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Iškelia j Aikštę Tamsius
Komunistų Darbus

New Yorko komunistų vadai mokėjo “peidę“ paskubusiam 
aferistui ir “gengsterių” vadui, Arnoldui Rothstein u i, 
siekdami su jo pristatomais mušeikomis ir paperkama po
licija sunaikinti siuvėjų uniją (Atlantic nnd Pnrifio Photo)

.Tise de Leon Torai (trečias.iš kairės), kurį teismas pa
smerkė mirti dėl nužudymo Meksikos prezidento Obregono.

^j^437 No. 283

šio lapkričio mėnesio l die
ną Park Central viešbuty, 
New Yorke, buvo mirtinai pa
šautas Arnold Rothstein, paskil
bęs “gembleris“, “gengsteris“ 
ir visuomenės padugnių “kara
lius,“ pralobęs įvairiais krimi
naliniais “bizniais”. Dviem die
nom praslinkus 
Rothstein mirė, 
ligšiol tebeveda 
nugalabijimo ir
rūsčiai vis dar pilni 
j ų ryšy su 
“gengsterio1

Dabar iškilo i aikštę, kad su
tuo visuomenės padugnių “ka
ralium“* turėjo labai artimų 
santykių New Yorko komunis
tai, kai jie peniai metais su 
didžiausiu įnirtimu pradėjo 
griauti rūbų pramones unijas.

said
(bes 
me.

before it is not so and 
not look very good for

Very truly yours, 
Arnold Rothstein.

po pašovimo, 
Vyriausybė 

kvotų dėl jo 
Amerikos jaik- 

sensaci-
to milionieriško 

byla.

“Gruodžio mėn. 12, 1927 m.

Lietuviškai:

7. Kj3no pinigais iPortnoy 
mokėjo “peidę” Rothsteinui? 
Iš kurių šaltinių jis jų imdavo?

8. Ką bendra turėjo Workers 
Unity Iknise su 
unija ?

žydų darbininkų dienraštis 
Forwerts, kuriam pakliuvo į 
rankas dokumentų, parodančių 
Rothsteino ir komunistų bičiu- 
lybę.

Lapkričio 19 dienų Forvverts 
paskelbė atfotografūotą nuo 
originalo Rothsteino laišką ko- 
mimistų vadui Julius’iii Port
noy, rašytų ant oficialiu popie
rių su Rothsteino firmos vardu, 
adresu ir 
vardais: 
Company,

“Apsiaustų, Sejonų, Suknių 
ir ‘Riterių’ Siuvėjų Unijoms, 
Lexington Avenue ir 25ta Gat
vė, Nc\v Yorko Miestas.

“Pono Juliaus Portnoy dė
mesiui.

“Ponai :■—
“Gavau jūsų laišką, datolą 

gruodžio menesio 12 dieną. Ma
tau, kad šiame laiške, kaip ir 
pirmesniuose laiškuose, jus sa
kote, kad “aš rasiu įdėtą čekį 
$50.00 sumai už suteiktus pa
tarnavimus.“ lai., nėra taip. 
Jus negalite užmokėti man už 
mano suteiktus patarnavimus. 
Tie $50.00, kuriuos jus man1 
mokate,- eina sąskaiton pasko
los, kurią aš daviau VVorkers 
Unity House, Ine. Ateity pra
šau tą sakinį visai išleisti, nes, 
kaip sakinu fritmlau, tai nėra 
taip, ir nelabai gerai atrodo 
man pačiam. 1

“Visai ištikimas jūsų
“Arnold Rothstein.“

firmos viršininkų 
“R(?thstein, Simon 
Ine. -Insurance and

Ne\v York. 
5910.“ 
“Edgar 
Sainuel

Telephone Plaza 
Firmos vardo dešinėj: 

Rothstein, I*resident. 
Brtnvn, Secretary.’J 

“Harry M. Simon, Tre-
asurer.“

Laiško tekstas toks:

December 12th, 1927.
Cloak, Skirt, Dress & Reef- 

er Makers’ Union s, I>exing- 
ton Avenue & 25th Street, 
New York City.

Attention M r. Julius Portnoy:
Gentlemen:—

will

I am in receipt of your 
letter dated December 12th, 
and notice that in this letter 
as in previous letters you 
statė that “enc’osed
find check for $50.00 for 
servjces rendered.“ This is 
incorrect ycu cannot pay me 
for Services rendered. The 
$50.00 that you pay me is on 
account of a loan I made to 
the VVorkers Unity House, 
Ine. .In the future please 
leave this phrase out, as I

apsiniaukę; kar- 
sniego; nedidelė 
atmaina; stipro- 

vėjas.
tempei ?furos buvo

Ką tas Rothsteino laiš
kas Portnoy reiškia
Skaitytojui reikėtų įsistebti 

šie laiške faktai:
1. Laiškas rašytas Arnoldo

Rothsteino, paskelbusio krimi
naliniais darbais padugnių pa
saulio vado. i

2. Laiškas adresuotas Juliui 
Portnoy, vienam vyriausių ko
munistų vadų moteriškų rūbų 
siuvėjų unijoje. Portnoy, kartu 
su kitais savo draugais, buvo 
tie žmonės, kūne, komunizmo 
kauke prisidengę, sunaikino 
New Yorke rūbų siuvėjų uniją.

3. Iš laiško matyt, kad Port
noy ir Rothstein susirašinėjo 
ir kad pastarasis dažnai gauda
vo čekius iš komunistų vado.

4. Portnoy, siųsdamas čekius 
Rothsteinui, visdaos pridėdavo, 
kad tai esąs mokesnis “for 
Services rendered.“ Kokį “pa
tarnavimų” galėjo komunistams 
atlikti paskilbęs aferistas ir 
“gengsteris” ? Forverts parodo, 
kad Rothstein buvo tas asmuo, 
kuris komunistams pristatyda
vo gengsterių ir mušeikų uni
jiniams mušti; kad jis buvo ta
sai “fikseris“, kuris papirkinė
jo policiją komunistams.

5. Rothstein sako, jogei jam 
negerai atrodąs minėjimas laiš
kuose, kad jis gaunąs iš Komu
nistų mokesnį “už patarnavi
mus.“ Kodėl jam neatrodo ge
rai? Tur būt dėl to, kad jei jis 
kada nors butų paimtas nagai) 
ir kvočiamas, už ką jis ėmė pi
nigus iš komunistų, jis negalė
tų teisybės pasakyti, nepakliu- 
vęs už tai į kalėjin^ą.

6. Rothstein prašo, kad siun
čiant jam pinigus butų žymi-, 
ma, jogei tie pinigai einą Work- 
ers Unity House, Ine., pasko
los sąskaiton. Kas buvo tas

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras Šiai dienai 
pranašauja:

Daugumoje 
tais gali būt 
temperatūros 
kas mainąsis

Vakar
vidutiniškai 43° F.

Šiandie saiilė teka 6:58, lei
džiasi 4:21. Mėnuo teka 7:37 Workers Unity House ir kas 
vakaro. buvo ta paskola?

A.D.F. pasmerkia ko-i 
munistus kaip kapi

talistų sėbrus
Unijų priešai samdytojai ir ko

munistai dirbą bendrai tam 
pačiam tikslui atsiekti

NEW ORLEANS, La., lapkr. 
29.- Amerikos Darbo Federa
cijos konyicncija priėmė aštrią 
rezoliuciją prieš samdytojus 
“bosus,” kurie kovoja su darbi
ninkų unijomis, ir prieš ko
munistus, kurie padeda sam
dytojams draikyti ir griauti 
unijas. . •

Rezoliucijoj sakoma, kad 
“unijoms priešingi samdytojai 
ir komunistai yra ‘partneriai’ 
begėdiškose pastangose darbo 
unijų judėjimui sunaikinti... 
Samdytojai, kurie kovoja uni
jas, ir komunistai dirba bendrą 
darbą tam pačiam tikslui at
siekti.“

Vakarykščiame posėdy buvo 
taipjau priimta rezoliucija ko
voti su korporacijų ir privati
nių biznio interesų naudojimu 
viešųjų mokyklų ir universite
tų savo propagandai skleisti.

Amerikos Darbo Federacijos 
viršininkais tapo išrinkti visi 
senieji, su Wm. Green kaip 
.prezidentu.

Ateinanti metinė konvencija 
nutarta laikyti Toronto mieste, 
Kanadoje.

“Prosperity”, kuria 
Amerika didžiuojas

Chicagos Tribūne vakar įdėjo 
du įdomiu fotografijos paveiks
lėliu.

Viename jų atvaizduota kelios 
dešimtys mažų vaikučių, vienoj 
labdarybės įstaigoj sugabentų, 
susodintų aplink didelį stalą ir 
godžiai valgančių, kas jiems 
padėta.

Antras paveikslėlis parodo 
apie tūkstantį suskurdusių 
žmonių, vyrų ir moterų, sto
vinčių ilgiausioje eilėje ties 
viena įstaiga ir laukiančių sa
vo maisto porcijos.

Ne. Tribūne savo paveikslė
lius gavo ne iš Rusijos, ir vaiz
duojamos juose scenos dėjosi 
ne Maskvoj, ne Leningrade ir 
ne Odesoj, bet pačioje Chica
go j e — viename turtingiausios 
pasaulio valstybės turtingiau
siam mieste, švenčiant Thanks- 
giving Day. Scenos su alkanais 
beturčių vaikais vieta — Vo- 
hintedrs Dąy Nursery, 1828 
Wesl Washinglon Boulevard. 
Antrosios scenos vięta — ties 
Chicago Cliristian Industrie! 
League namais, 833 Wcst Mon- 
roe gatvėj.

Tribūne pažymi, kad dauge
lis tos minios vargšų stovėję 
“in line“ kelias valandas, kol 
pasiekė* savo eilę maisto porci-

A-*—i -r ,

Vokietijoje gali kilti Socialistų partija pa
siruošus dideliam in- 

tensingam darbui
Egzekutyvo suvažiavimas įstei

gė naujų departamentu pla
ningam partijos darbui dirbti
NEW YORKAS, lapkr. 29.— 

Nacionalis vykdomasis Socialis
tų partijos komitetas savo su
važiavime priėmė svarbiu nu
tarimų ir planų tolesniam par
tijos darbui. ♦

Kad partijos darbas butų 
planingesniš ir sėkmingesnis, 
vykdomojo komiteto suvažiavi
mas paskyrė visą eilę tam tik
rų komisijų. Vienos tų komi
sijų uždavinys bus stengtis už- 

-g (t i
santykius su darbo unijomis, 
padėti joms savo patarimais, 
padėti organizuoti milionus dar 
neo-rgitnizuotų dartj ninku ir 
padėti joms jų kovose dėl bū
ties pagerinimo. Tos komisi
jos pirmininku išrinktas 
Maurer, Pcnnsylvania 
Federacijos prezidentas, 
retorium — J. O’Neal.

Vykdomasis komitetas priė
mė Hillųuito. pasiūlymą paskir
ti nuolatines komisijas, kurios 
rūpintųsi įvairiais kitais darbi
ninkų judėjimo departamentais. 

tBuvęs socialistų partijos kan
didatas į J. V. prezidentus, Nor
mai! Thonias, tajx> paskirtas

rub.. siuvėjų visuotinis darbiniu 
ku streikas

T.c ■' "*
klausimai, ir 
progos pasi-1tie, kurie turėjo 

žinti su komunistų darbais, ži- Derybos 
no, kad čia labai nešvarios is
torijos esama.

Matthew \VolI, Amerikos 
Darbo Federacijos viceprezi
dentas, prieš Riek laiko buvo 
pasakęs, kad paskilbusis “gen
gsteris“ Arnold Rothstein yra 
komunistų “podriačikas”, pri- 
statąs jiems mušeikų, “sufiksi- 
nąs” jiems teisėjus ir polici
ninkus.

Kuo Rothsteiną^ buvo 
savo gyvenime 

pasižymėjęs
Kaip sakyta, Arnold Roths

tein buvo slaptingu budy mir
tinai pa.šąutas lapkričio 4 die
ną, o lapkričio 6< jis mirė. Jo 
galas sukėlė didelės sensacijos 
ne tik Ne\v Yorke, bet ir kitur. 
Taip jis buvo įgarsėjus savo 
“žygdarbiais.“

Nors i>o pašovimo jis dar 
dvi dienas gyveno ir galėjo 
kalbėti, tačiau, kvočiamas, atsi
sakė išduoti, kas jį šovė. Spė
jama, kad jį nušovė jo paties 
sėbrai, geinbleriai, kuriems jis 
neseniai buvo kortomis pralošęs 
300 tūkstančių dolerių, bet at
sisakė praloštą sumą sumokė
ti.

ninku 
krašte

250,000 metalo darbi- 
Įokautui baigti Ruhro 
pasiliko bergždžios

jokių 
krašte 
darbi- 

protes-

BERLYNAS, lapkr. 29. — 
Kadangi derybos tarp valdžios 
arbitru torių, metalo darbinįn- 
kų ir geležies ir plieno įmonių 
savininkų Duosseldorfe, kur 
bandyta prieiti prie sutarimo 
dabartiniam 250,000 darbininkų 
lokautui baigti, nedavė 
vaisių, visame Ruhro 
vakar įvyko milžiniškų 
ninku demonstracijų ir
to mitingų. Karštesnieji darbi
ninkai, ypačiai radikalai, rei
kalauja, kad butų paskelbtas 
visuotinis streikas.

Krikščionių Metalo Darbinin
kų Sąjungos vadai paskelbė, 
kad jie tuojau laikysią bendrą 
mitingą, kuriame busią apsvar
styti budai ir priemonės pri
versti samdytojus kapituliuoti.

Tuo tarpu darbininkų vadai 
socialdemokratų* centre Berly
ne sako, kad’ jife darysią visa, 
kas tik galima, kad tarp metalo 
įmonių savininkų ir darbi nin
ku įvyktų susitarimas tikslu 
užbėgti už akių visuotiniam 
streikui.

jamos 
Darbo 
o sek-

200 žmonių žuvo per 13 metų vaikas tarnavo 
audras Filipinuose lenkams kaip agentas

MANILA, Filipinai, lapkr. 29?
Paskiausiais- pranešimais, 

per pastaras baisias audras, 
kurios siautė Filipinų salose, 
žuvo daugiau kaip 200 žmonių.

--------- --
Paskola nuk e n t ė j tį

siems ūkininkams

Dabar, vedant kvotą, iškelia
ma į aikštę daug tamsių Roth
steino darbų. Kad jis buvo įsi
maišęs į didžiausius gcmblerys- 
čių skandalus Amerikoje, apie 
tai žinota. Kad jis buvo įsimąi- 
šęs į galvažudy bes, į nužudy
mą trijų policininkų, apie tai 
laikraščiai daug rašė dar 1919 
metais. Bet dabar, po jo mir
ties, iškyla aikštėn daug daly
kų, apie kuriuos nežinota. Pa
vyzdžiui, kai “Nieky“ Arnstėin 
—antras paskilbęs “gengsteris“ 
—buvo bepatenkąs į vyriausy
bės rankas dėl apiplėšimo Wall* 1928 metams. 
Streeto bankų $5,000,000, <
noki Rothstein “leptelėjo” po
liciją, kad ji Arnsteino neliestų. 
Už šitą dalyko “sufiksinimą“ 
Rothstein, sako, gavęs pusę mi- 
liono dolerių.

Pasirodė taipjau, kad Roth
stein buvo vienos opiumo ir 
kokaino šmugelninkų bandos 
vadas ir iš tos užgintų narko
tikų prekybos turėjo milžiniš
kų pelnų.

Juodais darbais pelnydamas 
milžiniškas sumas pinigų, jis 
galėjo papirkinėti policiją, dau
gybę valdininkų ir politikierių, 
kuriuose jis turėjo dėl to dide
lės pararųps ir kurie jo įsaky
mų klausė.

Daugelis New Yorko laikraš
čių mano, kad tie patys politi
kieriai ir valdininkai, kurie 
Rothsteiną rėmė, <" 
gia asmenis, atsakingus dėl jo Plačiau 
nužudymo, kadangi, jei jie bus kartą.

Franci j a didina iš
laidas kariuomenei
Premjeras ir karo ministeris 

atakuojami parlamente dėl 
išlaidų ir armijos didinimo

PARYŽIUS, lapkr. 29, — 
Rainųjų partijų deputatai par
lamente vakar atakavo karo 
ministerj Paulą Painleve dėl to, 
kad kariuomenės išlaidoms at
einantiems metams jis reikalau
ja arti biliono frankų 
nekad buvo paskirta

daugiau, 
šiems

Karo ministeriui ir 
rui Po i n care buvo 
kad, reikalaudami• milžiniškų 
kreditų armijai, jie darą juo
kų iš Lokarno pakto ir iš “am
žinos taikos“ sutarties.

Gindamasis, karo ministeris 
pasakė, kad didesni kreditai 
reikalingi armijos išlaikymui 
dėl to ,kad iš viso pabrangęs 
gyvenimas, bet kartu prisipaži
no, kad Franci jos kariuomenė 
ateinančiais meThis busianti 
daug didesne skaičiumi, nekad 
buvus šiemet.

premje- 
prikišta,

susekti, jie gali per daug papa
sakoti ir apie juos pačius.

Be visų šitų į aikštę iškeltų 
Rothsteino “žygdarbių“, iškel
ta dabar ir tai, kad jis buvo 
“fikseris“ komunistams, 
mekleris paskolų gavime 

dabar don- dagi streikų “susetlinime.“

.pinsis socialistine spauda, lite
ratūra ir tirinėjimo darbu.

Kitos komisijos arba departa*- 
menlai veiks farmerių tarpe, 
jaunuomenės tarpe, * moterų 
tarpe ir tarp radikalios inteli
gentijos. Dar viena komisija 
dirbs propagandos darbą kole
gijose tarp mokytojų ir profe
sorių.

Organizacinio departamento 
galva tapo paskirtas M. Ilill- 
quit, o finansų departamento— 
Vladek.

Iš kampanijos manadžerio, 
Aug. Cerberio, pranešimo pa
sirodė, kad rinkimų kampani
jos reikalams buvo surinkta 
gana didelė suma —$90,523, 
bet išleista- — $98,000, taip kad 
.pridarė daugiau kaip 8 tūks
tančiai dolerių deficito. Kam
panijos metu buvo paskleista 
su viršum 2 milionai lapelių ir 
pamilę tolių,—daug daugiau, ne- 
kad buvo kada nors* paskleista 
pirmykšČicse kampaniojse.
Lenkų Socialistų Sąjunga vėl 

priimta partijon
Nacionalio egzekutyvo suva

žiavimas priėmė taipjau Lenkų 
(Socialistų Sąjungos delegaciją, 
atvykusią su 
organizacija, 
nerius metus 
cionalistiiiio
šalinta iš Socialistų partijos, 

/o|butų dabar atgal priimta. De- 
JU į Jegacijos prašymas 
ir * * '

KAUNAS. — Ministerių ka
binetas leido žemės ūkio minis
terijai išduoti per žemės banką 
638,000 litų nukentėjusiems dvi 
lietingos vasaros ūkininkams 
paskoloms duoti.

Šios paskolos sumos turės 
būti sunaudotos pašarui ga
minti.

Už paskolą bus imama ne 
daugiau kaip 5 nuoš. palūkanų.

Smulkias ūkininkų kredita
vimo taisykles paruošti pavesta 
žemės ūkio ir finansų ministe- 
riams.

KAUNAS. — Kariuomenės 
teisTno sesija Mariampolėj, tarp 
kitų bylų, nagrinėjo jauno — 
13 metų vaikino Petro Jakima
vičiaus ir pil. Juozo Bulevi- 
čiaus bylą.

Jakimavičiuj kaltinamas tuo, 
kad iš pil. Bulevičiaus nešdavo 
per demarkliniją lenkams laiš
kus, kuriuose, kaip spėjama, 
buvę tiekiamos apie Lietuvą 
anios. Jakimavičius prisipažino, 
kad jis iš už demarklinijos gy
venančio Gudeliausko nuneštą 
jam laišką gaudavo po 50 zlo
tų, o iš lenkų valdžios mėnesi
nio atlyginimo po 50 zlotų.

