taip pat su kunu. Jeigu per
daug darbo turi atlikti — n-eįs- 

, vieni vagonai už 
kitus yra drutesni, bet ir tie 

‘ tik gali vežti paskirtą dalį.
Kart nors nėr jokių taisyklių, 

kurios parodytų, kiek darbo kū
nas turi atlikti, bet visi turi 

man, rodos, bus didesnė, negu bent tiek apsipažinti su kunu, 
kitose tautose.

Bereikalingai termas keliamas 
dėl jaunimo amerikonėjimo ir 
lietuvystės nykimo Amerikoj. 
Amerikoj gyvenantis žmogus

žinojus kiek gali atlikti, 
pažinti pavojaus ženklą, 

nors yra normališka pa-

j kad
i Turi
Kad
vargti, bet gamta sutvarkė kū
ną taip, jog visi gali pažinti, 
kuomet perdaug spėkos įtemp
tos. Kaip tik jaučiame įtempt-ėjo tūkstančiai lietuvių — dau-Go įsigyti piliečio teises, išmok-1 * . ...J •

l.l.ik„ ............ I "»!• 1'e,k,a Mtl l,as Rytoją irgelis dabartinių kunigų, bolševi- ti šalies kalbą, 
kų, sandariečių, fašistų, biznie- hots” arba “hot dogs”, lankyti 
rių, profesionalų. Pas socialis
tus tūkstančiai išmoko skaityti, lerį ir t.t. Tie, kurie nepasieks 
rašyti, teatrus statyti, draugi
jas organizuoti, mokslą įvertin
ti. Per 20 metų socialistų orga
nizacija lietuviams buvo kultū
ros šaltiniu. Bet dabar joje tik 
keli entuziastai bepasiliko. Bu
vusieji nariai vieni kunigauja, 
kiti biznius veda, treti profesi
jose, ketvirti bolševikauja, 
penkti munšainą parduoda ir 
kultūringai gyvena. Socialistiš- 
ko idealizmo jie nusikratė, o ki
to idealizmo Amerikoj nerado 
—nes čia materializmas.

Pagalvokite: kaimiečiai, anal
fabetai, tūli net puslaukiniai 
lietuviai per porą dešimčių me
tų intensyvio pasiryžimo tapo 
civilizuoti miestiečiai, daro lenk
tynes su senai civilizuotų tautų 
žmonėmis visose gyvenimo ša
kose, o munšainą padaro už vi
sus geresnį. Angliškai susikalba 
didžiuma, kiti net ir žydiškai 
pramoko. Retas Amerikos lietu
vis nemoka trijų, keturių kalbų, 
o keikti moka penkiose, šešiose 
kalbose.

Pastaraisiais keliais metais 
pasidarė nemaža stagnacija ap- 
švietos siekime. Pirma labai 
smarkiai puolę prie mokslo, dai
lės, literatūros ir į porą dešim
čių metų pasilyginę su civilizuo
tų tautų žmonėmis, lietuviai lyg 
pailso. Jie sustojo skaitę kny
gas, lankę paskaitas ir prakal
bas, % kūrę chorus ir teatrales 
draugijas. Lig suprasdami, 
kad kitų tautų pralenkti nepa
jėgs, o jau su jomis pasilyginę, 
lyg prisitygę entuziazmo . ir 
ambicijų, senesnieji lietuviai 
nors apšvietą gerbia, bet patys

gu sovietų valdžia neįsileidžia jo 
į Rusiją? . , .

“Apšvietiečiams” mes, be ko 
kita, pasakėme, kad jeigu jie 
gyventų sovietų krašte ir mė
gintų leisti tokį laikraštį, kaip 
“Aidas”, tai Stalinas juos su
kištų į kalėjimą arba išsiųstų į 
Soloveckas salas. Ar šitas durų 
uždarymas' “Aidui” į sovietų 
Rusiją nerodo, kad mes sakėme 
tiesą?

valgyti “red

movies”, šokti tango, vytis do-

augštesnio mokslo, kaip lietu
vybės dvasią mes jiems nepum
puotume, kaip juos neorgani
zuotume, pasiliks prastais, lie
tuviais ir prastais amerikonais 
su aspiracijomis tapti prezi
dentais arba detektivais. Aug.š- 
tesnius mokslus einant, kuomet 
prisieina studijuoti ar tai kal
bos, ar istoriją, ar literatūrą ir 
net kuomet studentas planuoja 
daryti tyrinėjimus gamtos mo
ksluose, tautinė orientacija išei
na aikštėn. Da man neteko 
kalbėtis nė su Vienu Amerikoj 
gimusių lietuvių studentu ar 
profesionalu, kuris i 
esąs lietuvis, kuris net zalaty-! 
damas neaugštintų savo tautos, 
kitataučių akyse, kuris nors kri
tikuodamas lietuvius lietuvių 
tarpe nebūtų patriotas. Mes lie
tuviai kritikuojame ir smerkia
me savo tautos ydas, nes mes 
jų turime. Kritikuoja jas ir 
jaunimas. Pats jaunimas turi 
nemaža ydų, viena svarbiausių, 
kad jis pats ima senti. Bet ap
šviestieji Amerikoj augę lietu
viai yra geri lietuviai, nors tūli 
ir musų kalbos nemoka. Jie 
lanko geresnius musų parengi- 
mus, stoja į musų organizaci
jas, turi artimų ryšių su musų 
inteligentija, patys organizuoja
si, tūli net musų laikraščius 
skaito ir rašo į juos. Vadinasi,

tegul jis kūną peržiūri.
Kūnas turi atlikti tik norma- 

lišką darbo dalį.
Mokslas rodo, jog perdidelis 

nuovargis, kuris perdaug pri
verčia kūno muskulus dirbti, 
pagimdo nuodus, kuriuos pavar
gęs kūnas negali pašalinti. Tie 
nuodai sumažina kūno atsparu
mą. Nuovargis taip sumažina 
protiškas ir fiziškas pajėgas, 
jog pasekmės yra prastas dar
bas, mažąs našumas ir trum
pesnis gyvenimas. [FLIS].

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

t”Ž2 ' Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEAT1NG

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

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

4606-48 W. 22nd St.
Tfcl Cfaro 130

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokiu atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ESTATE: Turiu Kerų 
barmenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Haltted St.
Tel. Roosr dt 8500

jokio lietuvių ir lietuvystės ny-
kimo nėra; tiesa, vieni miršta, 
naujų neatvyksta iš Lietuvos, o 
čia gyvenanti nusikratė kaimie- 
tiškumo, provincionališkumo, gi 
čia augusieji yra jau tikri mies
tiečiai, civilizuoti žmones.

GYVENIMAS
Mineainla t urna] m 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Nauja spėka pasenusioms j 
ir paliegusiems

Beetartiuantl mnatvė vin <hdc*iio niihla 
giliu ant nnrvij ir tniiHkuhj maleinų, Hv»r- 
bioji organai muuėnkėja, nervai tiuailpnėju ir 
apdUoK lAnykutii. Ndailpn^itiHieniK niekais no- 
nril.vghtu Nufca-Tbnr. lį>til<njnj. pasekmėm 
kartais I kelius dienus būna tikrai pastebi'- 
tiiios. Sąryšy su tuo yra įdomus laiškas 
p. James MiIiht -iš Wieg)tu-<. Misa. Jis, 
sako: “Aš visai mažai spdkij ir uneruljos
beturėjau ir buvau visiškai nusikamavęs, i 
Paėmęs Nutu-Tono aš pasijutau kaip nau
jas ŽmOKUb’’.

Kiekvienas, kuris yra nnsilpnėięs arba 
menkos sveikatos, turi išbandyti Nuga-T<>iie 
Ir įsitikinti anie šį dideli sveikatos ir spė
kos buduvotojii. -Jus ludite gauti. kur lik 
vaistai yru pardavinėjamo. Jelltu jusi) v<t- 
teina neluretn stake. jis galt užsakyti dvi 
jiu i.-- urmo s aut.- nt-s.

Prenumerata metami $1.50 
Putei meti$1 
Kopija .........................  lOe

Geriausia Kalėdoms 
dovana — “Gyveni
mas”. Užrašyk savo 
giminėms į Lietuvą 
“Gyvenimą Kalėdoms 
dovanų; jie bus jums 
už tai visuomet dė-
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1929 metu KalėdasUžtiRrimkit Laimingas

Prisidedami Prie Kalėdinio Taupymo Kliubo Dabar!
Neatidėliok daugiau nė vienos dienos!