Kariuomenės teisnias išna
grinėjęs bylą, nusprendė: Petrą 
Jakimavičių atiduoti į auklėja
mąją drausmės * įstaigą, o pil. 
Bulevičių Juozą, trūkstant įro
dymų, išteisinti.

prašymu, kad jų 
kuri prieš aštuo- 
buvo, dėl jos na- 
nusistatymo, pa

buvo iš
klausytas ir Lenkų Socialistų 
Sąjunga, turinti apie 8 tuks-

apie tai bus kitą tančius narių, tapo vėl priimta
partijom

Kalėdų Dovanos
Telegramų

Kai jus mąstysit apde 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.

______________ ■ - . - . ■ .-J



Sergą vaikai mėgsta 
“Cascarets* nuo 

vidurių
Duok “Catharctic saldainį” 
nuo didelio šalčio, surūgu
sių vidurių, konstipacijos

Gaukit 10 centų dėžutę da
bar.

Dauguma vaikų ligų paeina 
nuo surūgusių, pairusių vidu
rių, pakrikusių kepenų ir už
kietėjusiu skilvio. Jie lengvai 
pagauna šaltį, pasidaro piktus, 
neatidus, susierzinę, karščiuo
jantys, neramus, liežuvis apsi
vėlęs, nevalgo ir prastai mie
ga ir yra reikalingi švelnaus 
vidurių valytojo — bet neban
dykit įpilti vemdinančią dožą 
aliejaus i jau ir taip liguistus 
mažulėlio vidurius — tai yra 
žiaurus darbas, nereikalingas 
ir perdaug senovinis.

Kiekvienas vaikas mielai ims 
Cascarets Catharctic saldainį,, 
kuris veikia švelniai, niekad 
negnaibo ir nė biskučio nesirg- 
dina— nors jis išvalo mažulė
lio sistemą, pasaldina skilvį ir 
padaro kepenis ir vidurius ty
rus ir sveikus.

Pilni nurodimai dėl vaikų ir 
suaugusių ant kiekvieno pake
lio.

Motinos gali būti ramios da
vusios šį švelnų, bet veiksmin
gą liuosuotoją, kuris kainuoja 
tik l()c. už dėžutę bile kurioj 
aptiekoj.

Greitas būdas sustab
dyti kūdikių pakrikimus

5Kaip ir kitos jaunos moti
nos, aš susirūpindavau kiekvie
ną kartą, kai kūdikis pradėda
vo verkti”, sako Syracuse, N. 
Y., moteris. “Kelis kartus, kai 
■kūdikis buvo pakrikęs, ar tu
rėjo konstipaciją, aš bandžiau 
dubti . ricinos aliejaus, bet jo 
neišlaikydavo. Musų daktaras 
patarė man pabandyti Elet- 
cher’s Castoria, kadangi ji y- 
ra nekenksminga ir kūdikiai ją 
mėgsta. Tai užbaigė mano rū
pesčius ir nuo to laiko aš duo
davau ją visiems mano vai
kams”. Castoria visuomet pa
tenkina motinas, nes ji visuo
met greitai pašalina visus kū
dikių ir vaikų pakrikimus, kaip 
dieglius, konstipaciją, šalčius ir 
tt. Del tos priežasties ji yra 
labai populiarė ir labai daug 
jos parsiduoda. Kaip visi geri 
dalykai, ji taipjau yra imituo
jama, bet tikra Castoria 
nai augalų produktas - 
suomet turi Fletcher’s parašą.

gry-
vi-

Vidurių Sveikata
* Pačios Gamtos 

Metodais
Jei jus sergate vidujiniai, jus visas 

sergate. Kada pilvas nevirškina mai
sto, jus stovite angloje daugelio li
gų, kurios gali visiškai suardyti jūsų 
sveikatų.

Vidurių sveikata reiškia viso kūno 
sveikata. Laikykite savo pilvą ir ki
tus* virškinamuosius organus čystus ir 
veiklius, duodant jiems natūrai? sti
muliaciją iš šaknų, žievių ir žolių, 
kurtos sudulo Tanlac.

Tanlac yra pastebėtini vaistai nuo 
nevirškinimo ir konstipacijos — gasų, 
skausmų, aitrumo, kvaitulio ir galvos 
skaudėjimo. Jie sugrąžina pražudytą, 
apetitą, pagelsti suvirškinti jūsų mai
tą ir atgauti spėką ir svarumą.

Tanlac tiek pat neturi kenksmingų 
vaistų, kaip ir jūsų geriamasis van
duo; jie yra padaryti iš šaknų, žie
vių ir žolių — pačios gamtos vaistų 
sergantiems. Per 10 metų juos reko
mendavo aptiekininkai, kurie sekė pa
stebėtinus jų vartojimo rezultatus. 
Jie kainuoja mažiau kaip 2 centai do
žą. Gaukit bonką Tanlac nuo savo 
aptiekininko ir pilnai juos išbandy
kite. Pinigai bus sugrjžinti, jei jie 
jums nepagelbės.

Tanlac
Š2 MIU1ON BOTTLES USED

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

(o prašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos banta ■■

NAUJIENOS, Chicago, III

Pasaka

atsidusęssako

vietoj

jūs turite

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Imkite

saldumyno

12.50

$3.00

STX)O

193 Grand Street

sar- 
nie

kas tū
tai vis- 

nusigręžęs į

aldumyno

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

AR JUMS REIKIA PINIGŲ 
1-2 ir 3 MORGKIAMS

pamanė, kad

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

Elsie de VVolfeį 
Žymi Namų Vidaus 

Gražintoja-Dekoratorc

BUK SPORTAS
Besiartinant šventėms, kiekvienas vyras nori 

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

Musų motto: PATAB- 
oterįme oeredoj iki vi-

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd
1618 West 18-ta Gatve

tarė kara
tilo jau papiauti 

išskrosti io vidu-

todel
Kai

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 meti 
NAVIMAS. Atdara dienomig ir vakarais, 
durnakčiul. Lietaui lažai, vanos ir prūdas visada.

908 W. H St., 2 blokai i vakarus nuo Halsted St. 
Phone Ganai 2544-2545

tininkas vėl atspėjo. —* Tai 
pavojingas/žmogus, mano ji
sai: — reikia su juo pabaig
ti. Mat, kaip žiauriai ir ne
mandagiai su manim kalbasi, 
dar keršys man vėliau.

Jis išėjo kitan kambarin ir 
paliepė tarnams:

— Kai šis raganius išeis iš 
mano kambario ir eis pro ši
tą, suimkite jį greičiau ir iŠ- 
meskit per langą.

O tai buvo trečiame aukš
te, ir karalius manė, ‘ kad bur
tininkas mirtinai užsimuš, iš
kritęs iš tokios aukštumos.

Sugrįžęs jis sako burtinin-

mane, Šviesiausias 
vis sodini ir sodini, 

ant kiaušinių. Sėsk 
nori, o ne mane so-

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas ileg- 
zaminavbnas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
Kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino ilegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

Kambariai 1012, 101b, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. 
NedJlioj nuo 10 ryta iki 1 po pietų.

žmogelis! trimis dienomis 
ankščiau, negu tu, Šviesiausias 
karaliau.

Išgirdęs Šiuos žodžius kara
lius baisiai nusigando, nes pa
tikėjo, kad žinys tikrą tiesą 
pasakęs. Jis sulaikė jį, apdo
vanojo dvarais ir dideliais 
tais, apstatė jį tarnais ir 
gyba, paliepė žiūrėti, kad 
ko pikto jį neištiktų, kad 
dirbtų, tik lengvai gyventų, 
gardžiai valgytų ir saldžiai gerb
tų. Karalius manė, kad taip 
begyvenant jis ilgiau gyvens, 
o kol jis gyvens, bus gyvas ir 
karalius.

Žmogus apsigyveno padova
notuose dvaruose, parsigabeno 
ten savo žmoną ir vaikus, leng
vai visi ten gyveno, nieko ne
dirbdami, vargo neragaudami, 
tik gardžiai valgė, saldžiai gė
rė, dieną ir naktį linksminosi. 
Ir aš ten vieną kartą buvau, 

jais gardžiai valgiau, sald- 
gėriau. Nors per barzdą 

bet gerklėn nepate-

— Niekus kalbi. Kaip gali 
kas mano žiedą pagrobti ir ne
žinoti, kad yra pagrobęs. Ma
tau, tu nori tuščiais išsisuk
ti žodžiais, bet tau nepasiseks 
mane apgauti.

— Eiva ten, kur randasi ta- 
karaliui 
ten pa- 
apgaudi-

sodą, 
prie suolelio, 
tuoj prisėsti,

sako ka
ralius. - Dabar padarysiu tau 
paskutinį bandymą.

Taip taręs, nusivedė jį sa
vo kambariuosna. Ten jis pa
liepė atnešti kiaušinių, padėti 
juos ant kietos kėdės ir užklo
ti baltą paklodę. Kai buvo vi
sa atlikta, jis privedė prie kė
dės ir liepia žmogeliui, kad at
sisėstų. O musų žmogelis ne
žinojo, kad po paklode buvo 
kiaušiniai. Bet jam įkyrėjo vis 
sėsdinėti ir, be to, nuvargo, 
laukdamas nelaimės.

— Tebūnie greičiau 
ri būti. Jei galas man 
tiek galas, 
karalių piktai pratarė

— Ką tu 
karaliau, 
kaip vištą 
patsai, jei 
dink.

Karalius

išgirdęs siuos 
krūptelėjo ir* 
stipriai ranką, 
ranką, vabalas

negyvas
Atspėjai vėl

Tai yra Šiandieninė išmintinga priemonė—imk 
Lucky vietoj riebinančio saldumyno. Tūkstančiai 
tatai daro—vyrai tuo būdu palaiko savo sveikatą 
ir drūtumą, o moterys išlaiko savo figūras dailiai 
laibas.
Lucky Strike, puikiausi tabakai,imitriaipuderinti ir 
sumaišyti, paskui apkepinti, kad išdirbt tokį kvap
snį, Kuris smagiai pavaduoja tą pageidavimą dabi
nančių saldumynų.
Apkepinimas^paliuosuoja Lucky Strike nuo nešva
rumų; 20.679 daktarai tatai pripažįsta, sakydami, 
kad Luckies mažiai: teerzina rūkytoją, negu kiti 
cigaretai. Atletai, kurie turi pasilaikyt geroj vikrioj 
sveikatoj, liudija, jog Luckies nekenkia jų kvėpa
vimui neigi abelnam sveikatos stoviui. Štai kodėl 
Luckies visuomet buvo mylimieji cigaretai tų zmo- 
niu, kurie nori pasilaikyt aukščiausiame kūno svei
katos ir miklumo laipsnyje ir supranta pavojus is 
perdidelio svorio. Štai kodėl žmonės sako: “Tai 
geras daiktas rūkyti Luckies.” ’
Tam tikra, aprubežiuota cukraus proporcija maiste 
yra patartina, bet ------’ ------ * *

vo paukščiai, - 
musų žmogelis 
matysim, ar aš tave 
nėju.

— Nuėjo *visi ten, 
vo karaliaus paukščiai. Musų 
žmogelis apėjo visus, apžiurė
jo, sustojo ties tuo kalakutu, 
kuris turėjo nupeštą uodegą, 
ir sako:

— Šis kalakutas prarijo ta
vo žiedą. Liepk? jį papiauti ir 
paieškoti viduriuose.

— Pažiūrėsim 
liūs ir liepė 
kalakutą ir 
rius.

Surado žiedą. Nusistebėjo 
karalius ir sako:

— Matau, kad tu tikrai daug 
žinai. Bet pirm negu tave at- 
leisiu, turiu dar išbandyti, ar 
tu tikrai esi toks gudrus, kaip 
apie tave kalba.

Mat, karaliui pagailo paža
dėtų burtininkui turtų.

—’ Nusivedė jį karalius sa
vo sodan, vaikščioja su juo, 
klausinėja, kokiu budu atspė
jo jisai, kur karaliaus žiedas, 
kokiu budu jis įgijo mokslą at
spėti, kur randasi dingusis 
daiktas... žmogelis daugiausia 
tyli ir nieko neatsakinėja, o 
karalius vis daugiau ir dau
giau klausinėja, bet kadangi 
žmogelis neturi ką sakyti, tai

‘It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzenimo — Nei Jokio Kosulio*

— Gerai, dabar gali sau ei
ti namo.

Mųsų žmogelis atsikėlė, pa
dėkojo karaliui ir jau rengė
si išeiti. Kai jis buvo jau ar
ti durų, karalius jį sulaikė ii 
juokdamasis pasiklausė:

— Na, visažinantis burtinin
ke, ar tu žinai, kada tu mir-

tokių saldumynų. Todėl, vardan apsirubežiavimo 
<*•81 LUCKY\ M VIETOJ SALDUMYNO.”

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRfcJA. išleista 1926 metais. Apdaryta ......................................
1,054 patarimai kaip virti jvairųs valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ...........
Mokykloms ir leimįninkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

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

KAUNO ALBUMAS*............................ -....... ...................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KIltVBS RAŠTAI. Septyniuose tonąuose ...... ................
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .....................................................

Rašybbs vadovilis su rašybos žodynėliu. Illaistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..........................;...........................
Namų darbai, namini sųskaUyb4 ir biudžetas. Kaip 
pigiai ieimyn* užlaikyti.

(Pabaiga)

— Tavo namuose yra va 
gis, kuris patsai to, nežinoda 
mas, laiko tavo žiedą pagro

V KrilvA

BURTININKAS

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Koosevelt Kd 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

karalių? ima net pykti
Besivaikščiodami po 

kai. tik prieina 
karalius liepia 
nes, mat, vaikščioti pėsčias ne
pripratęs, tai greit pavargsta.

Bevaikščiodamas, bekalbėda*- 
mas mosterėjo karalius ranka 
ir pagavo vabalėlį, o pagavęs 
klausia musų žmogelį:

Pasakyk, ką dabar aš tu
riu rankoje?

— Nelaimingas Vabalėli, 
kad patekai karaliaus rankon, 
gyvas nėištruksi 
sunkiai ir nusiminęs tarė mu- 
•sų žmogelis, manydamas, kad 
vistiek karalius pastebės jį 
nieko nenusimanant ir lieps nu
žudyti. Jis taip tarė todėl, kad 
jo pavardė buvo Vabalėlis. Bet 
karalius, 
žius, net 
sugniaužė 
atgniaužė 
rai buvo

su
žiai
varvėjo

atsakė j am ko...
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Wilkes Havre, Pa.
Po linkimu

18 d.“§unday Independent” 
lapkričio pranešė rinkimų rezul
tatus Luzerne County. Demo
kratai gavo balsų 73,319, o re- 
publikonai — 67,872. Vadinas, 
demokratai laimėjo musų apie- 
linkėj. Bet, manau, bus žin
geidi! žinoti “Naujienų“ skaity
tojams, kiek musų “draugai” 
komunistai nuveikė musų apie- 
linkėj nuo suskaldymo Lietuvių 
Socialistų Sąjungoj

Kiek pamenu, birželio 8 d., 
1919 metais įvyko paskutinis 
LSS. VII Rajono suvažiavimas 
Scranton, Pa. Iš raportų paaiš

Raumenims 
skaudant

Red 
stams Pleište- 
•iai Gaunama 
visose aptieko- 
•e. Gaminta 
Johnson ir 
Johnson. New 
Brunswick,N.J.

Red Cross
Kidney Plaster

Jaučiasi gerai ant nugaros

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tildai 
Skyrių ofisuose tiktai!

vtsaa darba* užaakjtaa k egu ii o mflne 
bu* atliktu* piKiomia kainotuia. Tai 
peratatonoa VIENODŲ KAINŲ Biate- 

ntu*u apteilnktų Deotal O tiru.
SKYRLaCS OriSAS 

1800 S. Halsted St 
Dantų Setaa ai H 

•eta*--------------------------------- $12.60
•eta*------------- —— ,   $7.60

__  M

VEIDAS 
PRIPIL- 

DOMAS- 
JIE TURI

Jtikti
Urri*ti«i» aukaiala darbe* ak H 

^6 ,Ueriau*io* Auksinė* Crowna $2.60 
F5 Geriausi Auksiniai Fillinr* _  $2.60
96 Geriausi Auksiniai Tilteliai __ $2.50
♦2 Alluy Flllinfs ________. $1
91 Sidabrinai Flling* _____________  50c
Ikvalytnas danty _______________  60c

šių kainų ne«au*ite mu*ų didiiamjarn
■ tise. DIDYSIS OFISAS įsteigta* 23 me
si atgal
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
U R. T. T. WOOLLENS, Prea. 

32H South State St.
Phonr llarrlsoa 0751

kėjo, kad prie LSS. VU Rajo
no tuo laiku priklausė 270 nu
riti. Kiek paskiau IJSS. skilo, 
tad ir VII Rajonas pakriko. 
Rimtesni LSS. nariai pasitrau-r 
ke veikimo, bet nesidėjo prie 
kairespainių.

Nuo 1919 metų pabaigos Wil- 
kes Barre apielinkėj užviešpata
vo nauji apaštalai su naujoms 
evangelijoms: “Mes netikim i 
evoliuciją, mes tikim į revoliu
ciją“. Rengdavo prakalbas po 
visą apielinkę, vis aiškindavo, j 
kad komunistai tai tik vieninte
liai darbininkų reikalų gynėjai 
ir kad minia esanti su jais. Kiek 
paskiau musų vadinamieji revo
liucionieriai pritvėrė visokių 
draugijų, kad jas sunku ir su
skaityti. Rengia kokias pra
kalbas, ar vasaros išvažiavimą 
—tai ant plakatų tik ir mirga 
raidės ir numeriai. Toliaus mes 
mus apielinkės gyvenantys lie
tuviai tikrai nė vienas pamatęs 
jų laikraščiuose garsinimą ma
nė, kad su komunistais minios 
eina, kad tiek turi visokiais 
vardais draugijų ir tiek visokių 
fondų. Bet ištikrųjų tai buvo 
ir yra muilo burbulas iš visų 
tų komunistų ir jų partijos.

štai šiuose prezidento renka
muose komunistai 
partija gavo tik 39 balsus. O 
1921 m. prezidento rinkimais 
Fosteris buvo gavęs 88 balsus 

1 Reiškia, komunistai progresuo 
'ja į atbulą pusę.

Tiesa, socialistų kandidatas 
’ant prezidento šiuose rinkimuo- 
Įse*mažai gavo balsų— tik 91 
balsą. Bet reikia atminti, kad 
šioje apielinkėje beveik per de
šimtį metų nebuvoi surengta nė 
vienų socialistą prakalbų.

Tai reiškia, kad socialistu die
gas yra įleidęs ‘ gilias .šaknis ir 
nė jokie mulkintojai jų nepa- 

' kreipia ne į dešinę, nė i kairę.
Labor partija musų paviete 

i surinko 62 balsus.
—St. Žukauskas.

(raclflc and Atlantic Minto 1

A. L. Rotenberry, Arkansas 
valstijos anti-evoliucinio įstaty
mo au toli us.

NAUJIENOS, Chlcago, UI.
h lliihini inn,i ■’■ ■■■■«■■■* ■ i ■'■—ii .i.ius

leistas. Del tos priežasties it 
pasisekė už’ tokią, žemą kainą 
jis nupirkti.