Northwest Side

Archer Avė. at Sacramento Blvd

Bridgeport

WEST SIDE TRUST & SAVINGS BANK UNIVERSAL STATE BANK
735 W. Roosevelt Road

Lietuvių Bankas Bridgeporte

CHRISTMAS CLUBS
CHRISTMAS CLUBS

West Side

METROPOLITAN STATE BANK

JOHN BRENZA—President

——

M® Central Mfg. DistCicero

CICERO TRUST & SAVINGS BANK CENTRAL MFG. DISTRICT BANK

Čia jus galite pradėti su mažiausia suma

šie bankai parodo savo draugiškumą lietu
viams ir tą jie čia jums pareiškia. Jums bus 
smagu vesti su jais visus biznio reikalus. Tai 
yra saugus bankai jūsų taupinimams. Apsilan- 
kykit artimiausiame jums banke šiandie.

Pradėk taupyti tuojaus stodamas 
j musų Kalėdų Kliubą

$5 Club pays $253.75
$10 Club pays $507.50

Join Now!

“Stok i Musų Kalėdini 
Kliubą Dabar!

Specialės Dovanos 
Jus galit būti vienas iš 

Laimingųjų.

Brighton Park

MIDLAND NATIONAL BANK

5200 W. 25th St. '
Pamąstyk apie Kalėdas 1929 ir pradėk 

taupyti po biskį tuojaus.

miausis jums bankas, iš šiame puslapyje įvardytų bankų, yra 
geriausia vieta jums nueiti dar šiandie. Ar jus pnsidesite prie 
50c. į savaitę Kliubo, ar prie $10 Kliubo, jus lauks lygiai širdin
gas priėmimas ir malonus patarnavimas.

HOME BANK & TRUST C0
1200 N. Ashland St.

šiemet Chicagos bankai išmokės $24,747,946 laimingiems Ka
lėdinio Kliubo taupytojams! Ar jus gausite savo daŲ? Ištikrųjų, 
tai yra lengviausias būdas užtikrinti sau užtektinai pinigų kai 
vėl ateis Kalėdos. Dabar yra geriausias laikas pradėti ir arti-

Resources over $15,000,000
Atsineškit šį apgarsinimą. Jis vertas $1, kuris bus įrašytas 

į jūsų sąskaitą.

$1 Club pays
*

$2 Club pays

Join Now!

.JOT!

H

*a\< y \ i
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pranešimas
Ame

rikoje 251-ma kuopa rengia 
lialių lapkričio 29-tą dieną, t. y. 
Padėkavonės 
svetainėje, 
su 5436 So. Wentworth 
Balius prasidės 7 valandų, 
gera muzika šokiams, bus 
lomi šokti ir bus kitokių 
marginimų — bus broliukas ir 
sesutė, jauni dainininkai iš 
Lietuvos. Taigi visi nariai ir 
šiaip lietuviai širdingai prašo
mi atsilankyti ir gražiai ir link
smai praleisti Padėkavonės die
nos vakarą. Kviečia kuopos 
Valdyba.

Susivienijimo 1 .ietuvių 
251-m a kuopa

dienoje (vakare) 
kuri randasi adre- 

ave. 
Bus 
ma- 
pa-

North Side
Humboldt Park Lietuvių 

Pol. Kliubo balius puikiai pa
vyko. Balius įvyko šeštadienio 
vakarą, lapkr. 21 d„ Spaulding 
Hali.

Pavykintų taip galima nu
žiūrėti: viena, žmonių buvo 
pilna salė, antra — svečių bu
vo iš tolimų miestų — valsti
jų, k. t. Michigano ir \Viscon- 
sino, trečia — pelno liko arti 
pusantro šimto dolerių, ketvirta

DRESIŲ DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesija. Pa« 
mokos dienų ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
: 90 N. State St. cor. Lake St. 

10 augštas
i JOS. F. KASN1CKA, principalasi

Bosch-Radio
(Elektrinis perdėm)

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

Tūbos

laimėjo
musų 
turėjo 

Žinoma,

kaip klinbiečiai ir svečiai, 
taip ir vietos gyventojai sma
giai iki vėlumos linksminos. 
Tas parodo, kaip veikiant san
taikoj galima viską sėkmingai 
vykinti. —Kliubietis S.
Morning Star Kliubas

Praeitų septnitadienj 
kolonijoje “Naujienos’ 
kaukių balių-šokius.
klinbiečiai nepražiopsos jokios 
progos, jeigu tik galima pasi
naudoti.

“Naujienos” davė prizus 
gnipėms— vot tai čia ir buvo 
ta proga laimėti. Morning Star 
laimėjo antrų prizų —$100 ver
tės radiolų. Tai good. Kliubui, 
turinčiam savo kambarius, to
ki* dalykas, kaip radiola, bus 
naudingas. — Aras.

North Side
Mokinasi šaudyti.

j vidų. Vaikėzai, pajutę, kad ga
li bu t i jiems blogai, smilko per 
duris. 'Pečiaus, vienas jų - 
lenkas — tapo 
smarkiai apkultas, 
saliuno, vaikėzai 
laukė, kada išeis 
Mačiukaičių. '

Kaimynai, manydami, kad 
jau užsibaigė trobelis, išėjo na
mo. Ale vos jie išėjo iš namo, 
kaip vaikėzai puolė ant jų su 
i volveriais liepdami pakelti 
rankas augštyn. O kadangi Do
bilas su Mačiukaičiu nenorėjo 
klausyti vaikėzų paliepimo, tai 
buvo paleisti į juos šūviai. Ant 
laimės nei vienam nepataikė. 
Dar vaikėzai išmušė du prieša
kinius langus.

Pranešta apie įvykį policijai, 
kuri, apžiūrėjusi, viską susira
šė. Tai, kaip matote, lietuvių 
vaikai ir Northsįdėj pradeda 
pasižymėli.

— Northsidietis.

vienas 
nutvertas ir

Išbėgęs iš 
pasislėpė ir 
Dobilas su

Ant North avė., prie VVood 
st., po numeriu 1753, Dambrau
skienė užlaiko saliunų. Pereitą 
sekmadienį apie pusę po dvy
liktos užėjo du vaikėzai, iš ku
rių vienas buvo lietuvis, o ki
tas draugas lenkas. Abu buvo 
gerokai išsikaušę, ir, trumpai 
bekalbant, atėjo pirma valan
da, kada teikėjo uždaryti sa- 
liunas, nes mat, toks yra mies
to patvarkymas.

Tada savininkai pradėjo pra
šyti “svečius” kad jie apleistų 
saliunų. Bet vaikėzai atsisakė 
išeiti, nes, girdi, jie čia dar no
rį pabūti. Savininkė, matydama, 
kad geruoju “svečių“ negali iš
prašyti, užtraukė saliune švie
sas, o “svečius” ėmė prašyti iš
eiti per užpakalines duris.

Vaikėzai, pasijutę 
šoko prie savininkės ir pradėjo 
;ą smaugti. Savininkė, pasijutu
si prastoj padėty, ėmė šauktis 
pagalbos, ir kažin kas butų to
liau atsitikę. Bet jos laimei prie 
saliuno dar stovėjo šeimininkės 
du kaimynai — Dobilas ir Ma- 
čiukaitis, ką tik išėję iš saliu
no. Išgirdę riksmą, jie įbėgo

Bridgeportas
Vagiliai apkraustė pp. Taujėnų 

butų.

Pirmadienio vakarų, apie 10 
vai., i>-ni Taujenionė parėjo iš 
darlx). Atidarė ji duris ir, neį
ėjus dar vidun, pajuto, kad na
mie yra kas nors negerai atsi-

šia laikomos yra brangmenes. 
Iš lo galima spręsti, kad vagi
liai ypač rūpinosi surasti pini- 
gy-

Kokiu budu piktadariai jsi- 
piršo vidun?

Kiekvienas šeimininkas ir 
šeimininkė žino patarimų išei
nant iš namų užbraukti langų 
velkes. Ir pp. Taujenių buto 
langų velkės buvo užbrauktos. 
Bet kadangi jų butas randasi 
pirmame aukšte, tai vagiliams 
lengva buvo prie langų prieiti.

Jie išmušė stiklų arti tos vie
tos, kur sunerti esti velkėmis 
viršutinis ir apatinis rėmai, ir 
jau lengvai atsuko velkes, o 
paskui pakėlę langą ir sulindo 
vidun. Jsipiršę vidun, vagiliai, 
matyti, pirmiausia atidarė lan
gą, kuris veda į kitą namo pu
sę. Reiškia, jei šeimininkai bu
tų sugrįžę per priemenės duris, 
tai vagiliai butų bėgę Įmik per 
virtuvės duris į kiemų; jei Šei
mininkai butų grįžę per virtu
vę, tai jie pusi darė kelių iš
sprukti per soiaiij langų.

Kadangi nei vienas šeini įnin
ku nepasirodė tuo laiku, kada 
vagiliai darbavosi, tai jie aplei
do butą palikdami plačiai atvi
ras buto duris.

Pp. Taujeniai gyvena adresu 
3331 So. Halsted —Rep.

sumų dolerių užmirštų surastą 
Snapsą.

Musų užeigos savininkas su
moka $500.

Praslenka diena, kita. Sumo
kėjęs $500, saliunininkas lietu
vis kreipiasi pas savo pažįsta
mų | vidurmiestį, kuris dirba 
valdžios darbų kartu su prohi- 
bicijos jėgomis. Ir kas pasiro
do? Nagi jo pažįstamas prane
ša jam, kad tokių žmonių, ku
rie darė pas musų lietuvį kra
tą, p^ohibiclninkų tarpe nėra;! 
kad tie neva agentai buvę vei
kiausia ‘’šeikeriat.”

Kę vadina “šeikeriais?” Tuo 
vardu vadinama žmonės, kurie 
nuduoda proliibicijos agentus ir Į 
lupa iš “pagauto” saUumninko'- 
kiek tik gali nulupti, šiuo atve-

kad tokių jau

Vienoje vietoje 
užsimokėjęs apie

$

ju lietuvis nukentėjo $500. Te
ko nugirsti, 
meistrų buvo “pašeikinti” pora 
kitų saliunų. 
saliunininkas
1,000 dolerių, o kitoje net pen
kiolikę šimtų.

Labai gali būti, kad iki Ka
lėdų dar ne vienas saliuninin
kas susilauks panašių svečių. 
Gal ne pro šalį butų jiems ap
sižiūrėti. —Reporteris.

GEBB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Linksmas Šokis Padėkavonės Dienoj
Rengia Liet. Raudonos Rožės Baseball Kliubas iš Cicero

Ketvirtadieny, Lapkr. (Nov.) 29,1928
Lietuvių Liuosybės svetainėj

14 St. ir 49th Ct., Cicero, 1.11. Pradžia 7:30 vai. vakare

— yra tinkama 
kaina mokėti

uz gerą 
danty 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

2y
Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains 

with

AH druj(<i*t«—35c and 65c Jaro and tubea. 
Cbildreo’a M uatccole (milder fono) 35c.

Better than a Mustard Plaster

įėjo vidun, pamatė, kad bu- 
tan buvo įsipiršę neprašyti 
“svečiai”. Ant grindžių išmė
tyta, išblaškyta drabužiai, po- 
pieros; stalčiai išversti, viskas 
sujaukta. Butas išrodė, lyg per 
jį butų siautusi smarkiausia au
dra.

Puolė p-n i Taujienienė žiūrė
ti, ką vagiliai išnešė. Pasirodė,

tamsoj, kad bute nebėra šautuvo, ku
ris Taujieniui kainavo $38. 
Dingo du žiedai — vienas dau
giau kaip $55 vertės, o kitas — 
lai dovana.

Drabužių, matyti, vagiliai ne
paisė, nes paliko keletą porų, jų 
tarpe visai naujų. Išvartė pik
tadariai labiausia mažuosius 
stalčius ir dėžes; kur dažniau-

BALIUS SU DOVANOMIS
Rengia Lietuvių Tautiška Parapija

Padėkavonės Dienoj, Lapkričio 29 d.
Pradžia 7 vai. vakare. Grieš puikus muzikantai

Savoj svetainėj (3501 S. Union Avė.) •
Dovanas laimės visi, kurie turės laimingus numerius. Užprafiom Tau

tiečius linksmam laiko praleidimui prie geros muzikos.
P. S. Nedėlioj, Gruodžio 2 d. labui įdomi Viss Parė rengiama.

KLEBONAS IR KOMITETAS.

Modelio 28 kaina S 132.50 
rubos...........$22.75
Modeli 28A gražiame kabinete ir 
su spykeriu S 195.50

$22.75
Modelis 29A didelės spėkos ir su 
Dynamic Spykeriu .... $295

Budriko Korporacija yra įgali
ota pardavinėti Bosch Radio. 
Kaip Budriko Korporacija, taip 
Bosch Co.‘ garantuoja Bosch Ra- 
dias neapribuotam laikui ir kiek
vieną pirkėją užtikrina, kad jis 
bus pilnai patenkintas.

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

Parduodama ir lengvais išmo
kėjimais. įmokėti tereikia $10.00.

JOS. F. SUDRIK
INC.

3417 S. Halsted St., 
Tel. Boulevard 4705

Šeikeriai
Iš ko tik apsukri žmonės 

daro pinigų! štai pereitų 
vaitę vienų lietuviškų užeigų 
užpuolė federalinės valdžios 
“agentai”. Suvirsta jie vidun. 
Parodo žvaigždes, pasisako, kas

bon- 
pilną 
savi-

Suranda “agentai” ant 
kos dugno gal pusę, gal 
stiklelį snapso. Užeigos 
ninkas jaučiasi patekęs bėdon.
Bet agentai rodo “žmonišku
mo” — až.uot gabenę jį šalto- 
jon, agentai duoda žmogui su
prasti, kad jis už “pritinkamų”

Muzika J. F. Pociaus. Tikėtas 75 c. su padėjimu drapanų

ne-
sa-

šiame vakare turėsit progą pamatyti RED ROSE Baseball 
Club čampionus, boto, šiame vakare kliubas suteiks dovaną už jų 
krabrumą arba smarkumą. Kviečia DIREKCIJA.

Balius Bridgeporte
Atsibus Ketverge (Thanksgiving Day) 

Lapkričio-November 29 d.
Lietuvių Auditorium, 3133 So. Halsted St.

Rengia Susivienijimas Liet. Draugijų ir Kliubų Bridgeporte
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga tiktai 50 centų

Kviečiami visi lietuviai ir lietuvaitės nepraleist progos — atsi
lankyt j šitą vakarą, nes bus graži muzika, pertat bus proga ganėtinai 
pasišokt visiems. Kviečia KOMITETAS.

*

Babies Love It
Del skilvio u vidun* ■etuna- 

ii priežasties dantą 
augimo, nieko n i ra geresnio 
kaip iis saagas K adikli 
Laxativ«.

Mrs. Wikslow’s 
Syrup

PRAKALBOS
Temoje:

Kas yra Dievo Bažnyčia
Kas yra pamatas arba uola tos bažnyčios? Kas gali prigulėti prie 
tos bažnyčios? Kokią algą gaus tikroji bažnyčia? Kaip atsirado 
tiek daug bažnyčių, kurias mes matom šiame pasaulyje? Ar Die
vas gyvena bažnyčiose, rankomis darytose? Apie šiuos dalykus 
bus kalbėta
Ketvirtadieny, Lapkričio 29 d., 1928 m.

Salėj 2458 W. 38th St.
Prie pat Archer Avė., Chicago, III.

Pradžia lygiai nuo 3 vai. po pietų

Kalbės S. Beneckas
'l'ukstančiai lietuvių Chicagoje skaito knygas musų laidos ir di
džiai įvertina jas. 'l'ukstančiai klauso musų programų iš Sargybos 
Bokšto, radio W O R U, kiti net laiškus rašo išreikšdami savo 
dėkingumų. Taigi dabar kviečiame visus musų skaitytojus ir klau
sytojus ateikite ir ant minėtų prakalbų, žinosite kas yra bažnyčia. 
ĮŽANGA LIUOSA NĖRA KOLEKTOS

Rengia ir kviečia T. B. S.

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

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

Hed. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St. .

Telephone Victory 1266
. . ........................-

Chicago, III.