šioji vokiečių Turner Hali 
Pitsburgho lietuviams yra žino
ma jau ne nuo šiandie, ba lie
tuviui kol neturėjo I.MI). svetai
nės, dažnai eidavo į Turner Hali 
su savo didžiausiais parengi
mais ar lošimais, kadangi Tur
ner Hali tur gražią ir didelę 
svetainę, talpinančią apie 1,000 
žmonių, turi gerą ir erdvią sce
ną ir tinka visokiems lošimams, 
turi atskirą svetainę susirinki
mams ir mažesniems parengi
mams, net du kliubruimius su 
visais įrengimais ir su gerai į- 
taisytoms virtuvėms ir kitais 
visais reikalingais daiktais dėl 
vakaronių ir pokilių. -O užvis 
svarbiausia, kad minėta svetai
nė randasi gražioj;

Westville, III/
Pas mus, tiesa, darbai mažai 

eina, darbininkams algas numa
žino, o pragyvenimę brangeny
bė vis ta pati, kaip ir pirma

Mainą darbams .sumažėjus, 
dauguma ėmėsi už ūkės darbų. 
Tas priparodo, kad šio miestelio 
gyventojams negręsia pavojus. 
Bet tik reikėtų pradėti platesnį 
apšvietos darbą ir suorganizuo
ti jaunimą. O tam darbui kad 
paremti juk yra ir stiprių krau- 
tuvninkų, kurie neatsisakys 
medžiaginiai paremti. Tos nuo
monės yra J. Norkus, Lukas, 
čižaūskas, Sležius ir k. k. Tik 
reikia darbo.—Kazys.

Grand Rapids, Mieli., adv. K. 
Kraučunas, Seattle, Wash., F. 
Vi raks, So. Bostono, Paškevi
čius, Chicago h’ kitų kas Šį ma
no atsiliepimą skaitys. Išanks- 
to dėkingas:

K. N. Norkus, Anchorona 
Klienos Aires, Argentina.

Harvey, III

28,

Ragino visus 
komunistų 
laikraščius, 

i

Workers

S. S. Pittsburgh, Pa
«n 
JT* 
cna

925 
$15 
«1O

Lietuvių Kliubai susivienijo ir 
nupirko vokiečių svetainę — 
’Purner Hali — su visais įren
gimais.

gyvavo 
būtent

BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

South Sides dalyje 
trys lietuvių kliubai, 
Norbuto kliubas. Lietuvių Pilie
čių Kliubas ir APLA. 8 kp. kliu
bas. Ir prie tų visų trijų kliu- 
bų daugumoje tie patys nariai 

' prigulėjo. Kiekvienas kliubas 
, užlaikė po atskirą nuosavą na- 
* mą, kurio pakakdavo tik pasi- 
I linksminimams ir susirinki- 
■mams, bet didesniems parengi- 
j mams reikėdavo eiti ieškoti 
| svetainės pas vokiečius, ar pas 
1 lenkus, arba reikėdavo eiti net 
skersai upes i LMD. svetainę, 
ant Soho.

Jau bus apie metai laiko, 
I kaip South Sidės lietuvių kliu- 
buose prasidėjo judėjimas, va
dovaujant Jurgiui Wensui, kad 
suvienyti visus tris kliubus į 
vieną. Bet vienijimo darbas 
nebuvo lengvas. Vienijimo už-

baye TUBBY

Does not affect 
the Heart

LOOKzCOUSlĄj 
PATYČIA,AT 
'IHE SVCELL 

BOK OF
CAMD7, JDEV

< s'ou y
Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 

ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė millonai žmo
nių ir kurj gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neural Rijos.

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

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

many tojams ir darbuotojams 
reikėjo nemažai nukentėti. Bet 
šioji vienybės sveika mintis pa
ėmė viršų ir visi viršminėti trys 
kliubai susivienijo į vieną ir 
pasivadino Lietuvių Piliečių 
Kliubas. Visi trys suvedė visą 
savo turtą į vieną ir narių su
sidarė 205. Tapo išrinkta ir ben
dra valdyba, sekama: pirminin
kas Jurgis Wensas, protokolų 
raštininkas Jonas Packevičius, 
finansų raštininkas Anta.ias 
Kideric. ir iždininkas Juozas Pa
krosnis.

Šiomis dienomis teko sužinoti, 
kad South Sidės Lietuvių susi
vienijusiems Kliubams (arba 
Lietuvių Piliečių Kliubui) pasi
taikė puiki proga nupirkti vo
kiečių Turner Hali tik už $32,- 
000. Tikrumoj tas namas yra 
vertas apie du syk tiek, ar dau
giau, tik, žinoma, reikės kiek 
da pridėti dėl pagražinimo ir 
aptaisymo, kadangi. pastaruoju 
laiku šis namas .buvo blskį ap-

Kosulys - pavojingų 
ligų peru išnešio

tojas
Kiekvienas žmogus, kuris ko

sti patampa ligų perų išnešio
tojas. Senas, sveikatos valdi
ninkas sako, kad jis greičiau 
sutiktų, kad kas į jį šautų iš 
revolverio, negu kad kas ko
sėtų, ar čiaudėtų jam į veidą, 
apipurškiant jį ligų perais. Kad 
sustabdyti besiartinantį šaltį ir 
absoliučiai sustofodyti kosulį, 
imkite Foley’s Honey and Tar 
Compound, medikaliai moksli
nius, atsargiai sumaišytus ko
sulio ir » šalčio vaistus, kurių 
kiekviena dalis veiksminga ir 
tvirta. Neturi opiatų. Saugus 
dėl vaikų, veiksmingi dėl suau
gusių, idealus naųių vaistai. 
Reikalaukit jų. Juos parduoda:

L. P. Hannema,
10721 Wentworth Avė.• ,

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

Wm. Broniarczyk,
4459 So. Wood St.•

Grant Works Drug Store,
4847 W. 14th St., • Cicero, 
John Malachowskas.

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

msm “thfi trickv 
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vietoje ir 
visoje apielinkėje gana daug lie
tuvių yra apsigyvenę, arba, 
tais žodžiais sakant, yra 
džiausioj lietuvių kolonijoj.

Minėta svetaine randasi 
numeriu 1721 Jane St„ S.
Kitą kartą parašysiu daugiau 
apie tai. —Korespondentas.
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. Labai prašau atsiliepti 
siteisti man tuomi, 
jums savo, laiku pagelbėjau 
kančių buvusių savo draugų, da
bar gyvenančių Amerikoje:

P. Jakimavičius, Gelgota,

Lapkr. 12 d. įvyko prakal
bos, kurias surengė ALDL1) 
125 kp. Kalbėjo žinomas kei
kimas Anlanas Bimba. Kalbė
jo ilgai ir apie viską, bet nie
ko rimtd, apie ką vertėtų la
syti, nepasakė, 
skaityti jų, I. \ 
“darbininkiškus’
kad apsišviesti. Ištikrųjų, ma
žai skaitęs darbininkas, jei 
pradėtų skaityti vien jų laik
raščius, tai, be abejonės, tuo
jau# liktų dideliu rrrevoliiici- 
onierium kelti triukšmą drau
gijų susirinkimuose —- tai ir 
viskas. Apie tikrąją apšvietę 
čia, žinoma, netenka kalbėti: iš 
komunistinių šmeižtlapių ne- 
apsišviesi. 
♦j •

v *.-< g
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žinoma, • Bimba girė ir Rusi
ją. Tai paprasta komunistų ne
pabaigiamą maldelė. Bet kada 
jiems patiems tenka nuvažiuoti 
j Rusiją ir paragauti “darbinin
kiškos” duonos, tai strimgal
viais rūksta atgal į tą kapita- 
liHtiAku Ameriką, j«-i tik. «nli 
sugryšti. Jei jau negali sn- 
zryšti, nors Clunijoj hipi, 1x4 
Rusijos tai nč matyt dauginu 
nebenori. Komunistai, tai kaip 
tikri kunigai: kitiems siūlo ro
jų, bei palys jo nė ištolo nenori.

- Darbininkas.

turiteTaltįF
Akys ir Nosis varva?
Sunki skaudanti galva \ 
Jaučiate skausmą visa*- e ku>- 
ne? ORANGEINE tilteliai 
greitai tai pagalins. Prirodyti 
saugus per 30 metų. Neturi 
narkotų. 10c ir 2fic.

QB^geį^e
Jei nori išmokti 
gerai- rašyti — 
nusipirk typewriteri
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Laimingos Kalėdos!
Prisirengimas prie Kalėdų yra vienas iš musų- Kalėdinio Kliubo tikslų, šis pa

prastas planas depozitavimo mažų sumų kas savaitę suteiks jums reikalingus šven
tėms pinigus.

Jsigijimas pinigų praleidimui Kalėdose betgi nėra vienatinis musų Kalėdinio 
Kliubo tikslas. Ši sistema depozitavimo tam tikros sumos kas savaitę, leis jums susi
rinkti pinigus kitokiems tikslams, kaip antai — apmokėjimui taksų, apdraudos, mo
kėjimui už jūsų namą, vaikų mokinimui, pradėjimui biznio, atostogoms, kelionėms 
ar investavimui.

Musų Kalėdinis Kliubas yra lengvas, malonus ir patogus būdas įsigyti pinigų ir 
mes draugiškai ir nuoširdžiai kviečiame kiekvieną patapti jo nariu.

Pasirinkit sau planą, ateikite šiandie ir įsirašykite į musų Kliubą. Jus tiek pat 
maloniai busite priimtas ir į mažesnes klesas, kaip kad ir į didžiausią.

25c

50c

$1

savaitę. Per

savaitę. Per

50

50

50

$10

Prisidėkit prie vienos ar daugiau sekamų klesų
į i Depozituokite po 25c kiekvieną savaitę. Per 50 
Klt Sd-savajčįų pasidarys ..........................

m Depozituokite po’ 50c kiekvieną 
savaičių pasidarys .,..........

L-lpcn Depozituokite po‘ $1.00 kiekvieną.
Kiesd-savajf jl} pasidarys ........... j/./,...... .

r.ip „ Depozituokite po $2.00 kiekvieną savaitę. Per
Aiebd-suvaj^ių pasidarys ................................................
' > . . . 4

klpqn Depozituokite po $3.00 kiekvieną savaitę. Per 50 
Kiebd-savaičjy pasidarys .........................................................

Clpqq Depozituokite po $5.00 kiekvieną savaitę. Per 50

U „Depozituokite $10.00 kiekvieną savaitę. Per 50 
.savaičių pasidarys ....... ....................
Depozituokite po $20.00 kiekvieną savaitę 

niebd-įo savaičių pasidarys ................ .....................

12.50

25.00

• 50.00

100.00

150.00

250.00

500.00

Per 1000.00

Midland National Ban
CHICAGO

Archer Avenue at Sacramento
i • •> :•

Mes mokame 3 nuošimtį, palūkanų už Kalėdinio Kliubo depozitus

A Troubled Conscience
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MUSŲ MATERIALIZMAS IR IDEALIZMAS

Pereitų trečiadienį “Naujienose” buvo įdėtas labai 
įdomus Dr. A. Montvido straipsnis apie “lietuvių kultu- 
rėjimų Amerikoj”. Tarp daugelio svarbių musų gyveni
mo problemų, kurios tapo jame paliestos, autorius są
moningai iškėlė ir klausimų apie Amerikos lietuvių idea
lus. Jisai teisingai pastebi, kad senasis idealizmas, ku
riuo Amerikos lietuvių mases buvo “užkrėtę” socialistai, 
dabar jau yra beveik išgaravęs; bet naujo idealizmo 
musų žmonės Amerikoje nerado, kadangi čia viešpatau
ja materializmas.

Amerikos lietuviai tuo šios šalies materializmu per
sisunkia tolyn, vis labiau. Jiems rupi tik gražiai (“ame
rikoniškai”) apsirengt, įsigyt savo namus, nusipirkt 
automobilį, nueit į “movies” ir šiaip įsitaisyt visais at
žvilgiais taip, kaip yra įsitaisę tikri amerikonai. Dau
giaus apie niekų kita jie beveik ir nebenori galvoti; tik 
vienam dalykui jie dar yra atsidavę visa širdžiai t jie 
stengiasi kiek galėdami aukščiaus pakelti savo vaikus. 
“Reta lietuvių šeimyna”, sako Dr. Montvidas, “neleidžia 
savo vaikų į aukštesnes mokyklas, tūkstančiai jaunų 
lietuvaičių ir lietuvių lanko kolegijas, ir universitetus; 
reta mergaitė nemokinama muzikos, daugelis mokinasi 
dainuoti ir klasiškų šokių. Tiesiog eina lenktynės, kieno 
vaikas pasieks aukštesnį mokslų, užbaigs geresnę mo
kyklų, labiau pasižymės dailėj. Tik pats žemasis sluoks
nis nedalyvauja šitose lenktynėse.”

Atrodo tad, jogei vienintelis Amerikos lietuvių idea
las šiandie yra duoti mokslų savo vaikams, prirengti 
juos kaip galint geriau gyvenimui. Tai yra, be abejonės, 
labai pagirtinas ir kultūringas siekimas. Bet ar jisai 
gali atstoti tuos visuomeninius idealus, kurie pirma bu
vo artimi daugumai musų žmonių? Vargiai.

Leisti vaikus į mokslų, dirbti tam, kad jie užaugę 
sugebėtų pasiekti aukštesnį laipsnį šios" šalies gyvenime, 
negu jų atvykusieji iš Lietuvos tėvai, be mokslo . ir be 
kalbos, — yra didelis pasišventimas tėvų pusėje, yra 
dažnai tiesiog savęs išsižadėjimas vaikų labui. Bet ir 
geram darbui turi būti ribos. Iš patyrimo yra žinoma, 
kad perdidelis tėvų pasiaukavimas vaikų gerovei pada
ro vaikus egoistais, kurie neįvertina savo tėvų pastangų. 
Tėvai neprivalo būti savo vaikų vergsi.

Mintis apie tėvų vergiškumų ateis į galvą kiekvie
nam, kuris atkreips savo dėmesį į santykius tarpe tėvų 
ir vaikų ateivių (ne tik lietuvių) šeimose. Vaikai, lan
kydami mokyklas, dažnai atpranta ne tik nuo savo tė
vų kalbos, bet ir nuo viso to gyvenimo, kuriame randa
si jų tėvai. Visa tai, kuo tėvai rūpinasi, apie ką jie tar- 
pusavėje kalbasi, vaikams pasidaro neįdomu, “perpras
ta”. I savo tėvų namus jie ne tik nemėgsta pasikviesti 
savo mokyklos draugus (net sarmatijasi, kad tie drau-< 
gai nesusitiktų su jų tėvais “foreineriais”!), bet ir pa
tys nepareina. Jie ieškosi sau smagumo ir kompanijos 
kitur. Tuo budu tarpe tėvų ir vaikų laipsniškai susida
ro vis didesnė tuštuma, nutrūksta ryšiai. Ir Lietuvoje, 
beje,*tėvai nėra laikomi kažin kokioje pagarboje pas sa
vo suaugusius vaikus: kai ūkininkas užrašo gyvenimų 
savo sunui, tai pasijunta, kad jisai savo sunaus namuo
se kartais yra mažiaus pakenčiamas, negu svetimi žmo
nės. Bet Lietuvoje seniems tėvams bent palieka kiti ma ' 
lonumai, kuriais jie gali lig savo mirties džiaugtis: vie
ta, kurioje jie išgyveno visų savo amžių, kaimynai, ir tt.

Amerikoje blogiau. Čia, jeigu tėvai dirbę visą sa
vo gyvenimų vaikams, jų netenka, tai jie pražudo viską.

Taigi pačių tėvų interesuose yra ne tik stengtis sa
vo jaunimą pakelti, bet ir rūpintis, kad pasiliktų ryšiai 
tarpe senosios ir jaunosios kartų, ši problema ne tiek 
gal yra opi inteligentams tėvams, kurie kad ir gerai 
pralavintus Amerikos mokyklose vaikus dar vis lengvai 
gali laikyti savo įtakoje, A- kiek darbininkams tėvams.

Kokie gi gali būt tie ryšiai, kurie jungtų čia augu
sį musų ‘ jaunimų su senąja, iš Lietuvos atkeliavusia, 
karta? Tiumpai galima pasakyti šitaip: visupmeninic 
judėjimo ryšiai. Jeigu Amerikos lietuviai sugebės savo 
visuomeninį judėjimų taip išplėsti ir sutvarkyti, kad į 
jį bus įtrauktas musų jaunimas, tai vaikai ne nutols nuo 
savo tėvų, bet stos į jų vietas, kuomet ateis laikas tė
vams pasitraukti. Jie bus musų įpėdiniai ir tęs toliaus

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ...........   $8.00
Pusei metų ..........................  4.00
Trims mėnesiams .... -........... 2.50
Dviem mėnesiam .................... 1.50
Vienam mėnesiui ............................75

Chicagoj per išnešiotojus: 
. Viena kopija ......................—. 3c

Savaitei ...... -..............   18c
Mėnesiui ...........   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .............    $7.00
Pusei metų ............. ................. 8.50
Trims mėnesiams ............. «... 1.75
Dviem mėnesiams ... ......... «... 1.25
Vienam mėnesiui .....--------— .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

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

Orderiu kartu sd užsakymu.

KO JIE PYKSTA

musų darbų, neduodami jam žlugti. Bet tokį, visuomeni
nį judėjimų sudaryti, tai reikia gana daug idealizmo. Be 
idealizmo nebuvo sukurtas /joks visuomeninis daiktas.

Sąmoningai organizuot savo jaunuomenę dar mes 
tik neseniai pradėjome. Dar nesame tų klausimų net 
kaip reikiant išdiskusavę. Kaip Dr. Montvidas nurodė, 
kada pas mus pirma ėjo “sehių” švietimo ir organizavi
mo darbas, tai daugiausia darbavosi socialistai. Kažin 
kam dabar teks vadovaujanti rolė šitam naujam musų 
visuomenės darbe? Gal būt, kad tai bus pati musų jau
nuomenė, kuriai jau nebereikės padėti tiek energijos, 
kaip mums, kad aprūpinus save materialės kultūros 
reikmenoms, ir kuri todėl galės pašvęsti daugiaus jėgų 
idėjinei kultūrai. Bet iniciatyva vistiek turėtų išeiti iš 
senesniosios kartos, kuri jau turi daugelio metų paty
rimų organizacijos darbe. Tiems iš musų “sehių” kurie 
dar nėra pailsę arba visai sumaterialistėję, yra nauja 
veikimo dirva.

Prakišę su savo Gerdausku 
Susivienijime Lietuvių Ameri
koje, musų bolševikėliai mėgi
na dabar atsigriebti šmeižtais 
ir plūdimais SLA. viršininkų. 
Lenktyniuoti su jais šitam ne
švariam darbe butų perprasta; 
bet kadangi savo prasimany
mais jie gali suklaidinti vieną - 
kitų bešališkų žmogų, tai bus 
ne pro šalį atkreipti skaitančio
sios visuomenės dėmesį į keletą 
faktų, surištų su klausimu dėl 
SLA. iždinirfko paskyrimo.

“Raudonoji” šmeižikų spauda 
vis bando įtikinti publiką, kad 
SLA. Pildomoji Taryba, atmes
dama Gerdausko kandidatūrą, 
vadovavosi ‘‘politika”, o ne kon
stitucija. Brooklyno “Laisvė”, 
pa v. rašo šitaip:

“Vos spėjus* Paukščiui nu
mirti, ‘Naujienos’ ir visa re
akcine (!) spauda užriko, kad 
Gerdauskas nebus pastatytas 
jo vieton. Dar spalių 3 d. 
‘Keleivis’ savo redakciniuose 
straipsniuose rašė, kad SLA. 
pažangieji (!) nariai ‘savo 
peršamojo Gerdausko nepra
veš’.

“...Tam pačiam SLA. Pild. 
Tarybos ir komisijų susirin
kime p. Bagočius nevynioda
mas akmens į šilką pasakė p. 
Gerdauskui, kad butUm pa
statę tave iždininku, jei ne
būtum kandidatavęs pažan
giųjų (!) sąrašų.”
Šitokie yra komunistų “įioūy- 

mai”, kad Pildomoji Taryba va
dovavosi politika.

Vienas tų “įrodymų” yra aišn 
kiai melagingas, kadangi Bago
čius negalėjo sakyti Gerdaus
kui: “butum pastatę tave iždi
ninku”, nes Bagočius neturėjo 
net sprendžiamo balso šitame 
klausime. Jeigu Gerdauskas to
kius neva Bagočiaus žodžius 
perdavė “Laisvei”, tai jisai ar
ba nedagirdo, ką Bagočius sa
kė, arba pats iškreipė jo kalbą.

Tečiaus, jeigu aukščiaus pa
minėtieji Brooklyno laikraščio 
tvirtinimai ir butų gryna tiesa, 
tai kas iš jų išeina? Iš jų išeina 
tiktai tas, kad Gerdausko pa
skyrimui iždininku buvo prie
šingi, dėl jo “progresyviškumo”, 
“Naujienos”, “Keleivis” ir Ba
gočius. Dabar kyla klausimas: 
kodėl šituodu du laikraščiu ir 
tas Bostono lietuvių advokatas 
negalėjo būt priešingi Gerdaus
ko kandidatūrai?

Gerdauskas buvo kandidatas 
tos frakcijos Susivienijime, ku
ri yra pasižymėjusi viršininkų 
šmeižimu, suirutės kėlimu kuo
pose ir kitokiais skandalais. Tą 
frakciją ir jos apmulkintus pa
sekėjus pereitas SLA. seimas 
pasmerkė tam tikra rezoliucija. 
Ar bolševikai drįs šitą faktą 
užginčyti? O jeigu tai yra fak
tas, tai reiškia, kad “Naujie
nos”, “Keleivis” ir Bagočius va
dovavosi SLA. seimo nusistaty
mu, kuomet jie sakė, kad tos 
triukšmingos frakcijos žmogių. 

neprivalo būt įleistas į Pildomą
ją Tarybų.

Bet brooklyniškiai ir kiti 
“raudonieji” pasakoriai bando 
apdumti publikai akis šitokiu 
pareiškimu: “Ponas Gerdauskas 
toli gražu nėra komunistas. Tai 
žino kiekvienas Pild. Tarybos 
narys.” Tikrumoje gi nei Pil
domosios Tarybos nariai, nei 
kas kitas, toliau gyvenąs nuo 
Gerdausko kolionijos, visai ne
gali žinoti, ar jisai yra komu
nistas, ar ne. Ir kaip galėtų 
pašaliniai žmonės į tokį klausi
mą atsakyti, kuomet šiandie nė 
patys komunistai nebežino, kas 
yra komunistas, kas ne? šiomis 
dienomis, sakysime, . vvorkerių 
partijos vadai surado, kad net 
pačiame jų centre esą kontr-re- 
voliucionierių ir komunizmo 
priešų, ir keletas jų tapo sku
biai išspirti laukan.

Bet juk ir nesvarbu, koks 
Gerdausko partyviškumo stovis. 
Esama, kaip žinoma, ir tokių 
“bepartyviškų” bolševizmo' pa
kalikų, kurie aršesni už daugelį 
“tikrų” komunistų. Kalbant 
apie SLA. reikalus, tenka skai
tytis ne su tuo, kuriai politiškai 
partijai žmogus priklauso,'bet 
’—ar jo darbai Susivienijime su
tinka su šios organizacijos ti
kslais ir įstatais, šituo klausi
mu gi yra patirta šis-tas gana 
įdomaus apie Gerdauską. Jisai, 
būtent, dalyvavo tam slaptam 
komunistų “kokuse”, kuriama 
buvo nutarta šmeižti ir visaip 
diskredituoti SLA. viršininkus 
tikslu tuo budu “užkariauti” 
Susivienijimą ir paskui jo pini
gus ir organą pavartoti bolše
vikiškai propagandai.

•

Ar bolševikai drįs šitą faktą 
užginčyti? Kada Pildomosios 
Tarybos suvažiavime tas kalti
nimas buvo pasakytas pačiam 
Gerdauskui į akis, tai jisai tik 
užkaito ir nė vienu žodžiu ne
drįso jį užginčyti.

Kiekvienas bešališkas žmo- 
gus pripažins, kad asmuo, nusi
kaltęs darymu šitokių nešvarių 
konspiracijų prieš savo organi
zaciją, ne tik nėra vertas už
imti atsakomingą vietą vyriau- 
šioje įstaigoje, bet ir iš viso 
negali turėti pasitikėjimo orgar 
nizacijoje. Jeigu Susivienijime, 
to neveizint, nebuvo daroma 
Gerdauskui kliūčių kandidatuot 
į tam tikrus urėdus, tai tas pa
rodo, 'kad SLA. viršininkai, 
mėgdami “šventą ramybę”, daž
nai esti perdaug nuolaidus — o 
ne “despotai”, kaip apie juos 
be paliovos rėkia bolševikai.

Dabar pažvelgsime į kitą ko
munistų argumentą, kuriuo jie 
stengiasi paremti Gerausko 
“konstitucines teises”. Jisai, 
girdi, kandidatavo j iždininkus 
visuotinuose balsavimuose ir ga
vo 3,662 balu ir paskui seime 
gavo 136 balsus. Bet ve ką apie 
tuos balsus sako pats Gerdaus
kas. “Laisvės” lapkričio 17 d. 
laidoje įdėta šitoks jo pareiški
mas : 1

“Jei progresyviai nebūtų 
mane rėmę, tai, gal bučiau 
gavęs apie porą šimtų bal
sų.”
Taigi Gerdauskas viešai prisi

pažino, jogei beveik visi jo su
rinktieji balsai buvo už ji pa

duoti ne dėl to, kad jis esąs 
tinkamas asmuo iždininko vie
tai užimti, bet tiktai dėl to, kad 
jį rėmė bolševikiškoji “progre
syvių” frakcija.

Jeigu bolševikai nebūtų nu
tarę panaudoti Gerdauską savo 
partyviškiems “skymams” ir 
nebūtų įdėję jo vardų į savo 
frakcinį sąrašą, tai Gerdauskas 
butų gavęs gal tik porų šimtų 
balsų, o gal butų nieko nega
vęs. Tuomet Baltimorės sei
mui nebūtų buvę reikalo su jo 
kandiatura “klapatytis” — tuo
met, žinoma, ir Pilomoji Tary
ba, skirdama iždininką į Paukš
čio vietą, visai nebūtų jo kan
didatūrą svarsčiusi.

Visos jo pretenzijos, vadina
si, tiktai tuo ir remiasi, kad 
bolševikai buvo susitarę įstaty
ti į SLA. centrą savo partijos 
įnagį,—visai neatsižvelgdami į 
tai, ar jisai yra kompetentiškas 
žmogus, ar ne; ar dauguma na
rių juo pasitiki, ar ne. Tečiaus 
bolševikai turi begėdiškos drą
sos šiandie prikaišioti Pildomą
ją! Tarybai SLA. konstitucijos 
“sulaužymą”, kuomet jie pui
kiausiai žino, kad sulig SLA. ( 
konstitucija kandidato kompe- 1
tentiškumas yra būtina sąlyga, to, kad jiems nepavyko Pildo- 
užimant pasiliuosavusias vietas mąją Tarybą apgauti.

General Motors 
korporacija '

General Motors korporacijos di
videndai.—Korporacijos įstei
gėjas.— Kiek korporacija sa
mdo darbirtinkų.—Kiek au
tomobilių yra pagaminama 
per metus.—80 milionierių.— 
Krizis.— Korporacijos persi
organizavimas.— Kom peticija 
su Fordu.—Korporacijos au
gimas.—Automobiliai ir žmo
nių gerbūvis.

Prieš kiek laiko General Mo
tors korporacija paskelbė 150 
nuoš. dividendų. Tai didžiausi 
dividendai, kurie kada nors bu
vo duodami šerininkams. Tu
rint galvoj tą faktų, kad kor
poracija susikūrė tik apie dvi
dešimt metų atgal ir kad dar 
prieš aštuonis ųjetus ji buvo 
labai kritingoj padėtyj, reikia 
tiesiog stebėtis tokiu nepapras
tu bujoj imu.

General Motors sukūrė W. 
C. Darant, kuris nupirko iš 
Davė Buick’o primityvišką au
tomobilių dirbtuvę. 1909 m. 
kompanija pardavė automobi
lių už $29,000,000, padarydama 
$9,000,000 gryno pelno. Niekas 
tuo laiku nemanė, kad trum
poj ateityj kompanijos apyvar
ta padidės 40 kartų.

šiandien General Motors kor
poracija samdo 210,(MM) darbi
ninkų, parduoda per metus 2,- 
000,000 aiitoĮnobilių, o jos pa
grindinis -kapitalas siekia $1,- 
200,000,000.

Jei žmogus, kuris 1913 m. 
turėjo už $10,000 General Mo
tors Šerų, butų juos išlaikęs iki 
dabar, tai jis butų vertas $1,- 
.000,000. Bet kiek žinia, tokių 
žmonių nebuvo. 1920 m. įvyko 
defliacija ir daugelis šėrinin- 
kų prarado savo turtų. Tačiau 
tuoj po tos katastrofos korpo
racijos Šerai pradėjo kilti. 1926 
m. rugpiučio mėnesy korporaci
jos seras buvo vertas $190, o 
metų pabaigoj jau $225.

Apakai tom a, kad General 
Motors padarė mažiausia 60 inį- 
^iomierii.0. Korporacija ypač 
pradėjo bujoti karo metu. Au
tomobilių buvo parduota 1917 
metais už $172,(MM),000, suka
mais motais už $270,000,000, o 
1920 m. už $567,000,000. Po to 
įvyko krizis. 1921 m. korporaci
jai grėsė rimtas pavojus, kuo
met pabaigoj pasirodė $38,68(1,- 
000 deficito. Atrodė, jog kor- 
poraicija nebegalės atsilaikyti. 
Bet kritingoj valandoj atėjo į 
pagalbą Morganas, kuris per

Pllyd. Taryboje. Pati “Laisvė” 
neperseniai citavo ištrauką, iš 
SLA. konstitucijos Skyriaus 
VI, 6, b, kur pasakyta:

“Sekantis narys , gavusis 
laike rinkimų daugiausiai bal
sų, jei yra kompetentiškas 
turi pirmybę užėmimui tokios 
liuosos vietos.”
Pats Gerdauskas pasisakė per 

“Laisvę”, kad jo gautieji bal
sai liudija ne apie jo tinkamu
mą arba kompetentiškumą už
imti iždininko vietą, bet tiktai 
apie jo kandidatūros partyviš- 
kumą. Jeigu jisai butų norėjęs 
pagerbti organizaciją, kurios 
“veikėju” jisai mėgsta statytis, 
tai jisai tą pareiškimą butų pa
daręs pačiai Pildomajai Tary
bai ir savo kandidatūrą ištrau
kęs. Vietoje to, jisai bandė 
“išlošti”, pasitikėdamas, kad 
Pild. Taryba gal neapsižiurės ir 
duos jam “džabą”. Tik kai ji
sai prakišo, tai tuomet jisai at
virai išsiplepėjo per “Laisvę”, 
kokį šposą jisai su savo drau
gais “progresyviais” bandė iš
kirsti Susivienijimui. Graži tai 
yra taktika, nėra ko bekalbėti!

Bol&avikai dabar pyksta dėl

organizavo pusiau nusibankru
tavusią korporaciją.

Korporacija vėl atgijo. Jos 
produkcija žymiai padidėjo. Ji 
paėmė savo kontro-lėn dar ke
lias automobilių kompanijas.

General Motors susideda* iš 
80 vienetų, kiekvienas kurių 
tvarkosi autonomiškai. Bendrą 
korporacijos politikų nustato 
tų vienetų vedėjai. 80 • vienetų 
arba skyrių turi savo vedėjus, 
kurie daugumoj yra milionie- 
riai.

Prieš porą melų prasidėjo 
aštri konipcticija tarp General 
Motors ir Fordo kompanijos. 
Fordas tapo nugalėtas. Jis pri
verstas buvo keliems mėne
siams uždaryti savo dirbtuves. 
Kad atlaikyti kompeticiją, For
dui teko pamainyti savo modelį.

1926 m. pradžioj iš naujai už- 
s i regi s t r a v usi ų a u tomob i 1 i ų
44.13 nuoš. buvo fordukai ir 
22.07 nuoš. General Motors. Tų 
pačių metų spalių mėnesyj for- 
dukų skaičius nupuolė iki 31.64 
nuoš., o General Motors paki
lo iki 30.72 nuoš. Metų pabai
goj Fordas nutarė pakeisti sa
vo automobilių modelį. Naujas 
modelis pasirodė gan sėkmin
gas. Vienok nežiūrint į tai, 
Fordas toli gražu nepasiekė tos 
aukštumos, iki kurios jis buvo 
iškilęs karo metu.

Tuo tarpu General Motors 
korporacijos biznis nuolat augo. 
1923 m. automobilių buvo par
duota už $700,(MM),000, o 1927 
m. jau už $1,269,519,673. Per 
šių metų pirmuosius devynių 
mėnesius General Motors par
davė 1,600,000 automobilių ir 
trokų. Nėra mažiausios abejo
nės, kad iki metų pabaigos au
tomobilių skaičius gerokai pra
šoks du miliomt.

General Motors samdo 210,- 
000 darbininkų. Daugiau dar
bininkų samdortik United Sta
tes Steel korporacija, Penusyl- 
vaiitja gclžkclių kompanija ir 
Amerikos Telefonų ir Telegra
fų kompanija. Tos trys korpo
racijos kartu su General M<»- 
tors iv Fordu turi daugiau nei 
1,000,(MM) darbininkų. General1 
Motors vien tik agentų turi, 
apie ‘40,(MM).

Po nepaprastai smarkaus au
gimo automobilių pramone pra
deda sti(bi|i/arolis. iMaža vil
ties, kad rinka automobiliams 
Amerikoj žymiai padidėtų, ro
dei prisiiria kreipti dėmėsi i 
užsienį. General Motors ir
stengiasi užkariauti užsienio 
rinkas. 1926 m. korporacijos 
eksportas sieke $98,000,000, o 

1927 ’ .metais — $172,000,000. 
Apskaičiuojama, kati šiais me
tais eksportas pasieks $260,- 
000,000.

Korporacija veda biznį su 
šimtu įvairių valstybių, kur ji 
turi apie 6,000 distribucijos 
punktų. Bet tai dar nereiškia, 
kad ji siunčia j užsienį Ameri
koj padarytus automobilius. 
Nieko panašaus. Korpotacija 
užsienyj turi savo dirbtuves. 
Pirmą dirbtuvę General Motors 
įkūrė Kopenhagoj 1924 m. Da
bar ji savo dirbtuves turi Lon
done, Paryžiuj, Antwcrpe, Ber
lyne, Madride, Aleksandrijoj, 
Stockholme, Buenos Aires, Sao 
Paulo, Brisbane, Welligntone, 
Osaka, Batavia ir Pietų Ameri
koj. Automobiliai užsieny nė
ra tiek prasiplatinę, kaip Ame
rikoj. datai, žinoma, vyriausia 
jareina nuo to, jog žmonės ten 
yra daug biednesni. Vienok 
manoma, jog trumpoj ateity 
dalykų padėtis pagerės, ypatin
gai Europoje.

Kinijoj, Japonijoj ir Indijoj 
palyginamai automobilių dar 
visai mažai tėra. Praeis daug 
Jcsėtkų metų, kol automobilis 
ten pradės lošti tokią rolę, ko
kią jis dabar lošia Amerikoj.

Dabar porą žodžių apie A- 
inerikos žmonių gerbūvį ir au
tomobilius. Sakoma, jog Ame
rikoj 20,000,000 gyventojų tu
ri savo autus. 1926 m. buvo už
registruota 19,237,171 pasažie- 
rinis automobilis, šiais metais, 
reikia manyti, jų skaičius pra
šoka 20,(MM),(MM). Bet reikia 
neužmiršti, jog Amerikoj yra 
3,(MM),(MM) šeimų, kurios yra 
pakankamai turtingos, kad tu
rėti du ir daugiau automobilių.

Tačiau grįžkime prie tų 20,- 
000,000 užregistruotų autų. I 
tą skaičių įeina takąi kabai, 
1918 m. Chevrolet ir $25 verti 
fordukai, kurie bevažiuojant 
bile minutę gali sugriūti.

Sakyti tad, jog Amerikoj kas 
šeštas žmogus turi savo auto
mobilį yra nesąmonė. General 
Motors korporacija dabar laimi 
yra susirupinusi užsienio rin
komis, nes Amerikoj daugiau 
lutomobilių sunku esą bepar
duoti. Butų^įdomu patirti ke
lintas nuošimtis darbininkų, 
kurie dirba tai korporacijai, 
turi savo automobilius. Taip 
pat įdomu butų sužinoti, kiek 
tie darbininkai uždirbo per me
tus, kuomet korporacijos savi
ninkai gavo 150 nuoš. dividen
dų. Tuos milžiniškus dividen
dus korporacijai uždirbo juk 
darbininkai. Bet už savo darbą 
jie vargu gavo tokią algą, kuri 
yra nustatyta kaipo minimu
mas žmoniškam šeimos pragy
venimui. —K. A.

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

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausiąs kompa
nijas.

2) REAL ĖST ATE: Tunų gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosr Mt 8500 

l

GYVENIMAS
t

Minetinla turaalaa

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50 
I‘u«ei metai   $1 
Kopija — ............... 10c

Geriausia Kalėdoms 
dovana — “Gyveni
mas”. Užrašyk savo 
giminėms į Lietuvą 
“Gyvenimą Kalėdoms 
dovanų; jie bus jums 
už tai visuomet dė
kingi.
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Kaip Seniai Augina-7. 
mos vynuogės

vyno dievo Šventes. Graiku vy- gana'ro paduotų, moteris randame lai ir tepradėjo augti. Manyta,

|LU] Vynmedis — vienas iš 
pačių seniausių viso pasaulio 
k u lt minių augalų.

Vynuoges brangino ir augino 
visoš kultūrinės senovės tau
tos: egiptiečiai, žydai, romė
nai ir graikai.

Nunokusias vynuoges jie val
gė — ir iŠ jų dirbo vyną. Vy
nas dirbta labai gilioje senovė-j 
j e. Apie vyno išradimą yra 
užsilikę daug įdomių padavimų, 
štai ką apie tai pasakoja seno
vės zondų tautos padavimai.

• Vieną kartą, gilioj ‘senovėj 
gyveno zendų karalius Džemši- 
das. Jis labai mėgo vynuoges. 
Del to sielojosi, kad jos negali 
išsilaikyti žiemai.

Vieną kartą jis ir liepė iš-i 
spausti žiemai vynuogių sun-j 
kos ir laikyti ją induose. Pa-| 
ragavęs žiemą tos sunkos, ka
ralius rado ją negardžią, ir ma
nydamas. kadetai — nuodai, 
liepė indus su sunka padėti 
kaip galima toliau.

Atsitiko, kad viena karaliaus) 
belaisvė sunkiai susirgo, 
didelių 
žudyti, 
slėptus 
išgerti, 
laisvė- ne tik nenusinuodijo, 
jos ūpas pagerėjo, ji palinks
mėjo ir greitai užmigo. Pabu
dus pasijuto sveika esanti. Tai 
sužinojęs karalius, kiekvienais 
metais paruošdavo žiemai vy
nuogių sunkos, kurią pradėjo 
vadinti “saldžiais nuodais”. 
Saldieji nuodai visiems patiko. 
Jų pradėjo gaminti vis daugiau 
ir daugiau. Ir taip zonduose 
prigijo vyno dirbimas.

Didelėj pagarboj buvo laiko-1 
ma vynuogės ir vyno dirbimas 
senovės Egipte.

Seni egiptiečių paveikslai 
vaizduoja, kaip raško vynuo-

Del 
kančių ji norėjo nusi- 
Atsiminė karaliaus 
nuodus, nusprendė 
Išgėrus šių nuodų,

pa
jų

bet

rųšių 
rusių 
vyno 
rųšių

kaip pilsto vyną į indus ir juos 
užantspauduoja. Vaizduojama, 
kaip paduodama gražios vynuo
gės į stalą.

Anot senų užrašų, 5000 me
tų prieš Kristaus gimimą egip
tiečiai buvų įsitikinę, kąd nu
mirėliui pilnai palaimai pasiek
ti, buvo reikalinga: 10 
mėsos, 5 paukščių, 16 
duonos ir pyragaičių, 6 
rųšių, 4 alaus rųšių, 11
vaisių ir įvairių saldumynų. 
Reiškia kaip seniai egiptiečiai 
yra mokėję dirbti vyną, jei 
prieš 7000 metų jau jiems buvo 
žinomas 6 rųšių vynas!