*

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

IŠNAIKINA
Kandis, Tarakonas, 

, Blakes, Muses Ir
Kitus Vabalus

Apaisaagokit ataikritimoi 
Gydyki! koiną žaizdą ar
ba įsibrėžimą sa iiao ne* 
nuodijančia antiseptika. 
Zonite ažmaia bakterijas. 
Ir itgydo.

MOKYKLOS NDRS< 
BAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TU ŽINOTI ŠITA
... ..n; „u.,., ..

■RALBftDAMA aukiteanto mv 
kyfcina mandnom* apia aama 
nin, higieną, patyru*, diatrik- 
to nurU nasakč t

'Viena pagrindiniu taisyk
lių dėl merginų gveikatoa, tai
kia atlaikyti sistemų norma' 
Ii ame stovyje. Normali* rnank- 
Itinlmas ir dieta turi būt var
tojama Enant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas Paimk 
vienų vakarų 
nesmagumo."

Nujol galit 
nnt kaip jus
viena moteris privalo turit! 
nutalj namie

taukitą ki«k- 
Joa nepadaryt

vartoti nallo* 
Jaučiatės. Kiek-

FLIT
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CHICAGOS.V

žiruos
Aeronautikos paroda ir 
svetimų šalių delegatai

Gruodžio I ir 5 d. atvyks į 
New Yorką delegatai i civilę 
aeronautikos konferencija iš j- 
\ airių kraštų. Tie delegatai ofi
cialiai tapo pakviesti dalyvauti 
Internacionalėj Aeronautikos 
(oro navigacijos) Parodoj, ku
ri Įvyks Ghicagoje. Oficialė de
legatų priėmimui diena tapo 
paskirta gruodžio 7 d. Konfe-

OKeh-Odeon
Lietuviški Rekordai

| rencijbs komitetas įsteigs 
Yorke ir San Erancisco savo o- 
fisus, kurie stengsis palaikyti 
artima kontaktą su atvykstan
čiais iš kitų šalių delegatais. 
Tie ofisai praneš Chicagos ko
mitetui tikrų delegatų skaičių.

Gruodžio 5 d. grupė delegatų 
specialiu traukiniu apleis Ne\v 
Yorką. Trumpam laikui ji su
stos Clevelande, o gruodžio 6 
d. atvyks j Chicagą.

Chicago] ''JelegiGus pasitiks 
priėmimo komitetas ir tautinių 
grupių atstovai, kurie tuo pa
čiu laiku eis perkalbėtųjų pa
reigas.

Delegatų transportacijai yra 
paskirta 100 oficialių automo
bilių. Delegatai bus nuvežti į 
Stevens viešbuti, kur juos pasi
tiks priėntimo komitetas ir sve
timtaučių organizacijų atsto
vai.

Ant rytojaus- delegatai aplan
kys parodą, o vakare Slierman 

' viešbuty] delegatų pagerbimui 
I bus surengta puota.

Sekamą dieną delegatams 
planuojama parodyti Įdomesnes 

i Chicagos vietas.

Jūsų saugumui
Dabokitės krautuvių vagilių!
Kai jau ^irlinasi sezonas pir

kimo įvairių dalykų šventėms, 
taj krautuvių savininkai turi 
ypatingai daboti savo tavorus 
nuo vagilių.

Kuomet lik pastebėsite nepa
žįstamus asmenis, kurie suki
nėjasi apie jūsų biznio vietas 
arba viduje, temykite juos visu 
budrurtiu, lėmykit kiekvieną jų 
judėsj.

I
Jeigu tokie nužiurūtini asme-1 

nvs — vyrai arba moteriškes 
—turi su savim ploščių, krepšį 
arba čemodaną, tai temykite 
juos dvigubai atidžiau. Plosėius 
d įžnai naudojamas pavogtiems 
daiktams paslėpti, o daugelis

JULIJONA TEKNAITfi

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

26075 Oi kas sodai ir 
Tris dzienas K. Petrauskas

Šalta busią Padekavo- 
nės dienoj

Oro biuro vedėjas, prof. Cox, 
praneša, įad Padėkavonės die
na Chicagoj busianti šalta.

krepšių ir čemodanų turi du 
dugnu.

Nelaikykite {brangių tnvorų 
padėtų ant stalų, laikykite juos 
dėžėse po stiklu. Jei kurie as
menys nori aĮ>žiurėti branges
nį tavorą, tai visuomet priva
lo stovėti prie jų selsmonas.

Jeigu nutvertumčt ką nors 
vagiant, tai praneškite polici-

jai. Labai gali būti, kad td! 
asmens ieškoma ryšyje su kito
mis vagystėmis.

'I'okių patarimų krautuvių 
savininkams duoda Chicagos 
policijos komisionierius, Wil- 
liam F. Russell, šios savaites 
biuletene.

Lietuviai Gydytojai

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

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

Specialistas vaikų ligų 
Ofisas 3337 So. Morgan Street 

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

Lietuvės Akušerės

PRANEŠIMAI
NAUJIENAS galimu gaut West 

Sidėj ant kampo Leavitt ir 22nd 
Sts. Kurie norėtų gauti j namus 
per išnešiotoją, tai kreipkitės prie 
JOHN POLOCK ten pat ant stoties, 
o jis patarnaus kiekvienam.

Lietuvių Darbininkų Namo B-vės 
direktorių susirinkimas įvyks 28 d. 
lapkričio, 7:30 vai. vakare^ Aušros 
kambariuose. Visi direktoriai daly
vaukite susirinkime, nes turėsime 
daug svarbių dalykų aptarti.

J. Slončauskas, L. D. N. B. sek.

Marciuette Park Lietuvių Am. Po
litikos kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks, pėtnyčioj, lapkričio 80 d., 7:30 
vai. vak., Kapelionijoj, 2634 W. Mar- 
<|uette Rd., Visus narius kviečiame 
ateit į šį susirinkimą. VALDYBA.

26076

26077

26078

3501

3502

3503

26069

26067

26066

26064

26054

26053

88001

26070

26065

26062

26058

Čir-vir-vir ir
Apynėlis
A. Vanagaitis ir J. Olšauskas

Iš rytų šalelės, 
Kriaučiūnas ir Olšauskas 
Kam šerei žirgelį, 
K. Kriaučiūnas

Panemunės valcas, 
Armonika solo 
Plikas kaip tilvikas, 
Armonika solo

Dollar Princess, valcas 
Gypsy Love, valcas

April Kosės, valcas 
Dream of Love, valcas
Radetky March, 
(J. Strauss) Orkestrą 
Fredericus Re£ Grenadier 
March (F. Radeck)

Komiškos dainos

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

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

10 colių, kaina 75c
Dzūkų kraštas
Kudlis
Kazbek

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

Graži čia giružė 
Atsigėriau arielkėlės 
J. Babravičius

Stoka pinigų mokyklom
Mokyklų tarybos ižde defi

citas $11,900,000. Ieškoma šal
tinių padengti deficitą. (vai 

I lėks užtraukti paskola bankuo- 
1 S€.

Jau paskelbti balsavimo 
daviniai
—

Viso balsų pereitais rinki
mais Illinois valstijoj už lloo- 
verj paduota 1,768,111, o už 
Smithą — 1,313,817.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 26 d., 6:15 vai. va
kare, 1928 m., sulaukus 15 me
tų amžiaus, gimus a. a. Juli
jona Sausio 7 d., 1913 m., Chi
cago, III. Paliko dideliame nu- 
liudinie motiną Julijoną, po tė
vais Mališauskaitė, tėvą Joną, 
2 seseris, Zofiją ir Oną, 2 bro
liu Vincentą ir Jurgi, ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, randa
si 4506 So. Washtenaw Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
lapkričio 29 d., 8 vai. ryte iš 
namų j Nekalto Prasidėjimo 
Paneles švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sičlą, o iš ten bus nulydėta * j I 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Julijonos Teknai- 
tės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, seserys, broliai 
ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Jei. Yards 1741 I

PRANEŠIMAS. Kas norite jauni
klių žąsų penėtų? Kas pirksite ne
sigailėsite, tik po 28c už svarą.

J. TOTULIS, 
6114 So. Morgan St. 

2nd floor
Phone Normai 3695

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory A115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. U t 
dyką patari- 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims Hl 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

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

8464 South Halsted Street 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai, vakare
Res. 8201 South Wallače Street

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

DR. VAITUSH, O. D.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

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

Nedalioj pagal sutartį

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 kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu ncatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randoljjh 6800
Res. 6660 South Arteslan Arena* 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ŽALA TORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Snuth Halsted Street 
^aieago, 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 
Ultravioletini šviesa ir diathennia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Atliekos 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: ,

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

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas I8th St.