Nemažiau buvo išsiplatinęs 
vynuogės * ir vyno dirbimas ir 
senovės žyduose.

šventame rašte vynas ir vy
nuogės .minima gana dažnai.

Nojus po tvano pradėjęs ver
stis žemdirbyste ir vynuogių 
auginimu, vynuoges auginęs ir 
žydų karalius Salamonas. Sta
tant šalamono bažnyčią, darbi
ninkams buvę išduota 50,000 lit
rų vyno.

Labai mėgo vynuoges ir vyną 
senovės graikai ir romėnai. Ten 
vyną gausiai gėrė ir turtuoliai 
ir beturčiai.

Nepaprastai iškilmingai grai
kų ir, romėnų buvo švenčiamos

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias matcriolas, pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre* 
ditas visiems.

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

4006—08 W. 22nd St.
Ttl Cicero 130

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

Ali dru4ti»t •—3Sc and 65c i«r# and t ube*.
- Chaidraa** Muatccolc (miidcr iortnjdšc.

Better than a Mustard Plaster

Skelbimai Naujienose 
duoda naudjį dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos^

manymu, Dionisas pirmas pa- 
I sodino vynmedį .ir jis pirmas 
pradėjo iš vynuogių daryti vy
ną. Dioniso gerbei šventės bu
vo ruošiamos ir prieš vynuogių 
skynimą ir po skynimo. Buvo 
švenčiama sunkos spaudimo ir 
naujo vyno ragavimo šventės ir 
t. t. šventės buvo švenčiamos 
labai linksmai.

Dionisui atnašaudavo’ aukas: 
užmušdavo ožį — vynuogių prie-

Vynmedis? — daugiametis vi
joklinis aug/das.

Myli šilumą, jis — pietų au
galas.

Gerai auga vynmedžiai Vidur
žemio juros pakraščiuose.

Daugiausia vynmedžių augina
ma Francuzijoje. Vyno ir vyn
uogynų gausumu Francuzija už
ima pasaulyje pirmą vietą.

Daug vynuogynų ir vyno yra 
Italijoj ir Ispanijoj.

Visai nepaprastai vynmedžiai 
išsiplatino Amerikoj.

Kaip kultūrinis augalas jis ten 
I atsirado visai neseniai.

Nors giriniai vynmedžiai au
go Amerikos giriose, tačiau vy
nuogių auginimu amerikiečiai 
neužsiėmė.'

Ir kai 1492 metais, atradus 
Ameriką, ten nuvyko europie
čiai, jie nerado jokio kultūrinio 
vynmedžio.

Vynmedžius auginti amerikie- 
! čiai sumanė daug vėliau — 
XVIII amžiaus gale.

Tačiau šis darbas jiems nesi
sekė. Kiek tik sodindavo vyn
medžius, vis tiek nieko gero ne
išeidavo. Veltui persisiųsdinda- 
Vo geriausių rūšių.

Ilgai negalėjo amerikiečiai su
prasti, kodėl jų krašte išdžiųsta 
Europos vynmedžiai?

Rodos ir žemė ir klimatas vyn- 
medžiams butų tinkami. Neži
nojo ką ir manyti amerikiečiai. 
Kokia ten iždžiuvimo priežastis 
bebūtų, bet nuo vynuogynų a- 
merikiečiams teko atsisakyti.

Tačiau vienas energingas ame
rikietis Longvors’as būtinai pa
norėjo vynmedžių išauginti. Bet 
jis tai darė visai kitu budu. Jis 
neparsisiųsdino vynmedžių iš 
Europos, nes vis tiek išnyksta.

Jis sumanė atrankos pagalba 
išauginti geras vynuoges iš vie
tinių amerikoniškų girinių vyn
medžių. Ir tas jam pasisekė.

Bet, pagaliau, pasisekė išaiš
kinti europiškų vynmedžių au
gintojų nepasisekimą.

Nuo šio laiko vynmedžiai A- 
merikoj pradėjo smarkiai pla
tintis. Visur, kur tik leido kli
matas, Amerikoj atsirado vyn
uogynai.

Anglijoj atvirame ore vynuo
ges nesuspėja nunokti. Todėl 
ten vynmedžiai auginami šilta
daržiuos. Vynuoges auginti šil-

i seniai. Dabar šiam dafbe yra 
pasiekę aukšto tobulumo.

Nė viena Šalis neišaugina to
kių vaisingų, didelių ir skanių 
vynuogių, kaip anglai savo šil
tadaržiuose, Jų šiltadaržiuos y- 
ra tokių vynmedžių, kurie per 
metus duoda iki 2000 vynuogių 
ikekių.

Vienas senas, pasodintas 1768 
metais vynmedis duoda per me
tus apie 3000 didelių nunoku
sių vynuogių kekių. Anglijos 
vaisių parodose kartais* sutinka
ma tokių vynuogių kekių, ku
riomis tenka tik stebėtis. Jų 
svoris siekia iki 8 ir net iki 10 
kilogramų.

Pardavinėti žiemą naujas vy
nuoges — pelningas dalykas. Ir 
todėl dabartiniu metu vynuo
gių šiltadaržių yra ne vien Ang
lijoj. Jų įrengė ir kitose šalyse.

Daugiausia šiltadaržių yra 
šiaurinėj Francuzijoj ir Belgijoj. 
Belgijoj jų priskaitoma virš 10,- 
000. Vynuogės, kuriuos parda
vinėjamos žiemą visuose dide
liuose Europos miestuose, išau
gintos Anglijos, Franci jos ir 
Belgijos šiltadaržiuose.

Sulietuvino Jz.

net 537. Cenzas padavė net 3 ,kad ruduo bus šiltesnis, todėl 
kalves, 7 plytų ir akmens mu
rini n kės, 4 pečių prižiūrėtojas, 
323 uostų darbininkes. Kita ma
ža grupė interesuojasi bankinin- 
kavirnu, architektūra ir inžinie- 
riste. Buvo 5,226 bankų virši
ninkės, 21 jurų žibintuvų pri
žiūrėtojos ir 137 architektės. 
Didžiausias skaičius vis randasi 
namų darbe, su dirbtuve antroj 
vietoj ir ofisų darbu trečioj.

Per pereitus dešimt metų 
skaičius moterų ofisuose padi
dėjo net 140 nuošimčių, profe
sijų vietose 39%, užsiėmimuose 
43% ir transportacijoj 100'/.

[FLIS]

Blogi metai
gan

Moterų progresas 
amatuose

Kalbėdama biznio ir profesi
jų moterų susirinkime ponia 
Ethel L. Best, Moterų Biuro 
štabo narė, papasakojo ant 
kiek Amerikos moterys prade-j 
da linkti prie darbų, kurie daug I 
skiriasi nuo naminių. Užsiima 
jos dabar industrija, bizniu ir 
profesijomis.

Iš 572 užsiėmimų, Cenzo Biu-

“Geriausia pagelba 
skaudant gerklei!”
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PELLERIU apaąugoją jutų aveikatų ir j»g*s.
Ir kainuoja taip mažai.

Rvejopo didumo bonkot 35 ir 70 centų.

kuomet 
JUMS 

MUSKULUS gelia 
po ilgos dienos sunkaus 
darbo ir issatatyrno sa- 

rAfr —. vęs šaltam ir drėgnam
r" orui, nėra nieko palygi-

» namo kaip vikrius ’•*•**"*
'/ trinimas su PAIN-EX-
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LERIS gclbiįo praialinti 
skausmus. Taip pat jis yra 
Paprastų Persiimu, Skaus 
narinimų, Nutimuiimų, b 
tiJku Skausmų, StrCndieplu

Visuomet persitikrinkite
rajįl žiūrėkite, kad ant L—-
RAS. Apsisaugokite pamėgzdziojinių 
laukite pas artimiausi " 1......
ką. Jei jis.neturi P
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TELŠIAI. — Telšių ir 
gretimame Mažeikių apskrity 
šiemet ūkininkams yra tikras 
vargas. Pavasaris buvo labai 
lietingas, šaltas, todėl vėlai te
galėjo pasėti javus, viskas vė-

viskas paaugs. Bet apsirikta: 
jau spalių pradžioj prasidėjo 
šalnos, tarpais ėmė snigti, nuo
lat lijo, todėl dažnai teko net 
žalią vasarojų piauti. Jei kur ir 
priėjo, vistiek negalėjo parvež
ti, nes lijo ir lijo. Nenuostabu, 
kad daugelis ūkininkų vežė ja
vus ir šėrė jais gyvulius ar 
kreikė, nes vistiek kitaip butų 
viskas supuvę. Spalių 20 dieną 
dar nebuvo nukastos bulvės, to
dėl tuo metu, kada kitais me
tais už bulvių centnerį mokėda
vo 3—4 litus, dabar Telšių tur
guje mokėjo 12 lt. Panašiai ir 
su rugiais, nors paskutinius ir 
taip dar suveže nesulijusius. 
Daržovių šiemet beveik jokių 
nebus. Soduose 4hisių irgi ma
ža — tik riešutų šiemet buvo 
nepaprastai daug, kad net mar
guoja.

Ūkininkai susirūpinę, ką rei
kės ateinantį pavasarį sėti.

Alfas.

r<*iyawr
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GARSINKI® “NAUJIENOSE”

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

visas OLSZEWSKIO laidos knygas ir kai kurių kitų, siūlo šio laikraščio skaitytojams pasinaudoti pirma ir paskutine 
tokia proga — pasipirkti geriausių knygų iš musų knygyno už visai numažintą kainą, šiame sąraše telpa visos ge
riausios ir jums reikalingiausios knygos. Tuoj pirkdami knygas iš musų knygyno gausite knygas visai pigiai ir sykiu 
paremsite musų nauja kultūrinę įstaigą. Jeigu tamsta vienas arba.sykiu susitaręs su savo kaimynais imsite iš šio 
sarašo nemažiau knygų vertės $30.00 — “LIETUVOS0 Knygynui prisiųskite tiktai pusę tos sumos. Reiškia, jeigu 
knygų imsite už $30.00 — mums prisiųskite tiktai $15.00, arba jeigu imsite nors ir vieną knygą, gausite didelę nuo
laidą kaip kad yra pasakyta žemiau prie kiekvienos knygos atskirai, šitas gigantinis knygų nupiginimas tęsis tiktai 
iki šių Kalėdų — naudokitės proga tuoj. Knygynas “LIETUVA” užmezgė ryšius su didžiausiais Lietuvos knygynais 
— visos geresnės Lietuvoje išleistos knygos yra gaunamos musų knygyne.

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

KVIEČIAME PASIRINKTI ČIA ESAMŲ KNYGŲ:
Keturi Paveikslai: Algirdo, Gedimino, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 
22y28; visų keturių kaina $2.00, iki gruodžii 25 d. tik ......  $1.25
Sveikata. — Sutaisė Dr. Graičiunas. Svarbi knyga sveikatos rei
kalu. Pusi. 339, apd. Su pavekslais. Kaina $3.00, iki gruod. 25 $2.00
Stebuklai ir PasiaptyH — su paveikslais. Parašė N. Rubakinas. 
Įdomi knyga. Pusi. 24, apd. Kaina $2, iki gruodžio 25 d. tik $1.25
Gamtos Mokslų Vadovėlis, Parašė Trojanovski. Su daug paveikslų. 
Pusi, 580, apd. Kaina $5.00, iki gruodžii 25 d. tik .................
Simano Daukanto Istorija nuo Gedimino iki Liublino Unijai. 
531 apd. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 d. tik ....................... .
Lietuvių Tauta Senovėje ir šiandien. Parašė Dr. J. šliupas. 
563. Apdaryta. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 d. tik .............
20 linavotų laiškams popierų su įvairioms dainoms ir tiek pat 
vertų. Kaina $2.00, iki gruodžio 25 d. tik ...............................
Lietuvių žemlapis visai naujas — spalvuotas $1.50, nespalvuotas 
$1.00; dabar 25 centai pigiau.
“Kardai” 3-jų metų su 300 paveikslų, virš 1000 puslapių, apdaryti 
gražiai į vieną didelę knygą. Kaina $4, iki gruod. 25 d. tik
Raistas — garsioji Sinclairio apysaka apie lietuvių gyvenimą 
sagos mieste. Pusi. 355, apdaryta. Kaina 2.25, iki gr. 25 d. tik
Tūkstantis ir Viena Naktis. Labai įdomių pasakų serijos su 
žiais paveikslais. Pusi. 300, apd. Kaina $2.50, iki gr. 25 d. tik
Sidabrinis dryželis arba dailydė iš Nazareto. Pusi. 169. Kaina 75c., 
iki gruodžio 25 d. tiktai .....................................................  50c.
Lietuviškos Pasakos Įvairios. Surinko Dr. Basanavičius. Daug Įvai
rių apysakų. Virš 300 pusi., apd. Kaina $2.25, iki gr. 25 d. $1.50
Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių. Pasakos surinktos Dr. 
Basanavičiaus. Čia telpa keli šimtai įvairiausių pasakų apie dū
šias, velnius, cholerą, marą r tt. Pusi. 470, apdaryta. Kaina $3-00_, 
iki gruodžio 25 d. tik ...................................................................
žinynas. Svarbi žinių knyga iš įvairių mokslo šakų; taipgi 
sveikatą ir budus gydymosi, kokius vaistus naudoti ir tt. 
392; apdaryta. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 d. tik .................
Geografija. Parašė Šernas. Svarbi knyga — joje aprašima

Lietuvių Anglų, Anglų Lietuvių Kalbų žodynas. — Sutaisė A. Lalis 
I (Abi dalis) 1274 pusi, šitas žodynas visai baigiamas išparduoti, i 
I trumpą laiką nei už didelius pinigus jų nebus galima gautų Žo- 
I dyno kaina dabar pakelta iki $15.00, bet mes, kaipo nauji bizmc- 
I riai, duodam progų įsigyti už $8.00 arba jeigu pirktumėt už $30.00 
I vertės knygų, jums žodynas nareitų tiktai $7.50. Apdaryta. Kaina 
I $15.00, iki gruodžio 25 d. tiktai....................................................  $8.00
I Anglų Lietuvių Kalbos žodynas — Sutaisė A. Lalis. Dalis II, 835 
I pusi. Apdarytą. Kaina $8.00, iki gruodžio 25 d. tik ........  $5.00
I Žodynėlis Lietuviškai angliškos ir angliškai lietuviškos kalbos. 
I Kišeninis. Apdarytas. Kaina $1.25, iki gruodžio 25 d. tik ......  $1.00

Lietuviškas Sapnininkas su 300 paveikslų. Pusi. 205. Apdarytas. 
Kaina $1.50, iki gruodžio 35 d. tik .................   $1.00
Pilnas Orakulas arba visokių burtų ir monų knyga, taipgi visokių 

I paslapčių išaiškinimo knyga. Su daugybe paveikslų. Pusi. 414, ap
daryta. Kaina $4.00, iki gruodžio 25 d. tik ............................ $2.50

I Tikėjimų Istorija. Parašė proU Chantepie de la Sauseyes, j lietu
vių kalbą vertė J. Laukis. Garsi knyga tikėjimų klausimu. Apdary
ta. Pusi. 1086. Kaina $10.00, iki gruodžio 25 d. tik .........  $6.00
Valgių Gaminimo ir Namų Prižiūrėjimo Knyga. Pusi. 162. Apda
ryta. Kaina $1.75, iki gruodžio 25 d. tik ............-..................... $1.25

I Lyties Mokslas—garsioji Dr.' Karaliaus knyga. Gvildenama ir pa- 
I veikslais išrodoma lytiški sudėjimai; taipgi joje randasi daug prak- 
I tiškų patarimų lyties reikaluose. Pusi. 400.-Apdaryta. Kaina $7.00, 

iki gruidžio 24 d. tik ...............................................................  $5.00
Lietuvių Kalbos Gramatika ir Sintaksė. Sutaisė Rygiškių Jonas. 

I Pusi. 280. Kaina $1.50, iki gruodžio 25 d. tik .......... «......... ?......  $1.00
Musų Istorijos Pradžiamokslis. Pusi. 166, apd. Tinkamas mokyk
loms. Kaina $1.25, iki gruodžių 25 d. tik .................................  $1.00
Magiškos Kazy ros su lietuvišku ir anglišku išguldymu. Kaina $1.50, 
iki gruodžio 25 d. tik ..........-..................... -............................    $L00

I Naujoji Literatūra. Parašė A. Jakštas. Pus). 1168, and. Svarbi kny
ga šituo klausimu. Kaina $6.00, iki gruodžio 25 d. tik ....... $3.50
Lietuvių Kalbos Vadovėlis — parašė J. Murka. Tinkamas dėl lie
tuvių kalbos lavinimosi. Apie 200 pusi. Kaina $1.25, iki gruodžio 
25 d. tik .....................................I...............................................

I Vaikų Darbymečiui. K.nyxtt tinkama jaunuoliams lietuvio _____ __lavintis. Sutaisė J. Minką. Vir.l 31111 pusi. Kaina $1.75, iki gruodžio
25 d. tik .................................................... .....................
Skaitymui — pašvęsta lietuvių kalbos mokslui. Sutaisė P.
Pusi. 292. Kaina $1.25, iki gruodžio 25 d. tik .................*

, Lenkų Lietuvių Kalbos žodynas — sutaisė A. Lalis. Pusi, 
daryta. Kaina. $2.50, iki gruodžio 25 d. tik ....................
Aritmetika — dalis I ir IT. JPusl. 177. Sutaisė P. Mašiotas. Kaina 
$1.00, iki gruodžii 25 d. tik ........................................................  C27.
Lenkiškai-Lietuviškai-Rusiškas žodynas — sutaisė J. Ambraziejus. 
Pusi. 552, apd. Kaina $5.00, iki gruodžio 25 d. tik ................. $3.00
Meilės Laipsniai. Labai žingeidi knyga apie meiliškus dalykus. 
Pusi. 216. "Kaina $1.75, iki gruodžio 25 d. tik ................  $1.25

Organinė Chemija. — Parašė V. Ruko. Pamatinės žinios šitoje 
srityje. Pusi. 384. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 d. tik .............  $2.00^
Iš Tamsias Praeities į Šviesią Ateitį. Pusi. 220, apd. Parašė N. Ru- 
bakinas. Kaina $2.00, iki gruodžii 25 d. tik ...................... ,.... $1.25
Draugijos ir Organizmo Evoliucija. Ręmianties garsiais mokslinin
kais parašė Arthur Levvis ir sykiu kitų knygų — Nuosavybės Išsi
vystymas — parašė Paul Lal'argue. Dr. Karaliaus vertimas. Abi 
knygos vienoje, apdaryta. Pusi. 380-. Kaina $2.50, iki gruodžio 25 d. 
tik .....................................................       $1.50
Dr. Vinco Pietario Raštui. Telpa autoriais paveikslas sykiu su jo 
biografija. Taipgi daug jo apysakų. Pusi. 30$, apdaryta. Kaina 
$2.00, iki gtUodžio 25 d. tik

Pasarga: Pinigus už knygas malonėkite siųsti čia pažymėtų vardu ir adresu. Musų knygyne randasi didžiau
sias muzikalių ir teatralių kurinių pasirinkimas, taipgi kitų įvairių knygų. Reikale klauskite katalogo. Pas mus 
visos Knygos yra gaunamos kurios tiktai randasi kituose lietuvių knygynuose. Laukiam iš Tamstos knygų užsaky
mo kolei numažinta kaina, laukiam iš Tamstos tikros prijautos musų naujam knygynui.
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pasaulio kampų žmonių gyvenimas, jų skaičius, užsiėmimas. Kur 
randasi kokie ežerai, upės, jūrės ir lt. Pusi. 469, apdaryta. Kuiną 
$4.00, iki gruodžio 2ū d. tik .......................................................................... $2.00

Ęthnologija arta istorija apie žemės tautas. Parašė šernas. Su pa
veikslais. šios knygos Jau gana mažai yra — paskutinė proga pa
siskubinti ją įsigyti. Kaina jos yra nukelta, bet perkant pas mus 
dabar gaunama gana pigiai. Pusi. 667; apdaryta. Kaina $5.00, iki 
gruodžio 25 d. tik ................ t....................’...................................  $3.00
Senovės Istorija — su 5-kiais žemlapiais. Aprašo bei supažindina 
su istorija senoviškiausių laikų, šitų knygą parašė prof. R. Vipper. 
Pusi. 305; apdaryta. Kaina $2.50, iki gruodžio 25 d. tik ......  $1.50
Istorija Abelna — pilna svieto istorija pradedant 2800 prieš Kris
tų ir eina iki galutinam išdraskymui imperijis Aleksandro Makc- 
doniškojo, 146 .metų prieš Kristų. Pusi. 498; apdaryta. Kaina $2.50, 
iki gruodžio 25 d. tik .......................     $1.50
Amerikos Istorija — vaizdžiai aprašoma Amerikos istorija nuo 
Kolumbo Amerikos atradimo iki 1896 metu. Pusi. 364; apdaryta. 
Kaina $2.25, iki gruodžio 25 d. tik ................................'..... $1.25
Lietuvių Protėviai — parašė Dr. J. šliupas. Pusi. 285; apdaryta. 
Kaina $2.00, iki gruodžio 25 d. tik ....
Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai 
toriais šernas. Paveiksluota. Pusi. 370; 
gruodžio 25 d. lik ......... .......................
Gamtos Reiškiniai. Parašė J. Trajanovskis. Vaizdžiai supažindina 
su gamtos įvairenybėmis. Paveiksluota. Pusi. 240, apdarytu. Kai
na $2.00, iki gruodžio 25 d. tik .............................................. $1.25
Apsireiškimai Atmosferoje Arba Mctereologija. Sutaisė šernas. Pa
veiksluota. Paskutinios knygos pardavimui; apdarytu. Pusi. 238. 
Kaina $2.25, iki gruidžio 25 d. tik ........................ ,................. $1.50

kokie cžęrai. unčs. jūrės ir tt. Pusi. 469, apdaryta. Kaina

.............................. $1.00
— parašė sulig kitais aii- 
apdaryta. Kaina $2.50. iki 

........... ....................................... $i.5O
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Koncertas
Chicago Peoples Simphony 

Orchestra sekmadienio' popiet} 
duoda nepaprastai įdomų kon
certą. Pradžia 2:45 val.'po pie
tų. Vieta — Eighth Street 

heatre, 741 So. Wabash avė.
Kalbamo koncerto programas 

ta pavadintas Čaikovskio pro- 
.ramu, kadangi jis susidės di

džiumoje iš grojimo Čaikovskio 
. rinių.

Pianistė bus Zinaida Joelsor.
Ueskovskaja, o dainininkaę 

j Istas — Miša Kušelovski, ba
ritonas.
Biletų kainos eina nuo 75 cen
tų iki $1.50 ypatai.

Jau kelintu kartu “Naujie- 
- ose” minima Chicago Peoples 
Gymphony Orchestra. Tai daro
ma todėl, kad už palyginamai 
mažų mokestį ji duoda puikius 
programus ir gerai išpildo juos. 
Patartina, kad juo daugiau lie
tuvių susidomėtų to orkestro 
koncertais.

Roseland
•--------- f——

šiandien vakare Strumile 
svetainėje abu Golden Štai 
kliubo jauktai los basketbolą. 
Lošia i prasidės 7:30 vai. vaka
re.

Lengvasis Golde n Star kliubo 
jauktas susirems su St. Nicols 

uktu, o sunkusis — su Illi
nois Central Eagles sunkiosios 
švaros jauktu.

Kas turi laiko ir nori pama
rį’ 7erą lošį, tam patartina at- 

s aikyti pažiūrėti.
— Rcselandietis.

(Pacific and Atlantic Photnl

Bin-Tin-Tin, garsus kuliamų
jų, paveikslų aktorius. Jis savo 
savininkui Duncan uždirba 
$2,000 per savaitę. 

 .i 

127 asmenys areštuoti
Policijos komisionieriaus, VVm. 

F. Russellio, įsakymu detektyvų 
būriai padarė visą eilę užpuoli
mų ant vadinamų “byro flatų” 
ir gembleriavimo ųamų. Areš
tuota 127 asmenys.

Rado be sąmonės
Lawndale stoties policija ra

do gatvėj girtą ir be sąmonės 
žmogų, spėjama lietuvį, kurio 
betgi tikros pavardės m žinoma. 
Vadinęsis jis Anex ar Azex, 
gyvenęs buk prie 242* S. Oak- 
ley avė. Prieš porą melų gyve
nęs prie 25 ir VVhipple gatvių 
ir dirbęs Rimbai! Piano Co. 
Nuvežta jį Į pavieto ligoninę, 
(kamb. 224), kur ir dabar ran
dasi. Policija prašo žmones at
eiti ir pažiūrėti — bene pažins 
j|-

William D. Sideris prieš Mi- 
chall Nickelson, bylos No. 488,- 
507, Superiąr crt., byla dėl 
$1^90.

Louis Zounis p. ;cš Maurice 
Fried, Wm. Jenson ir kitus, by
los No. 438521, Superior crt. 
byla uždaryti* trust dydą sumoj 
$4,000.

Šerno Fondo 
Komiteto

vi- 
ir

Banditams nepavyko
Savininkas hardware krautu

vės, 717 W. 43rd St., F. G. Mi- 
ller, gyvenąs viršuj krautuvės, 
pabudo išgirdęs bildesį krautu
vėj. Jisai ir jo pati nulipo laip
tais žemyn. Krautuvėj buvo trys 
jauni banditai. Miller pradėjo į 
juos šaudyti. Banditai per krau
tuvės langą iššoko gatvėn ir 
susėdę autan nuvažiavo. Miller 
rado, kad daug tavoro, buvusio 
krautuvėj, banditai sudėjo j 
baksus ir į krūvas, ir, matyti; 

rengsi išvežti.

Taikoma politikieriams
Prasidėjo agitacija už tai, 

kad Illinois legislatura išleistų 
įstatymą, kuris baustų legisla- 
turos narį, jei šis, be buvime 
nariu legislaturoj, dar turėtų 
kitą apmokamą valdžios vietą. 
Nužiūrima, kad tokis įstatymas 
gab* būti išleistas..

Išgelbėjo $10,000
Pirm trejeto dienų banditai 

atėmė $7,000 iš Lambrecht 
Croamery Co., 10 East 70th St.

rėdos vakare vėl ofise buvo 
v žtų pinigų apie $10,000.

a nasirodė trys jauni ban- 
tai, visi ginkluoti. Bet arti bu

vo policininkas Murphy. Jisai 
pašovė du banditu. Vienas pa
šautųjų suimtas, padėtas Brid- 
well ligoninėn. Kiti du pabėgo.

Lietuvių bylos 
teismuose

Joseph Siedlecki prieš Kaliks
tą Siedlecki, bylos No. 488267, 
Superior crt., divorsas.

Koše Barški prieš Chicago 
Surface Lines, bylos Nq. 488302, 
Superior crt., byla dėl $10,000.

Agnės Pocias prieš Stanley & 
Eva Skuminas ir Alc*xander Sle- 
geris, bylos No. 488333, Supe
rior crt., byla dėl $555.

M. L. Ilavvkiųs ir kiti prieš 
John ir Ludvika Rimkus, Ja- 
cob C. Yocum ir kitus,- bylos 
No. B. 172405, Circuit crt., by
la dėl $620.06.

Chrast Deajęenis " prieš New 
York Life Insurance Co., bylos 

i No. 1). 172463. Circuit crt., by- 
la’ dėl $5,000.

Samuel Miller prieš Sophia 
Chikas ir John Rungas’ir kitus, 
bylos No. B. 172465, Circui crt., 
byla uždaryti trust dydą sumoj 
$23,000.

Edward H. Keum prieš John 
Antanavich, bylos No. B. 172,- 
495, Circuit crt., byla dėl 
$25,000.

Stella Bomblauskas prieš Do- 
minick Bdmblauskas, bylos No. 
488,439, Superior crt., divorsas

Eva Navurckas prieš John 
Navurckas, bylos No. 488495, 
Superior crt., divorsas.

Jai skaitymas gerai 
apsimokėjo

žodis draugijoms kliubams, 
suomenės darbuotojams 
kiekvienam lietuviui-vei.

□i______
Gerbiamieji! šiuomi kreipia

mės į plačią Amerikos lietuvių 
visuomenę reikalu pastatyti pa
minimą ant L. šerno kapo. Ačiū 
visuomenės duosnumui mes 
šiandien fonde turime $1,150 
aukų. Išrodo lyg pusėtina skait
linė, tačiaus užbaigimui viso 
darbo reikia turėti $3,000. Kaip 
matote, yra gera pradžia viso 
to, kas būtinai reikalinga.

Kadangi fonde jau yra apie 
vienas trečdalis reikalingos pi
nigų sumos, tad ar mums ne
reikėtų skubiai subrusti ir už
baigti tą prakilnų darbą, kurį 
pradėjome? šiuo laiku draugijų

Bosch-Radio
{Elektrinis perdėm)

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

Nori ieškoti Nojaus 
laivą

HUifus Dawesui, Chicagos pa
saulinės parodos trustiso prezi
dentui, tapo pasiūlytas suma
nymas ,suorganizuoti aeropla
nų ekspediciją į kalną Ararato, 
kur, anot biblijos, Nojaus lai
vas nusėdęs ant žemės. Tą lai
vą arba jo liekanas sumanyto
jai* eKspcdicijos nogėtų atga
benti Į Chicagos parodą 1933 
metais. Tūlas Strong įrodinėja, 
kad Nojaus laivas buvęs pabu-' 
davotM iš tokio medžio, kuris 
ne greitai kirmijąs. Jis tikisi, 
kad bent laivo liekanos dąr te
bėra.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti —-' 
nusipirk type.VTiterį

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

Foley Pilis parduoda:
L. P. Hanneina,

10721 Wentworth Avė.
G. A. Malinsky,

1801 S. Nacine Avė. kertė 18 gt.
VVm. Broniarczyk, 

4459 So. Wood St.
Grant Works Drug Store,

4847 W. 14th St., Cicero, 
John Malachovvskao.

Carl F. Worm,
x 8359 S. Halsted St., kertė 34 gt.

NAUJIENOS, Chicago, m, ' 
------------- - - —, _ ♦ ----------------------------------  - - I

susirinkimai esti skaitlingi, pa
rengi mų-pramogų būna daugy
bė.

Todėl šerno Fondo Komitetas 
kreipiasi į visas draugijas ir 
kliubus • prašydamas prisidėti 
kuomi galima, k. t. paaukokite 
iš iždų, surengkit kokią pramo
gą šerno Fondo naudai, rinkit? 
aukas prie kiekvienos progos. 
Tik taip pradėję dirbti, organi
zuotai ir sutartinai, galėsime 
baigti pradėtą darbą.

Iš kitos pusės, kviečiami vi
sus visuomenės veikėjus ateiti 
talkon. Kiekvieno apšviesto lie
tuvio pareiga yra prie šio dar
bo prisidėti, šerno Fondo Komi
tetas turi pagaminęs tinkamas 
rinkimui aukų blankas, todėl 
kas galite, tuoj kreipkitės i šį 
komitetą, o busite visu kuo ap
rūpinti.

Amerikiečiai lietuviai,’ susido
mėkime šiuo svarbiu reikalu. 
Daug esame prsidėję prie Lie
tuvos respublikos įkūrimo, bet 
šis reikalas, t. y. pastatymas 
paminklo L. šernui, yra išeivių 
lietuvių savas reikalas.

Visiems žinoma, jog a. a. L. 
Šernas buvo vienas iš senųjų 
rašytojų, rimtas literatas ir 
švietėjas. Prie to, jis gyveno 

| musų tarpe, rašė- knygas, čia 1 
darbavosi ir mirė.

Penktadienis, lapk. 30, 1923
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pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu. ,
ĮpAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums ^iti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra neivarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liatarine, dantų tepalas, valo 
«lftntift liftuju bu d u. Musu che- 
miltai pagalios surado sustatė 
kurs istikro Iveižia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo ii- 
ristas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacai Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Broliai, dar kartą pakartoja
me, prašydami jūsų visų, kad 1 
prisidėtumėt po tą mažą dalelę, 
kurią pipma minėjome. Vi
siems bendrai dirbant, lengvai 
galėsime pastatyti puikų ir am
žiną paminklą ant rašytojo L. 
šerno kapo. Tegul nelieka nei 
vieno lietuvio-vės, kuris liktų 
neprisidėjęs savo auka ar pasi
darbavimu.

šerno Fondo Komitetas.
•P. S. Visus čekius arba mo- 

ney orderius rašykite: šerno 
Fondas; o siųskite finansų sekr. 
antrašu: St. Grišius, 6228 So. 
Sacramento Avė., Chicago, 111.

š. F. K.

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 į Margutį. Už
sirašyk tuojaus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

« Bed, Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

• “MARGUTIS”.
3210 So. Halsted St. .

Telephone Victory 1266

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

3,000,000.00
metai.

Tūbos

Pasiųsta Lietuvon 
per “Naujienas”!

over 
38year> 

25 ounces for % S»c
KC 

BakingPowder 
(double acting) 

ŪSE LE88
OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

Feen®mmt
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos .

Modelio 28 kaina S 132.50 
r“bo’............$22.75
Modeli 28A gražiame kabinete ir 
su spykeriu . $195.50

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

Budriko Korporacija yra įgali
ota pardavinėti Boscįh 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. BUDRIK
INC.

3417 S. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

Trys milionai suviršum doleriŲ yra pasiųsta į Lie
tuvą per “Naujienų” raštinę, nuo to laiko kaip Lietuva 
tapo nepriklausoma.

/

Tai yra didelė suma sudėjus i krūvą, bet netaip di
delė pašklaidžius atskirai tarp daugelio tūkstančių kos- 
tumerių,

Virš 20,000 Lietuvos žmonių — didžiuma jų kart
kartėmis yra priėmę pinigus ir apsidžiaugę geru “Nau
jienų” patarnavimu.

IR DABAR
Kada artinasi Kalėdų šventės, kada jus siųsite do 

vanąs j Lietuvą — jus ateikit ir pasinaudokit “Naujie 
nų” patarnavimu. Nežiūrint kur jus gyvenat, “Nau 
jienos” yra taip arti prie jūsų kaip artimiausioji pinigų 
persiuntimo ištaiga

1739 South Halsted St

Chicago, III.

Chicago, III

Pi anos and fine furnitūra 
keep t h čir rida finidi xdth 
O-Cedar Poliah. lt cleans 
•8 lt polishes—vrith speed 
and safety. 4-os. bot tie, 

30c; 12 ox., 60c.

CY-tfĖMar
v^PoIish

■.ISTERINE 
THROAT I 
TABLETS

TIKAS

ir PraUH
na Gerk-

m«. Skan- 
dljhną ir 
Koaijimą.

Skelbimai .Naujienose 
d’joda naudą dėlto, 
Kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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'"Birutė”

Poryt jau matysime scenoje 
operetę “Birutę”. Tai bus vie
nas svarbiausių įvykių šio se
zono muzikaliame programe. 
Veikalas “Birutė” yra įdomus 
ir gražus. Turinis veikalui pa
imtas iš žilos lietuvių senovės, 
kur typingai apibudina tuolai
kinį lietuvių būdų ir papročius, 
jų darbštumų ir narsumų kovo
se už savo ginitinj Kraštų. Tek-

MIIIIIMIIIIIHIIIIB

OKeh-Odeon
Lietuviški Rekordai

Nauji Okeh-Odeon Elektriški Be
kūniai 10 colių, ant abiejų pusių 
grojami, kaina vienam 75c. Perkant 
6 anl syk j kitus miestus persiun
timo lėšas apmokame mes.

26075 Oi kas sodai ir
Tris dzienas K. Petrauskas

26O7G čir-vir-vir ir 
Apynėlis <
A. Vanagaitis ir J. Olšauskas

26077 Iš rytų šalelės,
Kriaučiūnas ir Olšauskas 
Kam še re i žirgeli, 
K. Kriaučiūnas

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

3501 Dollar Princess, valcas 
Gypsy Love, valcas

3502 April Kosės, valcas
Dream of lx>ve, valcas

3503 Radetky Mareli,*
(J. Strauss) Orkestrą 
Fredericus Rex Grenadier 
March (F. Radęck)

Komiškos dainos

26069 A*r berniukas 
Suzanna

26067 Grybų rauti
Pokeris

26066 Gerkim, gerkim
Rai, rai, rata-tai \

26064 Agota
Mes geri žemaičiai

26064 Barbora
* Kad nėr alaus

26053 Sharkis
Sena jaunystė

Liaudies dainos
12 colių, kaina $1.25

88001 Naktis svajonėms papuošia 
Mamytė J. Babravičius

10 colių, kaina 75c
26070 Dzūkų kraštas 

Kudlis
26065 Kazbek

Susgodojau aš godeles
26062 Tykiai, tykiai 

Kur bakūžė samanota 
J.’ Babravičius

26058 Graži čia giružė 
Atsigėriau arieikėlės 
J. Babravičius

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

26048 Varguolis
Kad galėčiau 
Liuda Sipavičiūtė

26046 Džingeliukai 
Prašom pasakyti 
L. Sipavičiūtė

26045 Blusa
Pusiau naktį mušus baugiai 
P. Oleka

26014Margarita, J. Dvarionaitė 
Arija iš operos “Samsonas 
ir Dalila”, Grigaitienė

26010 Arija iš operos “Rigolelto”,
K. Petrauskas
Neverk, brangi, iš operos 
“Demonas” A. Sodeika

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

Chicago, III.
Rekordų ir Rolių katalogą 

pasiunčiame dykai. 

stąjmra.šč Žemkalnis, o jnuzikų 
kompozitorius Mikas Petraus
kas.

“Birutės”, veikalo muzikos 
garsai ir plaukianti dainų me- 
liodija, rodos, nejučiomis pri
mena tikrų lietuviškų savybę. 
Tuos istorinius Lietuvos pėd
sakus, kuriuos vaizduoja ope
retė “Birutė“, turėsime gruod
žio 2 d. Lietuvių Auditorijoj. 
Veikalų suvaidins Birutės cho
ras.

Be to, yra svarbu priminti, 
kad režisūra bei interpeliacija 
scenų minėto veikalo yra p<> 
vadovybe gero žinovo, Kleofo 
Jurgelioniu. Taigi, turint tatai 
omenėje, iš anksto galima lau
kti gerų pasekmių. Taipjau pats 
Birutės choras su nauju mo
kytoju K. ' Steponavičium prie
šaky, žymiai padidėjo ne tik 
skaičium, bet, kas dar svarbiau, 
ir gera medžiaga. Įstojusieji 
j Birutę nariai ir narės didžiu
moj yra ėiagimis jaunimus. Ir 
keletas jų yra jau gerai .pasi- 
lavinę muzikoje ir gerais bal
sais. Tai reiškia gražių ateitį 
Birutei.

Ir šiame perstatyme operetės 
“Birutė“ didžiumoj vadovauja
mas roles ūži imi jaunieji dai
nininkai ir dainininkės.

Lyg pasimatymo “Birutės“ 
perstatyme. —Kl.

North Side
Jaunuolių vakaras

Bijūnėlis arba 226-tos kuojios 
jSLA. jaunuolių skyrius turės 
šaunų vakarą 30 d. gruodžio. 
Tai bus sekmadienis, viena die
na prieš Naujus Metus. Bus 

I papuošta eglaitė, žiemos dedas 
dalins vaikams dovanas, bus 
balius ir šokiai, bet visų svar
biausia, vaikai parodys, kiek jie 
išmoko dainuoti šį rudenį po p. 
Sarpaliaus vadovybe. Daininin
kų yra virš 30 ir aš, girdėjęs 
juos dainuojant pamokose, ga
liu pranašauti, kad šiemet 
Northsidės jaunuoliai pralenks 
visus jaunųjų chorus. Bus mu
zikos ir deklamacijų.