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

Rcsidence Tel. Fairfax 6352

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta) 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po piel 

TELEFONAS CANAL 1464

26057 Žydelis iš Vilkaviškio miest. 
Pas darželį trys mergelės
J. Babravičius

26018 Varguolis
Kad galėčiau 
Liuda Sipavičiūtė

26046 Džiugeli ūkai 
Prašom pasakyti 
L,. Sipavičiūte

26045 Blusa
Pusiau naktį mušus baugiai 
P. Oleka

2604 LMargarita, J. Dvarionaitė 
Arija iš operos “Samsonas 
ir Dalila”, Grigaitienė

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

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

Chicago, III. »
Rekordų ir Rolių katalogą 

pasiaučiame dykai.

A. t A.
PADĖKAVONĖ

A.a. tda Pocaitė, kuri mirė 
Lapkričio 17 d., 1928 m., ir 
palaidota tapo Lapkr. 21, 1928 
m., o dabar ilsis Tautiškose 
kapinėse, amžinai nutilus ir 
negalėdama atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo ją į 
tą neišvengiamą amžinybės vie
tą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. DėkaVoja- 
me graboriui Eudeikiui kurs 
savu geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo ja 
į amžinastj, o mums palengvi
no perkęsti nuliūdimą ir rū
pesčius, dėkavojame gėlių au
kautojams, gelių nešėjoms ir 
grabnešiams, ir visiems tiems, 
kurie kokiu nors budu prisidė
jo ir suteikė musų mylimos 
dukrelės iškilmingas laidotu
ves. Taipgi dėkavojame gimi
nėms, kaimynams, draugams, 
kurie palydėjo į amžiną tėvy
nę, o tau musų mylimą duk
relė sakome: Sudiev, be laiko 
tave jauną mirtis išplėšė iš 
musiį tarpo. Ilsėkis ramiai šal
toj žemelėj.

Nubudus
Pocių šeimyna.

POVILAS DIDKALNIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 26 d., 6:30 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukęs 45 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Ramoškių kaime, Skaistgirio 
parap., Šiaulių apskr. Paliko 
dideliame nuliudime Lietuvoje 
motiną, seserį Karoliną, švo- 
gerį Buza ir brolį Frančiškų 
Ir Amerikoj gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 1720 So. 
Union Avė..

Laidotuvės įvyks lapkričio 
29 d., 1 vai. po pietų ir bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines, i

Visi a. a. Povilo Didkalnio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jdm paskutinį patarnavimą ir' 
atsisveikinimą.

. Nuliūdę liekame, 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus Co., Telephone 
Ganai 3161

Pagrabu rūpinasi Julius Sa
vickas.

J. Lulevich 
•< Lietuvis eraboriua 

ir balsamuotojas 
Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams 

.Modemiška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St., 
Chicago, III.

x /-• *Tel. Victory 1116

S. D. L ACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir
by st ės.

OFISAS;
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Lietuvis Gydytojas
Valandos:

9 iki 12 ryto; 2 iki 5 po piet;
(j ikį 9 vai. vakaro.

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

Tel. Hemlock 8151

ŽMOGAUS 
AKIS

V ra taip dalikatnas sudėjimas, jog
naža dalis žmonių supranta apie jos 
eikinią. Didelė daugybė akių suga- 
linta pigiais ir prastai pritaikintais 
(kiniais. Bukite daug atsargesni, ka
la siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
<ainos, arba pedleriai siūlo akinius 
aikščiodami iš namų į namus. Prak 

ūkuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
10 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
•arktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

(649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phvne Kenwood 1762 ,

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl riaokią akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRTSTAS

........ - r . 1 F P V t «T-----

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. 

Nedalioj nuo 10 iki 12 A. M
- ■ - -------------- —- ---------------------ce:

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

80 East Ultb 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 Cana] 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.

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas.
Pastebėki! mano iškabas 

Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:30 va- 
<aro. Nedaliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
‘k <ne Ganai . 0523

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS 

DENTISTAS 
X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 luboe 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai 

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

VftkRFciis
3241 South Halsted SL 

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

Pčtnyčios

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

. A. A. SLAKIS
, ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washing|on and Clark Sts.
Ofiso Tcl. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 26 «!•» *7 vaka
1V2S m., sulaukęs 67 metų am- 
žiaus, gimęs Suvalkų redyboj, 
Naumiesčio aps., Sudergti pa- 
rap., Devaičių kaime. Ameri
koj išgyveno 6 metus. Paliko 
dideliame nuliudime sūnų Juo
zapą, 2 dukteris Marcelę ir , 
Oną ir gimines, o Lietuvoj mo
terį Veroniką ir dukterį Ago
tą ir gimines. Kūnas pašaivo- 
tas, randasi 2301 St. Charles 
Rd., Belhvood, III.

Laidotuvėmis rūpinasi aunus 
Juozapas, Tel. Bellvvood 3818.

Laidotuves įvyks Pčtnyčioj, 
Lapkričio 30 d., 9 vai. ryte iš 
namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

V i si** a a. Juozapo Lekavi
čiaus gimines, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
nti dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Simus, dukterys ir ‘gimines
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudcikis, Tcl. Yardsi7ll

VIKTORAS MOCKA1T1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 26 d., 12:30 vai. ry
te, 1928 m., sulaukęs apie 39 
metus amžiaus, -ftimęs T.ietu- 
voje, Kaunu ifd., Kalinių 
s k ui t y, Šimėnų kaime. Paliko 
dideliame nuliudime moterį 
Barborą, 2 dukteris ir žentą 
Stanislova ir Joną Strungius 
ir Julijoną 14 m. Taip pat pa
liko 2 seseris, Juzefą Stašins- 
kienę ir Stanislavą Lesinskie- 
nę ir švogerius A m e r i k o j, 
Lietuvoje paliko du broliu Sta
nislovą ir Izidorių. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3405 Auburn 
Avė.

Laidotuves įvyks Ketverge, 
Lapkričio 29 (į., 9:30 vai. ry
te iš namu j Lietuvių 'Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Viktoro Mockaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
‘j

Moteris, Dukterys, žentas 
ir visi gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
bo) ius A. Masalskis, Telephone 
Boulevard 4139.

Simpatiškas — 
Ma ndagus—- 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI

Didysis Ofisas:
1605-07 So. Hęrmitage Avė. 

Tel. Yurds 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Pairfield Avenue
Tcl. Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tcl. Cicero 3794 
SKYRIUS 

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Lietu vės Akušerės____
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street
Viršuj Unlversal 

SLde Bank

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

Tel. Brunswjck 0624

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

Valandos: 9—12, 1—6, 6—8:80 
Sekmadieniai? pagal susitarimą

'Vėl. Calumet 1

Dr. K. Nurkaitis
AKINIŲ PRITAIKYTO JAS

3147 So. Halsted St.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294 
Nnn 9 iki 171 V*L c’enos it 
nuo A iki 9 valandai vakare.

DR. M. T. STRTKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res.. 6641 South Albnny Avenue 
Tol. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

_____ įvairus Gydytojai_____
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. I)rexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas moterišku vyriškų 

vaiku ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8102 S. Halsted St., Chicago 

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

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyienimo 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 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milvvaukee Avenue 
Valandos: 12 4ki 2 ir 6 iki 8 P. M 

SereHog vakare uždaryta
Nedalioj pagal sutartį

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Res. relephotio Plaza MZH0

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talinan Av.
Tel. Prospect 3525.

K. CiUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted SL 
Tcl. Boulevard 1310

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

Nedaliomis uuu 9 iki 12 rytu



X

Tarp Chicagos
Lietuvių į

Laiškas “Naujie 
noms”

Gcrb. “Naujienų” Redakcija:
Prašau patalpinti šj mano 

laišką apie biznio įstaigą, kuri, 
kiek aš patyriau, veda keistą

tarpe.
Dalykas tokis, kad 

namo Į namą agentas 
mas atsiųstų iš Liet 
veikslėlhi. Jei kas turi jų, tai 
agentas prašo .kad juos duotų 
jam, o jisai padarysiąs iš ma
žo paveikslėlio didelį 
Ir padarysiąs tokį 
visai už dyką.