Susivienijimo kuopos komisi
ja ir tėvų komisija nutarė pa
daryti šį iiarengimą žymėtinu. 
Kaz. Čepukas, kuopos komiai jis 
narys, net į New Yorką važiavo 
parvežti dovanų ir puošimų.

Tėvų tarimas
Pereitą penktadienį Bijūnėlio 

tėvų susirinkimas nutarė, kad 
visa Bijūnėlio grupė su moky
tojais butų nufotografuota, nes 
jaunuoliai nori turėti savo or
ganizacijos paveikslą. Išrinkta 
komisija susitarti su fotografu 
ir pranešti tėvams, kada jau
nuolius prisiųsti. Motinos turė
tų paskubti, kad tinkamai pa- 
puošus savo dukreles ir sūnūs, 
nes už savaitės kitos vaikai 
gaus pakvietimą.

JUOZAPAS LEKAVIČIUS
MARIJONA PETROŠIENĖ 

po tėvais Stegvilaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 26 d., 7 vai. vakare, 
1928 m., sulaukęs 67 metų am
žiaus, gimęs Suvalkų rėdyboj, 
Naumiesčio aps., Sudergų pa- 
rap., Devaičių kaime. Ameri
koj išgyveno 6 metus. Paliko 
dideliame nuliūdime sūnų Juo
zapą, • 2 dukteris Marcelę ir 
Oną ir gimines, o Lietuvoj mo
terį Veroniką ir dukterį Ago
tą ir gimines. Kūnas pašarvo
tas, randasi 2301 St. Charles 
Rd., Bellwood, III.

Laidotuvėmis rūpinasi sūnūs 
Juozapas, Tel. Bellwood 3818.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Lapkričio 30 d., 9 vai. ryte iš 
namų bus nulydėtas i Tautiš
kas Kapines.

Visi a a. Juozapo Lekavi
čiaus giminės, draugai ir pažį
sta m i esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nulindo liekame,
Suims, dukterys ir gimines
Laidotuvėse patarnauju gra

bučius Eudeikis, Tel. Yards 1741

Vaikų pasilinksminimai# f 'U .
Apart to, kad kas sekmadie

nis nuo 10 iki 1 vai. vaikai mo
kinami dainuoti ir lietuvių kal
bos (skaitymo ir rašybos), kas 
mėnuo vieną dieną surengia
mas jiems pasilinksminimas. 
Ateina kalbos mokytojas Dr. 
Montvidas su saldainiais, moti
nos atneša visokių užkandžių. 
Vaikai valgo, šoka, žaidžia pert 
trejetą valandų.

Peiktinas elgėsis
Kaip visose kolinijose, taip li

pas mus North Sidėj, yra ne
maža tėvų, kurie apie savo vai
kus rimtai neprotauja. Galė
čiau pavardėmis suminėti ke
lias dešimtis šeimynų, kurios 
turi paaugėjusių vaikų ir priva
lėtų juos įrašyti į Bijūnėlį^ kad 
pasimokintų lietuvių kalbos ir 
rašto, kad suderintai padainuo
tų gražias lietuvių daineles, da
lyvautų parengimuose, susipa
žintų su padoresniais, švariais 
lietuvių vaikais. Bet kur tau: 
tėvai ir motinos mirksta mun- 
šaine arba kelia puotas skiepuo
se, kur girtaujama, keikiama, 
blevizgojama, nepadoriai elgia
masi. Ir savo vaikus jie vedasi 
į šitokias puotas ir laiko nors 
per naktį, šitaip elgiasi ne vien 
tamsus pavapi j pnys, o nemaža 
ir taip vadinamų laisvųjų. Ne
veltui jų 15 metų sūneliai jau 
nešiojasi bonkutę munšaino ki- 
šeniuj ir jaunos dukrelės apart 
Šokių, paskui vaikėzų lakstymo 
ir kartais įsigėrimo daugiau 
nieku neinteresuojaši.

Rytinės žvaigždės Kliubas
• •

Tūli kliubai kalba, kalba apie 
save, bet kai reikia pasirodyti 
darbu, tai tikri vėjai. North 
Sidcs Rytines žvaigždės kliubas 
turi savo buveinę, parengimų 
gerumu pralenkia kitus kliubus, 
susideda iš sportų ir dž-entel-

ALB1NAS PAULAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 29 d., 4:30 vai. ryto, 
1928 m., sulaukęs 3 mčn. am
žiaus, gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
tėvelius Joną ir Uršulę Pau- 
laičius, vieną broliuką Joną - 
2’i metų ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
6237 So. Sacramento Avė.

Laidotuvės jvyks Subatoj, 
Gruodžio 1 d., 8 vai. ryto iš 
namų Į Aųšręs Vartų parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Albino Paulaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Tėvai, Brolis ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Masalskis, Tel. Blvd. 4139

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 28 d., 4:15 vai. ryte, 
1928 m., sulaukusi 51 m. am
žiaus, gimusi Kauno rėd., Ra
seinių apskr., švck.šnių parap., 
Usylaukių kaime. Amerikoj iš
gyveno 27 metus. Paliko di
deliame nubudime vyrą Kazi
mierą, du sūnūs Simoną ir 
Vincentą ir gimines, o Lietu
voj paliko brolį Juozapą.

Kūnas pašarvotas randasi 
4444 So. Whipple St.

Laidotuvės jvyks Subatoj, 
Gruodžio 1 d., 8 vai. ryte iš 
namų j Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už veliones 
sielą, o iš ten bus nulydėta j 
švento Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Petro
šienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Simai ir Giminės.,

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriu.s Eudeikis, Tel. Yards 1741

' NAUJIENOS, Chlcajo, m.

manų, ir jau antru kartu iš ei
lės laimėjo didžiausią dovaną 
“Naujienų” maskarade. Išrodo, 
kiti kliubai tiesiog bijo konku
ruoti su musų neskaitlingu na
riais, bet gyvu kliubu.

Išlošęs dovaną, kliubas neiš
ėjo namo kiauliškai, o vaišino 
visus savo draugus ir pažįsta
mus. —Arabas. 

/ •

Bridgeportas
Teko nugirsti, kad Bridgepor- 

te yra organizuojamas naujas 
kliubas. Jau, sakoma, įsirašęs 
gražus būrys vietos ir kitų ko
lodijų lietu Jų.

Kliuuo buveinei vielą nori
ma pasirinkti Universal Stale 
banko trobesyje. Butas kliubui 
busiąs gražiai išdekoruolas ir 
įrengtas. Kliubo nariams ir jų 
draugams bus gaminami pietus. 
Bendrai, norima atidaryti šva
rią ir patogią vietą lietuviams, 
susirinkti, pasikalbėti, paval
gyti. — Reporteris.

PRANEŠIMAI
NAUJIENAS galima gaut West 

Sidėj ant kampo Leavitt ir 22nd 
St8. Kurie norėtų gauti j namus 
per išnešiotoją, tai kreipkitės prie 
JOHN POLOCK ten pat ant stoties, 
o jis patarnaus kiekvienam.

Marųuette Park Lietuvių Am. Po
litikos kliubo mėnesinis susirinkamas 
įvyks, pėtnyčioj, lapkričio 30 d., 7:30 
vai. vak., Kapelionijoj, 2634 W. Mar- 
ųuette Rd., visus narius kviečiame 
ateit j šj susirinkimą. VALDYBA.

Roseland—DLK. Vytauto' Draugų 
jos No. 2 priešmetinis susirinkimas 
atsibus Nedėlioj, 2 d. Gruodžio, 2 v. 
?o pietų, K. Strumilo svet., 10648 
ndiana Avė. Bus renkama valdyba 

ir metinės komisijos sekantiems me
tams. Susirinkimas labai svarbus, 
yra daug naujų reikalų. Visi nariai 
ir narės dalykvaukite susirinkime 
paskirtu laiku. J. Kirkus, rašt. .

Graboriai

Phone Botileva<d 4139 
A, MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
1103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Te’. Victory 1115

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Bnlvamuotojas

2314 W. 23rd PL 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt $515-2516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

CRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse pat ar- 
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
pystės,

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted SL 
Tel. Victory. 4088

■ _   5-w—m—» •

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JĄRUSH-KAUSHILLAS
A K U S E R K A

3252 South Halsted Street
Viršuj Universal 

SUto Bank

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

*

.  .......... ............ < - — ■ '■  ......... *
Indiana Harbor, lnd» — SLA. 185 ’ 

kp. priešmetinis susirinkimas jvyks 
Pirmadieny, Gruodžio 3 d., 1928 m., 
6:30 vai. vak., P. Ywanowo svet., 
2101 Broadway. Visi nariai ir na
rės būtinai turit dalyvaut šiame nu
sirinkime, nes šiame susirinkime bus 
renkama kuopos valdyba 1929 me
tams. Taipgi esat prašomi užsimo
kėti mokestis kurie esat skolingi, 
Už neatsilankymą busite bausti sulig 
konstitucija.

P. Kęselis, SLA. 185 kp. rašt.

Kun. M. X. Mockus ateinantį sek
madienį, 2 d. Gruodžio (Dec.), *nuo 
2:30 po pietų, Mildos svetainėj, 3142 
So. Halsted St., kalbės temoj: Ki
tiems pačias duoda, o sau neturi.” 
Prakalbas rengia Liet. Laisvamanių 
kuopa. ' Šioj prakalboj paaiškės, kas 
laužo Dievo prisakymą: “Vaišinki
tės.” Kviečia visus KOMITETAS.

Lietuvių Moterų Dr-jos “Apšvie
ti:” priešmetinis susirinkimas jvyks 
sekmadienį, Gruodžio 2 d., 1 vai. po 
pietų, Mark White Sųuare Pk., kny
gyne, Halsted ir 30-ta gat. Visos 
narės susirinkite laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų, taipgi bus ren
kama valdyba 1929 m. Sekretorė.

Specialia susirinkimas Lietuvių 
Kriaučių skyriaus 269, A. C., W. of 
A. įvyks panedėly, gruodžio 3 d., 
Amalgamated Centre svetainėj, 333 
So. Ashland Avė., 8 vai. vak. Kvie
čiami visi nariai ir šj susirinkimą, 
nes bus nominacija business agentų 
ir visos Joint Board valdybos.

A. M. Kadse|, sekr.

Ijetąyfe Akušeres

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudamą akių karštį, 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. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Var 
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589 

!

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
reikimą. Didelė daugybė akių suga- 
iinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, drba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų j namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
oarktikos.
Joi abejoji apie savu akis, eik pas 

Dr. A. H. BLUMENTHAL 
UPTOMETR1ST 

PLr.ie Boulevard 6487
tel? S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752
M

Tel. Calumet 3294

Dr. K. Nurkaitis
AKINIŲ PR1TA1KYTOJAS
3147 So. Halsted St.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki l’-ž <’Jenos it 
nuo iki 9 valandai vakare.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Kcsm 6641 South Albany Avenue 
TeJ. Prus per t 1930 

Valandoj 2-4, 6-8 Nedėlioj 1.0-12

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

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

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj parfal sutarti

Rea. 6660 South Arteslan Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 Rnuth Halsted Street 

vyūicaąo, III.

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

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki v vak.
Tel. Brunawick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTI8TAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

•ji e

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos:

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

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;
6 iki 9 vai. vakaro.

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

Tel. Hemlock 8151
—_ j—

Phone Boulevard 1401

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

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

Nekėlioj nuo 10 iki 12 A M

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East lllth Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 08515 

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

^eredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS '
i X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

Tel. Brun8wink 1624

DR. A. J. GUSSEN .
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwau'kee Avenue

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

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

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

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

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

SemdQ3 vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Telephoue Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenne 

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

Res. Te lcphone I’laza 3200

Įvairus gydytojai

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

Specialistas vaikų ligų
Ofisas 3337 So. Morgan Street 

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

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gus 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. I8th St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolpb 6860

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfaz 6352

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 1464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 luboa 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vaL po pietų ir nuo 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 

Vakarais
3241 South Halsted St,

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunaa 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 VVashington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES 
Advokatas 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

‘ Albin A. Peters
(Albin A. Petroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg. 

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhipple St 
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.

V. W. RUTKAUSKAS
\ ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Av.
Tel. Prospect 8525.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

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

3323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard L31U

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto
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SLA 6-to apskričio 
kuopoms
metinis gyvenimo pa
baigia apsisukti. Kaip 
taip organizacijos turi

Falšyvi pinigai pla
tinami Bridgeporte

Trečiadienyje į Universal 
State Banką atėjo iš trijų skir
tingų vietų falšyvų pinigų. Tai 
buvo trys popierinės 
viena po 20 dolerių, 
vį pinigai yra su 
C.levelando paveikslu 
įv pusėje, ir laivu bei 
gelžkelio lokomotyvu - 
pusėje.

Šitos falšuos popierinės taip 
gerai padarytos, kad jos tapo 
įsuktos žmonėms, per kurių 
rankas pereina ne mažai pini
gų, ir šie nepastebėjo, kol Uni
versal Banke jiems neparodė.

Vienas biznierių, kuris iš
mainė tokią falšyvų dvidešim
ties dolerių popierinę, buvo p. 
F. Šemetas, turįs užeigą adresu 
3336 Auburn avenue. Antram 
asmeniui pateko tokia jau dvi
dešimtinė tai p. Nedvanii, tu
rinčiam bučernę. Gi trečia dvi
dešimtinė buvo išmainyta 
Beck’o departamentinė į k ra u t ik 
vėje, kuri randasi Halsted gat
vėje, bloke tarp 33-čios ir 34 
gatvių.

Falšyvos dvidešimtinės, kaip 
jau minėta, labai vikriai pada
rytos. Tos jų pusės, kurioj yra 
C leve lando paveikslas, tiesiog 
neatskirsi nuo gerų dvidešimti
nių. Pipiera šilkinė. Ir tik an
troj pusėj, kur išspausdintas 
lokomotivas, išryto lyg purvi- 
nesnė, ne kad geros dvidešim
ties dolerių popierinės. Čia fal- 
šyvoj dvidešimtinėje lyg malė- 
va butų ištaškyta, kuomet ge
roje paveikslas lygus, spalvos 
visur švarios. Be to, toje pačio
je pusėje apačioje raidės išrodo 
tartum iškaistos; kuomet ge
roje dvidešimtinėje jos gražios, 
kampai visur lygus.

Patartina lietuviams 
gauna dvidešimtinių, apsižiūrė
ti, kad neįsuktų jiems falšyvų 
pinigų. — Reporteris.

-- kiek-
— F. < r. \ 

prezidento 
vieno- 

rodosi, 
kiloję

kurie

Sugavo lietuvius 
pinigų dirbėjus

Trečiadieny bučemėn George 
Seil, 2057 West 21 St., įėjo du 
vyrai ir nusipirko ką ten. Už 
mokėti jie padavė $20 popierinę. 
Bučerys pažino, kad paduoti pi
nigai yra falšyvi.

Bučerys pasakė vyrams, kad 
jis eisiąs išmainyti tą dvide
šimtį dolerių. Išėjo ir tuojaus 
iš kaimyno krautuvės patelefo
navo ]>olicijai apie nepažįsta
mus kostumerius ir jų pinigus

Policija skubiai pribuvo. Ser 
žantas Edward Callopy arešta 
vo vyrus, kurie vėliau tapo pa- 
žinti kaip A. J. Kareckas, 45 
metų, ir Dominikas Štokas, 38 
metų. Policija rado pas Stoką 
dar 30 falšyvų dvidešimtinių.

Padariusi Karecko ir Štoke 
gyvenamoj vietoj kratą policija, 
sakoma, užtikusi pilnai įrengtą 
dirbtuvę falšyvoms dvidešimti
nėms dirbti.

Jaunuomenė parva 
žiavo vakacijoms

Užvakar pa r vašia vo Chicagon 
vakacijoms iš Notre Dame uni
versiteto p-Iė Marcelė Elias, U- 
niversal State banko preziden
to duktė.
Sugrįžusi Chica' 

nupirko puikų buketą gėlių pas 
lietuvį kvietkių, p. I^ovicką. 
Tai dovana dukters motinai, 
poniai Elias.

Sugrįžo k-1 U.s kitų studentų 
ir studenčių Chicagon iš Illi
nois universiteto. — Rep.

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

Musu 
tas jau 
bizniai, 
šiaip ar taip pasitvarkyti. Ki
taip sakant, gyvendami denio 
kratinė j šaly lai novoms ar ne 
noronis darome rinkimus — 
balsavimus savose organizacijų-

SLA, 6-tas apskritys dabarti
niu laiku turi tryliką kuopų ir 
visos jos yra rinktiniansios 

ira apielinkė- 
bet kiek 
su rim- 

nuveiktais

yra 
kuopos Chicagoje 
jc. Kas nori ar nenori 
/ienas turi skaityti 
tais šešto apskričio 
darbais.

Prie šios progos 
minti, jog visoms 
ponis, 
apskričiui

noriu pri- 
SLA. kuo- 

priklausanciom 6-tam 
, yra išsiuntinėti laiš

kai ir mandatai. Tenai prime
nama apie delegatų išrinkimą 
r kitus SLA. reikalus. Tad, 
gerb. kuopų valdybos ir veikė
jai, priešmetiniame ar metinia
me susirinkime būtinai išrinki
te delegatus į apskritį visiems 
metams.

Ateinančiais 1929 metais mes, 
chicagiečiai, SLA. nariai, turė
sime sunkiai padirbėti musų 
SLA. organizacijos labui. Prie 
to, kaip žinote, turirne rimtai 
oradėti rengtis busimam SLA. 
seimui Ghicagoje.

Nepriklausančioms kuopoms
Chicagoje ir apielinkėje dar 

randasi nemažas skaičius SLA. 
kuopų, kurios laukia ką tai iš 
tolo ir neišdrįsta prisidėti prie 
puikaus darbo. Veikėjai pana
šiose kuopose, turite rinitai ap
link pasižiūrėti, o nariai vi
suomet pritars, kas yra naudin
ga SLA. organizacijai.

šeštas apskritys stovėjo ir 
stovi kaip uola tvirtas prieš vi- 

bujoji- 
Prisidė- 
niekam 

Jeigu

sus tuos, kurie kliudo 
mui ir auginiui SLA. 
darni prie šio apskričio 
skriaudos nepadarysite,
yra reikalas gauti informacijų 
apie prisidėjimą, kalbėtojų ir 
lt., tai tik atsikreipkite į aps
kritį, o viskas bus suteikta.

Broliai, domėkimes ir saugo
kime didili'au'sia amerikiečių 
lietuvių organizaciją — SLA. 
Bendrinkime visas rimtesnes jė
gas, nes to reikalauja musų 
oačių tyras įsitikinimas.
—K. J. Semaška, apskr. sekr., 

Wabansia avė., Chicago.

PRANEŠIMAS

Marųnettc Park apielinkės 
SLA. 260 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks 2 d. gruodžio, 
2 vai. po pietų, K. J. Mačiuko 
'.velninėje, 2136 W. 59th St., 
>rie Artesian avė. Visi nariai ir 
larės nepamirškite pribūti, nes 
urime daug svarbių dalykų ap- 

’arimui ir bus rinkimas kuopos 
valdybos 1929 metams. Atei- 
lami neužmirškite kiekvienas 
lors po vieną s*avo draugą bei 
Iraugę atsivesti prirašymui 
prie SLA. 260 kuopos.

—Pr. Druktainis, 
Protokolų raštininkas.

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

CLASSIFIED ADS
EducationaI

Mokyklos
MOKINKIS BARBĖK, YHTftS AMATO 

DifnomiH ar vakarai*. Del informacijų Aauk 
arba irUyk INTEKNATIONAL BARBER 
COLLEOE, 672 W. Madison St. •

Miscellaneous
____________Įvairus____________

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
Žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, {skaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai blsk| 
(mokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1321 
MR. PARIS.

Miscellaneous
įvairus

U-U~U—^l-LJ—-i. . >^W***^e-^****W*^*******“

SENIEMS žmonėms fu mi šluoti ir 
apšildomi ruimai veltui, už prižiūrė
jimą vaiko. 909 W. V9th, namie va
karais, 2 lubos iš užpakalio.