Jie, tie paveikslų
buk esantys ką tik iš Lietuvos 
atvažiavę, tai norintys pasi
garsinti lietuvių tarpe ir to-

eina iš 
ieškoda-

paveikslą. 
paveikslą

didintojai,

SU 
(pavyzdžiu), 
kitaip; tada

ne 
pa
su

Bet kada agentas ateina 
paveikslo praba 
tada jisai kalba 
jau reikalauja pinigų. O 
Liausiu taikosi pasimatyti 
su ta ypata. kuriai žadėjo 
daryli paveikslą veltui, bet
kuriuo kilu iš namiškių. Kitaip 
sakant, jei agentas paėmė pa
veikslėlį iš šeimininkės, tai ji- 
-ąai taikosi parodyti paveikslą 
šeimininkui, arba priešingai. 
Tokiu bud u gauna progos iš
reikalauti pinigų už prabą pa
veikslo, kuri žadėjo padaryti 
c’\ kai.

O kada atneša paveikslą, tai 
ir daugiau pinigų bando išgau
ti visokiais melavimais. Jeigu 
gi suvylioti jam 
tai jisai pro duris 
greičiausia.

Taigi patartina, 
viams,
lagiugų agentų. Jų 
das ir adresas, ypač jų telefo
nas, yra visai ne jų telefonas, 
nes aš bandžiau šaukti tą agen
tą jo paduotu telefonu ir pasi- 

kitu

nepavyksta, 
nešasi kuo

prisidaboti
ypač lietu- 
tokių mo

li rmos var-

rodė, kad ten butą visai 
žmonių.

John Kasparaitis, -1131 
Artesian avemue.

So.

gruodžio 2-rą, duos senesniems 
chicagiečiams progos atnaujinti 
ir naujiems susipažinti su gry
nai lietuvišku muzikos veikalu 

Muziką parašė po- 
Petrauskas, kuris

—“Birute”, 
nas Mikas 
taipi buvo ir musų Birutės pir
mas vedėjas. Amerikoje “Bi
rutė” buvo pirmą kartą vaidin
ta Chicagoje 1908 m., tai yra 
lygiai prieš 20 metų. Taigi, at
einantis vaidinimas bus kaip ir 
šio dalyko paminėjimas. Prieš 
dvidešimtį metų šiame vaidini
me dalyvavo daugumoje lietu
viai ateiviai. Sekmadienio vai
dinime dalyvaus daugumoje 
Amerikoje gimusi jaunuomenė. 
Ji labai susidomėjo šiuo grynai 
lietuviškos dvasios veikalu ir 
deda visų pastangų, kad jį tin
kamai išmoktų, suvaidintų ir 
sudainuotų.

Birutei bus malonu matyti 
visus savo senus ir najus drau
gus sekmadienio vakarą, Chi- 
cagos Lietuvių Auditoriume.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu- 

opos. Kam jie priklauso, tegul 
meina j vyriausi;; paštų (Clark 
r Adams gatvių) atsiimti. Rei 

kia klausti prie langelio, kur 
•adėta iškaba “Advertised Wir< 

dow” lobėj nuo Adams gat- 
/ės, pasakant laiško NUMh 
3{, kaip kad šiame sąraše pa 
/.ymėta. Laiškus paštas laike 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

4 Bikulcus Mike
9 Geduilieni L
10

30

38

Girbantas Emmeloj 
Linkcevicinne Mariyona 
Mazalecki Mike Mrs. 
OLszewski T K 
Prizųanlaite Kaziuiim 
Sveistis Rože

Educatlonal
Mokyklos

MOKINKIS BARBKRYSTRS AMATO 
DienomiH ar vakarai*. I>el informacijų ftauk 
arba ra*yk INTERNATIONAL RARBER 
COLLAGH. H7‘.’ W. MimIIkoii SI.

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystėe, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauju

! į Į -į■ Mjyvvtiyįsiotj, n

e mokslo Saku. Musų mokyklos nauja
IinAFG UF11PO dstema stebėtinai greitai užbaigia

Uit b lipt I d v/lllvct" ,na pradini mokslų i devynis mėse_  pradini mokslą į devynis mėne 
sius; aukštesnį mokslą i vienus me 
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloj* 
jau tūkstančiai lietuvių (gijo moks 
Iur. Ateikite įsirašyti šiandien ii 
iums padėsime įsigyti abelną moka 

tikslą ir siekimus Birutės Mu-i K LSaY? bav1 žymiai pagerinsite
.. , kai busite abelnai ir visose mokslo

zikos ir Dramos Draugijos, ka- šakose apsišvietę.
dangi jos pasekmingas gyvavi
mas |>er suvirs 20 metų paro
do, kad chieagiečiai pilnai su
pranta svarbą muzikos ir, iš vi
so, dailės musų gyvenime ir į- j 
kainuoja tą kultūros darbą, ku- i 
rį Birutė per visą savo gyva-1 
vimą dirba. Darbas dailės dir-1 
voje yra nelengvas, kaip kiek-1 
vienas iš musų žino. Jis rei
kalauja daug energijos ir pasi
šventimo, bet tos ištvermės lie-1 
tuviai turi, ką liudija faktas, Į 
kad net ir šiandien Birutėj ran
dasi pačių pirmųjų josios narių, 
kaip ponios Biežienė, Čerienė, 
p-lė žemaičiutė, ir ponai Alek
sandras Micevičius, Vitkus, Juš
ka ir kiti. Jų ir kitų visų bi- 
rutiečių ištvermė ir pasišventi
mas 'Birutės darbuose parodo, 
kad muzika, kartą įėjus sielon, 
pasilieka kaip ir dvasia, kuri 
niekuomet nemiršta.

Iš antros pusės, apie Birutę 
per daugelį metų yra susikūręs 
būrys narių rėmėjų, kurie daug 
padėjo Birutei atsiekti tą vietą 
muzikos pasaulyje, kurioje ji 
šiandien stovi.

Dar trečia dalis, kurios para
ma visokiems kultūriškiems pa
rengimams yra svarbi ir kurios 
Birutė visuomet gausiai turėjo, 
tai yra publika lankanti jos va
karus. žmonės turi tik žinoti 
kada ir kur Birute ką rengia, 
ir tie josios svečiai visuomet 
maloniai atsilanko.

Ateinantis Birutės vakaras,

goję po 20 metų.
Nematau reikalo kalbėti apie

3106

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytoja*
So. Halsted St., Chicago, III.

KEIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMU 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbu 
<o) mokinsitės ir dar geresnis kai> 
įmoksite Mokykla dienomis i 
Zakarais. Atsilankykit arba reiks 
iukit aplikacijos. ___
FEDEPA* AUTO ENGINEERINt

SCHOOL
W40-43 Washington Blvd

Miscellaneous

SENIEMS žmonėms fumišiuoti ir 
apšildomi ruimai veltui, už prižiūrė
jimą vaiko. 909 W. 19th, namie va
karais, -2 lubos iš užpakalio.

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 — tele- 
fonuokite, prisiusime savo atstovą 
su “sampaliais.” Taipgi parduodam 
KALENDORIUS ir pavieniais eg- 
zempliorais.

Kreipkitės |—

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

NAUJIENOS, Chicago, III Trečiadieni», lapkr. 28.1928

Furnished Rooms AutomobilesFinancial 
Finansai-Paskolos

Miscellaneous
Jvairųs

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie ntatymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai sUsi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai bisk) 
(mokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
6201 West Grand Ae.

Berkshire 1821 
MR. PARIS.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St.

PASIRENDAVOJA ruimas vie
nam vaikinui su visais parankunjais, 
labai pikiai, 3002 Emerald Av. 2 lub.

RENDAI kambarys, vyrams, mer
ginoms ar vedusiai porai su ar be 
valgio. 1921 Canąlport Avė. 1 fia
las prieky.

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

Business Service
Bisnio Patarnavimas

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

S. L. FABIAN & CO.

Alisoj

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

KAINOS ŽEMOS, DĖLTO
BIZNIS DIDELIS

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ** furnisai, grotos — 
vandenio (taisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė.. 
Tel. Victory 9684.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada Ir bile kur. Dykai apskait- 
I i avimas. Mes atliekame geriausi 
tarbą mieste. Kedzie 5111.

MES darome pirmos klesos kar- 
Senterio, plumberio ir apšildymo 
arbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 

Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 Nortn Halsted Street 
Tel. Buckingham 503/

Bridgeport Painting
& Harchvare Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlal 
kom malevų, popierą, stiklus ir

3149 S. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

tt

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

ACORN RUC CLEANERS, 
3037 W. Madiscz St. Neyada 4227

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GUKSKY BROS, 
4.309 West 63rd Street

Phone Republic 7869
■—-------------------------------------------------- ,

RAKTAI—Raktų duplikatai pada
romi jums belaukiant; 15c už auto
mobilių raktus, padarytus iš nu
merių; užsakymai per paštą greitai 
išpildomi. Pasimatykit su

y MORGAN’S KEY SERVICE, 
54 W. Ohio St., Tel. Delavvare 3441

judinančiai 
Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 Iki $800 
ii 2Mi nuošimčio Ir lengvais išmo
kimais. Paskolas suteikiam { 24 vai. 
Be jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000, 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. , 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ 
2842 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

Paskolos suteikiama 
j vieno dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6788-6716

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

1726 W. Chicaffo Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

RENDAI gražus frontinis kam
barys. Vyrui arba merginai. 915 W. 
32nd, 2-ros lubos užpakalyj

Lincoln Sport Phaeton.... 
Buick sedan 5 pas............
Oakland sedan naujas.... 
Pontiac sedan naujas.......
Chandler luke naujas.......
Essox sedan, kaip naujas

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

7136 So. Halsted St.

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

Farms For Sale 
__ plikiai Pardavimui 

PARDAVIMUI
FARMOS

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.

4

Furniture A Fixtures
Rakandai-ltaiaai

TURIU parduot už storage rendą 
kambarių rakandus, parlor setas,

valgomojo kambario, miegruimio ir 
virtuvės setas, pianas, lempos ir tt. 
verta $2000; Parduosiu tik už $195 
mokant pinigais ant syk., BURKE 

I STORAGE CO., 4832-34 W. Madison 
St. i c . Mansfield 0127.

5y2% ir 6% nuošimčiai 
ant lmų morglčių paskolos.

aoi O Rančius, uk z men. vanotus; o smo-Tiktaij4% komiso ant 2-rų i tų frieze seklyčios setas, drožti rė- 
mortričiu Daskolos. Mes sko- mai, 2 9x12 Wilton kaurai, 8 šmo

tų valgomojo kamb. setas, 4 smo- i miegruimio setas, 2
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai

JAUNA pora paaukos gražius ra
kandus, tik 2 mėn. vartotus; 3 šmo-

Miscellaneous for Sale
{vairus Pardavimai

803 Ridge Avė. 
WILMETTE, 

Tel. Wilmette 364

i rkim’o-na va'KOinojo Klimu, setas, ‘i smo-
I pmigUS. |y riešutinis miegruimio i ‘ ~

Greitas ir patikėtinas pa- .: P ’ *, .P - - i • . • ’ i-ii.
dis, paveikslai, sidabriniai daiktai, 

! maži kaurai, 5 šmotų pusryčių se- 
i tas, viskas kaip nauja. Priims $550 
už viską; verta $2,000. Užmokės už 
pristatymą, taipjau parduos atski
rai. WHnner, 8228 Maryland Avė., 
Ist Apt., vienas blokas i rytus nuo žinias. 
Cottage Grove Avė., 

Tel. Stevvart 1875

tarnavimas.
HELBERG BROS.

Room 607
192 N. Clark St.

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

1618 West 18th Street 
I. F. Dank.AVski, prez.
C. T. Dankotvski, ižd.

Co.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo morgi- 
čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko
los pataisymui, apmokėjimui taksų, 
assementų ar kitokių skolų. Greita

dis, paveikslai, sidabriniai daiktai,

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen-; 
tus. Moterims pančiakų pora po j 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos Į 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos [ įj 87th St., 6 kambarių mūrinis na- 
29c., 31c., 84c. ir 35c. Vilnonios ma- mas, su sun parlor, kieto medžio, 
terijos vaikams dėl kelnučių už 651 elektra, fumas, tile maudyklė, taip- 
centus. Taipgi turime marškoniu' jau vištininkas. Puikus namas. Gera 
gijų dėl mezginių. transportacija. Tik $500 jmokėt, H-

FRANK SALEMONAVIČIUS, | kusius kaip rendą. Kaina tik $6,500. 
504 W.#33 St. ir Normai Avė. 1 lubos Kreipkitės i Mr. Scherer, Coleman & 

Chicp.go, III. Į Co., 4705 S. State St., Drexel 1800.

Keal Estate hor bale
Na m a i - žemė Pa r d a vi m u i

ŠTAI bargenas. Michigan Avė., ar-

Pagražinkit savo namą 
ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2375 
ir paprašykit Landscape Dept. 80 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui. 
Mes mielai suteiksime dykai visas 

Pašaukit mus bile laiku.

MES pasiūlome sensacingiausi pir
kinį bungalow, kokio nebuvo per 
daugeli pastarųjų metų. įsivaizduo
kite, 6 kamb., Craftex sienos, krys- 
taliniai žibintai, sienose šviesos, stik
liniai miegamieji porčiai, čerpių sto
gas, tile grindys ir sienos maudyk
loje, naujai išcementuota gatvė ir 
užmokėta. Plieno konstrukcija, garu 
šildoma, Venecijos stiklas vaistų šė- 

i pelėj ir kiti moderniški pagerinimai, 
, kad juos visus 

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

oiiiiun* jl mik 11 iiiuri
; Leiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga-!

skaitlingi,
į įvardyti

_ i - u. . t - - - - -- .i-. ranvuojame v inujsij (iuru<|,
! PARDAVIMUI 2-jų kambarių ra- mainome dykai. Patyrę medžių 
kandai, 3402 Lowe Avė. 1 floras, | 
užpakaly.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

NORIU pat tuot savo 88 rotų vė
liausio styliaus Grojikli Pianą su 
platum suolu, kabinetas ir 79 vole
liai. Užmokant ant syk $125, ant 
išmokėjimo $135, $10 j mėnesi.

Matykit
MATHIAS RINKBAUNNER, 

6136 So. Halsted St.

JUS NETURITE mokėt pinigų,pngelba. Prieinamos sąlygos. Cent
ral Finance Co., Rm. 514 City State jeigu jus norit išmainyt jūsų Pianą, 
Bank Bldg., 128-30 No. Wells St. Grojikli Pianą arba Phonografą, ar-

į ba seną su baterijomis Radio ant 
1 musų naujo elektrikinio Dynamic 
į Radio. Atsišaukit j musų krautu
vę arba patelefonuokit Normai 9431, 

MIDWEST PIANO STORES, 
6136 So. Halsted St. z

Persona) 
_________Asm enq I elko___________ 

VELTUI
Patentai, Vaizbaženkliai, Copy- 

wrights. Rašyk šiandie. Patentų rei- -_  ___ -
kalais kreipkitės prie manęs su pilnų na ekspertai. Mes išmokinsime vi-

UKULELb ar banjo groti moki-

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

8545 Houston Avė.
Tel. Regent 2375

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

SOUTHERN Illinois mine run an- Į PARDAVIMUI 2 po 5 kambariu* 
glys, dideli šmotai, pristatomi veži-1 karštu vandeniu apšildomas, ar u *- 
mais $6.50. Del kainos kitų anglių lo trimingas, 29 pėdų lotas.
patelefonuokite Boulevard 1036.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

4432 So. Califomia Avė. 
Aaba šauk JACOBSON, 

Virginia 1010

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

UNITED BROKERAGE CO., 
145 N. Clark Street 

Dearbom 3840

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Išdirbtas biznis per daugel; me
tų. Nėra panašaus biznio aplink per 
keletą blokų. 600 W. 55th St.

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu Šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t t, 6340-42 
Eddy St., ankainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos. galime 
ims pabuduvoti ant iusų loto bile 
>ungalow arba flatą budink*, koki 
iųa galite išsiri. ’**•’ R. J. NELSEN 
•uilder. Kikhu.e 1195.

užsitikėjimu. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avenne, 
Dept. 7 

Chicago, III.

sas populiares dainas j vieną lek- 
cja. BASFUiUD. Diversey 9502 ar 
\Vabash 7519. PARDAVIMUI grosernė ir Lunch 

Room nuo senų laikų išdirbtas biz
nis. 4953 So. Wentworth Avė.

KVIEČIAME APŽIŪRĖT

Naujas išradimas
PAIEŠKAU savo dėdės Juozapo.

Bukausko, Telšių., miesto, girdėjau, 
kad buk yra miręs, bet tikrų žinių, . - .
neturiu. Jt*ig“u žinotumčt apie jį, ar mentas kada nors padarytas, 
jis yra gyvas ar miręs, malonėkit Šiol visos armonikos turėdavo, 12 
Sranešti, busiu labai dėkingas. St.

Įotąrskis, 2209 W. 23rd St. Chicago.

PARDAVIMUI ‘grosernė ir deli 
catessen krautuvė. Atsišaukit

2534 W. 15th PI. 1

įstabiausias ir gražiausias instru-
. Iki-

PAIEŠKAU savo brolių Povilo ir 
Stepono, paeina iš Panevėžio apskr., 
Kriklčnių parapijos, Kapienų vien
kiemio. Žinau jog gyvena Suv. Val
stijose. Turiu svarbų reikalą—tik 
ką sugrįžau iš Lietuvos. Norėčiau 
pasimatyti. Rašykite Juozas Januš
ka, 4449 S. Mozart St. Chicago, III.

PAIEŠKAU vaikino apsivedimui, 
apie 30—10 metų amžiaus. Esu 27 
metų mergina. Atsišaukit 

938 W. 83 rd St. '

Partners Wanted
_______Pusininkų Reikia
REIKALINGAS partneris j beker- 

nės biznį — turi suprasti kepimą 
duonos ir turi turėti nors biskj pi
nigų. Biznis išdirbtas. Kreipkitės i 
“Lietuvą,” 3210 S. Halsted St Box 5

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reiklb

PARDAVĖJŲ — 
TUOJAUS

Turime vietos dėl kelių žmonių 
pelningai propozicijai; ne 
real estate dr apdrauda. Musų 
davėjai uždirba $150 | savaitę, 
eikit ar telefonuokit 6 iki 9 v. 
kare.

8545 Houston Avė.
South* Chicago, 
Regent 2875

stakas, 
par- 
At- 
va-

REIKALAUJAM 10 lietuvių vyrų, 
patyrusių arba norinčių lavintis 
darbo prie radio. Industrial Radio 
Shop, 2512 W. 69th St.

Help VVanted—Femalė
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris ' mazgoti 
sudynus. 41U9 S. Halsted St.

' 4..
For Reni

RENDAT Storas su saliuno fikče- 
riais. Yra kambariai užpakaly. Įlen
da labai pigi; randasi 5833 Archer 
avė. Savininkas 3729 S. Morgan St. 
Tol. Blvd. 4323

Furnished Rooms
RENDON kambarys garu apšildo- 

inaa, merginom, vaikinui, našlei ar
ba našliui, kad ir turi vaikų, su vi
sais parankamais su valgiu ar be 
valgio — savininkas neturi vaikų. 
5644 . S. Keeler . Avė. Hemlock 8683

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. 7 
darytos Chicagoje ir pilnai gvaran- 
tuotos. Jūsų senas f 
nrilmamas mainui. 35% 
likusius lengvais išmokėjimais.

PETER AHACICH, 
2250 South Hamlin Avenue 

Tel. Rockwell 5379

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine.. 6819 S. Western 
Avė., Chicago, 111. Hemlock 9149.

PARSIDUODA Ice Cream Parlor, 
geroj vietoj. Geras biznis. Labai 
pigiai. 6529 So Racine Avė.

Wentworth 1706

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

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

GEORGIAN-SCHAEFER 
BUDAVOTOJA1, 

7156 W. Grand Avė. 
Tel. Merrimac 6556

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

BRIDGEPORT bargenas. Parsi
duoda bučernė, verta $3,500 už pusę 

Rankomis” pa- !to- u Turgavoju kasdien po $80 
-Inai rvaran- cash ir ant knyi?ucnl aPie $1()0 . . . x

|3 darbininkai, moteries neskaitant, namys ant loto; geroj vietoj. Tunu 
----j įmokėti Priverstas apleisti vietą. Lysas ii- Į ’»arduot tuojaus. Triangle 7476.

‘ ’ gas, 4 kambariai ir Storas. Rendos. • —-
Atsišaukit į ofisą R. Bertz, į PARDAVIMAS bizniavas namas, 

4392 Archer Avė. Virginia 00«>.> j pagyvenimas užpakaly ir viršui fla-
— ' tas 6 kambarių. Karštu vandeniu 

PARDAVIMUI luch room, švedų Šildomas ir 2 kary garažas. Taipgi 
apylinkėj’, patyrusiam žmogui gera I biznio lotas dėl pardavimo, parduo- 
vieta. Priežastj pardavimo patyrsit. siui pigiai arba jnainysiu į namą 
ant vietos. 1210 W. 59th St.

PARDAVIMUI grosernė ir delicn- 
tessen krautuvė, parduosiu pigiai. 
Renda pigi, 2 kambariai dėl gyveni
mo. 6327 So. Racine Avė.

Radios

PARSIDUODA Soft Drink Parlor, 
apgyventa visokių tautų, pusę arba 
visą. Pagyvenimui kambariai užpaka
ly, 4450 So. Ashland Avė.

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

LINCOLN RADIO SHOP,
• Phone Grace 5267

RUDENINIS PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS 

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

TOM PECHO RADIO SHOP
240 W. 31sh St. Victory 9818

RADIOLOS 
SPECIALIS NUPIGINIMO 

IŠPARDAVIMAS
Radiola, 8 tūbų su bata re jomis, 

pilnai $80; Radiola, 8 tūbų grynai 
elektrikinė, pilnai $140.

Daugelis kitų radiolų už kainas, 
kurios atitiks kiekvieno kišeniui. 
Tie setai yra pilnai garantuoti ir 
duos daugelio metų smagumą ir tar
navimą.
DIVERSEY BRUNSWICK SHOP, 

2810 N. Clark St. Atdara vakarais.
Tel. Bittersvveet 1414

RADIO PASLAPTYS. Labai nau
dingos turintiems arba manantiems 
pirkt naują Radio. Greitai atsišau
kusiems suteiksim dovanai.

INDUSTRIAL RADIO SHOP, 
2512 W. 69th Street, 

Chicago', III.

PARDAVIMUI Malt ir Kops krau
tuvė labai pigiai. Priežastis pardavi
mo—liga. 4637 S. Marshfield Avė.

PARSIDUODA grosernė, saldainių 
krautuvė, visa ar pusė, esam 2 part
neriai ir turim kitus biznius, 
leidžiu auksinė proga, dėl kainos 
sitaikysime, nepraleiskit progos.

4535 South Paulina Street, 
Tel. Yards 4423

Del 
su

Exchange—Mainai
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 
Storai, 6 kamb. flatas ir 2 mašinų 
garažas, štymu apšildomas. Rendos 
$162.

2621 W. 71st St., naujas namas, 
Storas arba galima padaryti 2 ne
didelius štoriukus, 5 fintai, visi po 
3 didelius kamb. ir 2 magjnų 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

dideli ar mažą. Paul Real Estate, 
3236 W. 55th St., Tel Republic 4170

ĮSIGYK savo namą. Jei jus turite 
lotą, mes pastatysime ant jo namą 
be jokio jmokėjimo. Žemiausios kai
nos. Geriausias darbas. Aprokavi- 
mai ir pienai patiekiami dykai. At
eikite i musų ofisą, arba telefonuo- 
kite. RILEY and KRAUSHAAR, 
3121 N. Cicero Avė. Palisade 9600

MEDINIS bizniavas 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 jmo 
kčjimą. W. H. Kclps & Co., 2419 W. 
69th St. Tel. Hemlock 8099.

Parduosiu pigiai muro namą iš 
priežasties suirutės šeimynoje. 6 pa
gyvenimų 2-S-4-6 kamb. 2 po 2 ka
rus garažai, namas ir apielinkė ge
ra. Pečiais Šildomi. Rendos $3096. 
Apie kainą kalbėsime ypatiškai, pir
mo morgiciaus yra $6000, antro gi 
$6800. Kreipkitės pas savininką A. 
Masyck (Masyckas) 6 vai. vakare, 
namą galite apžiūrėt dieną, 727-731 
W. GOth St., arti Halsted St.

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

F. G. LUCAS & CO.
4108 A/cher Avė.

Phone Lafayette 5107

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