Financial
Finanaai-Paakoloa _____

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam Į 24 vai. 
Be Jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St "upstairs" 

Tel. Armitage 1199

Help VVanted—Malė
...

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

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

orą tik
95 cen

Pranešam
Lietuviams

Biznieriams
mus galite užsisakytiKad , „

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

Kreipkitės į—

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

Business SerVice
Biznio Patarnavimas

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

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

KAINOS ŽEMOS, DĖLTO
BIZNIS DIDELIS

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai furnisai, grotos — 
vandenio {taisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

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

MES darome pirmos klesbs kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 503/

Bridgeport Painting
Malevojam ir popieruojam. Užlni
kom malevų, popierą, stiklus ir tt 

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S RAMANčIONIS, Sav.

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

ACORN RUC CLEANERS, 
3037 VV. Madiscn £L Nevada 4227

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GUKSKY BROS, 
4309 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

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

Financial
Einansai-Paskolos

Paskolos suteikiama 
1 J vien? 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

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių iSmokėjimų. 
PETKZILEK BROTHERS 

1647 West 47th St.

pirkę užmokėslm jums už parody
mą bargeną. Taipgi kokiam atsi
tikime esate priversti skubai ką par
duoti, nedaleiskite kad atimtų už
skolą, o pasimatykite su mumis.
Kas reikalaus, mes užlaikysime 
ką absoliutiškoj, paslaptyj.

VIS

Miscellaneous .for Sale
_____JvajruH.

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos de 

vyrų ir moterų. Kainos 
tai 50 centų — dvi poros u
tus. Moterims pančiakų pora p< 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijo 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkoh 
29c., 81c., 84c. ir 85c, Vilnonios ma 
terijos vaikams dėl kehmčių už 65 
centus. Taipgi turime marškoniu 
gijų dėl mezginių. ‘

FRANK 8ALEMONAVIČTUS, 
504 W. 83 St. ir Normai Avė. 1 luboi- 

Chicejęo, III. '

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PAAUKAVIMO KAINA $7,300
Turiu parduoti, reikia pinigų dėl biz
nio, 2 fintų mūrą — Štaras su 2 
kambariais, 8 kamb. viršuj. Įplaukų 
$86.00, 1-mo morgičiaus $5,000.

715 W. 43r<l St.
Tel. Boulevard 9307

Mainysiu savo biznį, namelį, 2 ai 
3 fintų namą ant farmos, loto, biz 
nio ar kitokios nekilnojamos nuosa 
vybės. 2031 W. 35th St.

Tel. Lafayette 0909

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant, nuosavy 

bių. Perku ir parduodu morgi 
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ 
■)342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės p&s 
M. J. KIRAS, 

3835 So. Halsted St.

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

1720 W. Chicavo Avė. 
Kampus JIermitage Avė.

. 5V2% h* 6% nuošimčiai 
ant Imu morglčių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
JRoom 607

192 N. Clark St

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

1618 West 18th Street 
I. F. Dank.»wski, prez. 
C. T. Danfcotvski, ižd.

PASKOLA namų stMninkams nuo 
$100 iki $500 be Užtraukimo morgi- 

pataisymui, apmokėjimui taksų, 
ar kitokių skolų. Greita 
rieinamos sąlygos. Cent- 

Rm. 514 City State 
128-80 No. Wells St.

čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko 
los 
assementi 
pagelba.
ral Finance Co 
Bank Bldg.

Personai
______ •_______Asmenų leiko_____________

PAIEŠKAU Klemepto šipailos, 
Griškabūdžio kairpo, Šakių apskri
čio, seniau gyveno Rochester, N. Y. 
Svarbus reikalas prašau atsišaukti 
arba kas žinote apie jį praneškit, 
busiu labai dėkingas.

B. SIMOKAITIS.
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

PAIEŠKAU Antaninos Jasulaiti- 
kėp (buvusios po pirmu vyru Toli- 
šienč ir mano brolienė). Aš girdė
jau, kad dabar gyvena Roselana, III. 
ar Chicago, III. Turiu svarbų reika
lų. Meldžiu pati atsiliept arba kas 
žinote juos adresą man praneškit 
Už ką busiu labai dėkinga. Ona 
Paulauskienė, 1226 N. 8th St., E. St. 
Louis, III.

VELTUI
Patentai, VaizbaŽenkliai, Copy- 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avenn®, 
Dept. 7 

Chicago. III.

PAIEŠKAU savo brolių Povilo ir 
Stepono, paeina iš Panevėžio apskr., 
Kriklėnių 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,

Help VVanted—Mak

PARDAVĖJŲ — 
TUOJAUS

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

8545 Houston Avė 
South Chicago, 
Regent 237b

REAL ESTATE
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6086

Help VVanted—Femaie
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris mazgoti 
sudynus. 4169 S. Halsted St.

Furniture & Fixturcs
Rakandai-Įt&isai

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

JAUNA pora paaukos gražius ra
kandus, tik 2 mėn. vartotus; 3 šmo
tų frieze seklyčios setas, drožti rė
mai, 2 9x12 Wilton kaurai, 8 šmo
tų valgomojo kamb. setas, 4 šmo
tų riešutinis miegruimio setas, 2 
lempos, davenport ir stalai, veidro
dis, paveikslai, sidabriniai daiktai, 
maži kaurai, 5 šmotų pusiyčių se
tas, viskas kaip nauja. Priims $550 
už viską; verta $2,000. Užmokės už 
pristatymą, taipjau parduos atski
rai. Winner, 8228 Maryland Avė., 
Ist Apt., vienas blokas i rytus nuo 
Cottage Grove Avė., 

*TėI. Stewart 1875

Musical Instruments
_______ Muzikos ̂ nsJru[»ent.aL

UKULELn ar Danio groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas populiares dainas i vieną lek- 
cja. BASFOilD. Diversey 9502 ar 
Wabash 7519.

Naujas išradimas
1 U i, f, V ’

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

• PETER AHACICH,
2250 South Hamlin Avenue 

Tel. Rockwell 5379

LIETUVIU RADIO DIRBTUVE 
“ Išdrba aukščiausios rųšies radios. 
Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės 
Electrical and I 
Laboratories, Ine 
Avė,

)as mus. B. and J. 
adio Engineering 

.v,., 6819 S. Western 
Chicago, III. Hemlock 9149.

Radios
UŽ DYKA demonstravimas ant nau

jo MAJESTIC Radio. Aptarnavimas 
per Majestic expertus dovanai per 
visą ’n’ka kiekvieno čia pirkto seto. 
Patan.avur.as 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. 
Rumhler Superhetrodyne ........... $25
World tūbai, garantuoti ........... 98c
Kabinetai, stalai ir console modeliai 
nuo $1.25 iki $15. 
Radio patarnavimas $2. 
Šis apghrsinimas vertas $1. 

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

RADIOLOS 
SPECIALIS NUPIGINIMO 

IŠPARDAVIMAS
Radiola, 8 tūbų su batarėjomis, 

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

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

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

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

Essex, Fords, 50 kitokių
rinkimo.
McDERMOTT MOTOR

7186 So. Halsted St.

Lincoln Sport Phaeton.... $950
Buick sodan 5 pas...........  $675
Oakland sedan naujas.... $795 
Pontiac sedan naujas...... $695
Chandler luke naujas...... $650
Essex sedan, kaip naujas $650

dėl pasi

SALES

Pagražinkit savo namą 
Ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2375 
ir papraSykit Landscape Dept. 80 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui. 
Mes mielai suteiksime dykai visas 
žinias. Pašaukit muą bile laiku. 
Leiskite mums padaryti jusu namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojame visą musų dnrhą. ap
mainome dykai. Patyrę meažių g y

ŠTAI hargenas. Michigan Avė., ar
ti 87th St., 6 kambariu mūrinis na
mas, su sun parlor, kieto medžio, 
elektra, fumas, tile maudyklė, talp
iau vištininkąs. Puikus namas. Gera 
ransportacija. Tik $500 Įmokėt, li
kusius kaip rend'i. Kaina tik $6.500. 
Kreipkitės į Mr. Scherer, Coleman & 
Co., 4705 S. State bt., Drexel 1800.

V. St. MICHAEL & Co_ 
Not Ine.

8545 Houston Avė.
Tel. Regent 2375

GRĄŽINKIT SAVO NAMĄ

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

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

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė. Išdirbtas biznis per daygelf 
tų. Nėra panašaus biznio apfinl 
keletą bloku,. 600 W. 55th St

me

PARDAVIMUI grosernė ir Lunch 
Room nuo senų laikų išdirbtas biz
nis. 4958 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI 2 po 5 kambariu 
karštu vandeniu apšildomas, ari<u 
lo trimingas, 29 pėdų lotas.

4432 So. Califomia Avė. 
Arba šauk JACOBSON, 

Virginia 1010

PARDAVIMUI grosernė i 
catessen krautuvė. Atsišaukit 

2534 W. 45th PI.

deli

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

Wentworth 1706

BRIDGEPORT bargenas. Parsi
duoda bučernė, verta $3,500 už pusę 
to, Turgavoju kasdien po $80 
cash ir ant knygučių apie $100. 
S darbininkai, moteries neskaitant. 
Priverstas apleisti vietą. Lysas il
gas, 4 kambariai ir Storas. Rendos 
$60. Atsišaukit j ofisą R. Bertz, 
4392 Archer Avė. Virginia 0055

PARDAVIMUI luch room, švedų 
apylinkėj, patyrusiam žmogui gera 
vieta. Priežastį pardavimo patyrsit 
ant vietos. 1210 W. 59th St.

PARDAVIMUI grosernė ir delica 
tessen krautuvė, parduosiu pigiai 
Renda pigi, 2 kambariai dėl gyveni 
mo. 6827 So. Racine Avė.

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

PARDAVIMUI grosemė su namu 
ar be namo, arba mainysiu j namą. 
7359 So. Paulina St.

PARDAVIMUI pigiai grosemė. 
Renda pigi, gyvenimui 4 kambariai. 
Priežastis pardavimo savininkas turi 
3 biznius. 3628 So. Union Avė.

tfxchange—-Mainai ~~
mainaF

Aš mainysiu . arba parduosiu se
kančius namus:

5440 So. Spaulding avė., 5^—6 
kamb. štymu apšildomas, 2 mašinų 
garažas. Rendos $130.

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

2547 W. 71 St., 2 vidutinio dydžio 
Storai, 6 kamb. fialas ir 2 mašinų 
garažas. Štymu apšildomas. Rendos

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

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

JOHN PAKALNIS 
(Pakcl) 

Generalis kontraktorius 
2547 West 71st Street 

Hemlock 0367

F'arms For Sale

PARDAVIMUI
. PARMOS

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

Jų ilgai nebus.

Mes 
mas,

803 Ridge Avė 
WILMETTE, 

Tel. Wilmette 364

NAUJAI MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par 
davimo. Sąlygos tinkamos. galime 
nes pabudavoti ant iūsų loto bile 
•ungalow arba fialą budinką kokį 
iųs galite išsiri R. J. NELSEN 
builder. Kild^u.-e 1196. '

KVIEČIAME APŽIŪRĖT

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

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

GEORGIAN-SCHAEFER „ 
BUDAVOTOJAI, 

7156 W. Grand Avė. 
Tel. Merrimac 6556

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

PARDAVIMAS bizniavas namas, 
pagyvenimas užpakaly ir viršui fla- 
tas 6 kambariu. Karėtu vandeniu 
šildomas ir 2 karų garažas. Taipgi 
biznio lotas dėl pardavimo, parduo
siu pigiai arba mainysiu j namą 
didelį 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 imokėjimo. Žemiausios kai
nos. Geriausias darbas. Aprokavi- 
mai ir pienai patiekiami dykai. At
eikite j musų ofisą, arba telefonuo
se. RILEY and KRAUSHAAR, 
3121 N. Cicero Avė. Palisade 9600

Parduosiu pigiai muro namą iš 
priežasties suirutes šeimynoje. 6 pa
gyvenimų 2-5-4-G kamb. 2 po 2 ka
rus garažai, namas ir apielinkė ge
ra. Pečiais Šildomi. Rendos $3096. 
Apie kainą kalbėsime ypatiškai, pir
mo morgičiaus yra $6000, antro gi 
$6800. Kreipkitės pas savininką A. 
Masyck (Masyckas) 6 vai. vakare, 
namą galite apžiūrėt dieną, 727-781 
W. 60th 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 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

TIK paimta j mainos ir parduo
siu už mažai gražiausi 2 apartmen- 
tų murini namą su 2 karų garažu, 
6—6 kambarius, šiltu vandeniu ap
šildomi, matykit. 7012 S. Artesian 
Avė. Sav. Bluhm Molone, 2112 W. 
63rd St. Tel. Prospect 0805
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Tarp Chicagos
SLA 6-to apskričio 

kuopoms

Lietuvių j
L . _ ==c^ bizniai,
T, p • • • v šiaip ar taip pasitvarkyti. Ki-ralsyvi pinigai pla" taip sakant, gyvendami (lemo- 
tinami Bridgeporte i kinti"<’'i Au,v nor,,nis av ne- r noroms darome rinkimus — 

balsavimus savose organizacijo
se.

metinis gyvenimo pa
baigia apsisukti. Kaip 
taip organizacijos turi

Miscellaneous
Įvairus_____

Financial
Finamai-Paskoloi

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2M nuošimčio Ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 vai. 
Be Jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2281 West Divlsion St “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

j Universal 
Bankų atėjo iš trijų skir- 
vietų falšyvų pinigų. Tai 
trys popierinės -- kiek- 
po 20 dolerių. — Falšy- 

su prezidento

'Frečiudienyje 
State 
tingų 
buvo 
viena
vi pinigai yra 
Clevelando paveikslu — vieno
je pusėje, ii* laivu bei, rodosi, 
gelžkelio lokomotyvu — kitoje 
pusėje.

šitos Jalšyvos popierinės taip 
gerai padarytos, kad jos tapo 
įsuktos žmonėms, per kurių 
rankas pereina ne mažai pini
gų, ir šie nepastebėjo, kol Uni
versal Banke jiems neparodė.

Vienas biznierių, kuris iš
mainė tokią falšyvų dvidešim
ties dolerių popierinę, buvo p. 
F. šeinetas, turįs užeigą adresu 
3336 Auburn avenue. Antram 
asmeniui pateko tokia jau dvi
dešimtinė tai p. Nedvanii, tu
rinčiam buČernę. Gi trečia dvi
dešimtinė buvo išmainyta 
Bock’o departamentinėj krauliu- 
vėje, kuri randasi Halsted gat- 

tarp 33-čios ir 34

SLA. 6-tas apskritys dabarti
niu laiku turi trylikų kuopų ir 
visos jos yra rinktiniausios 
kuopos Chicngoje ir# apielinkė- 
jc. Kas nori ar nenori, bet kiek 
/ienas turi skaitytis su rim
tais šešto apskričio 
darbais.

su 
nuveiktais

Prie šios progos 
minti, 
ponis,

noriu pri
jog visoms SLA. kuo- 

priklausančiom 0-tam 
apskričiui, yra išsiuntinėti laiš
kai ir mandatai. Tenai prime
nama apie delegatų išrinkimą 
r kitus SLA. reikalus. Tad, 
gerb. kuopų valdybos ir veikė
jai, priešmetiniame ar metinia
me susirinkime būtinai išrinki
te delegatus į apskritį visiems 
metams.

Pranešam
Lietuviams

Biznieriams
pas mus galite užsisakytiKad

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

Kreipkitės i—

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

dvidešimtinės, kaip 
labai vikriai pada-

Ateinančiais 1929 melais mes, 
chicagiečiai, SLA. nariai, turė
sime sunkiai padirln"ti musų 
SLA. organizacijos labui. Prie 
to, kaip žinote, luripie rimtai 
oradėti rengtis busimam SLA. 
teini ui Chicagoje.

Business SerVice
Biznio Patarnavimas

GERAS PATARNAVIMAS

mainime, pirkime, pardavime turto, Į 
mortgečių reikaluose, raštų nadary-l 
me, apdraudoje, laivakarčių bei pi- ■

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 MACKIEVVICZ 
■‘342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

Help VVanted—Malė

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

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

STANKO & CO.
REAL ESTATE
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6086

Miscellaneous .for Sale
(vairus Pardavimai

vis-

Help VVanted—beinate
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris mazgoti 
sudynus. 4169 S. Halsted St.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas
Musų išlygos bus tuma naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

Furmture & Fixturcs
Rakandai-ftaisai

TURIU parduot už storage rendą 
kambarių rakandus, parlor setas,4 kambarių rakandus, parlor setas, 

valgomojo kambario, miegruimio ir 
virtuvės setas, pianas, lempos ir tt. 
verta $2000. Parduosiu tik už $195

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos df 

vyrų ir moterų. Kainos 
tai 50 centų — dvi poros u 
tus. 
85c. ir 95 centai.
nėriniams — kaina 4 uncijos matkoc 
29c., 81c., 84c. ir 85c. ViJnonios mh 
terijos vaikams dei kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškoniu 
gijų dėl mezginių.

FRANK 8ALEMONAVIČIUS, 
504 W. 83 St. ir Normai Avė. 1 lubot- 

Chicago, III. '

orą tik 
95 cen 

Moterims pančiakų pora p< 
Vilnonius gijo>

Real Estate For Sale
Namai-Zemė Pardavimui

PAAUKAVIMO KAINA $7,300
Turiu parduoti, reikia pinigų dėl biz
nio, 2 fintų mūrą — Štaras su 2 
kambariais, 8 kamb. viršui. Įplaukų 
$85.00, ]-mo morgičiaus $5,000.

715 W. 43rd St.
Tel. Boulevard 9307

Mainysiu savo bizni, namelj, 2 ar 
3 flatų namą ant farmos, loto, biz
nio ar kitokios nekilnojamos nuosa
vybes. 2031 W. 35th St.

Tel. Lafayette 0909

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 
žinias. Pašaukit muą bile laiku. 
Leiskite mums padaryti Jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojame visą musų darhą. ap
mainome dykai. Patyrę meožių g y 
dytojai.

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

8545 Houston Avė. 
Tel. Regent 2375 

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

ŠTAI bargenas. Michigan Avė., ar
ti 87th St., 6 kambarių mūrinis na
mas, su sun parlor, kieto medžio, 
elektra, fumas, tile maudyklė, laip
tu vištininkąs. Puikus namas. Gera 
ransportacija. Tik $500 jrnokėt, li- 
cusius kaip rend'i. Kaina tik $6,500. 
Kreipkitės i Mr. Scherer, Coleman & 
Co., 4705 S. State St., Drexel 1800.

vėjo, bloke 
gatvių.

Falšyvos 
jau minėta,
rytos. Tos jų pusės, kurioj yra 
C leve lando paveikslas, tiesiog 
neatskirsi nuo gerų dvidešimti
nių. Pipiera šilkinė. Ir tik an
troj pusėj, kur išspausdintas 
lokomotivas, išrodo lyg purvi- 
nesnė, ne kad geros dvidešim
ties dolerių popierinės. Čia fal- 
šyvoj dvidešimtinėje lyg male- 
va butų ištaškyta, kuomet ge
roje paveikslas lygus, spalvos 
visur švarios. Be to, toje pačio
je pusėje apačioje raidės išrodo 
tartum iškapotos*, kuomet ge
roje dvidešimtinėje jos gražios, 
kampai visur lygus.

Patartina lietuviams,
gauna dvidešimtinių, apsižiūrė
ti, kad neįsuktų jiems falšyvų 
pinigų. — Reporteris.

kurie

Sugavo lietuvius 
pinigų dirbėjus

Trečiadieny bučemėn George 
Seil, 2057 West 21 St., įėjo du 
vyrai ir nusipirko ką ten. Už
mokėti jie padavė $20 popierinę. 
Bučerys pažino, kad paduoti pi
nigai yra falšyvi.

Bučerys pasakė vyrams, kad 
jis eisiąs išmainyti tą dvide
šimtį dolerių. Išėjo ir tuojaus 
iš kaimyno krautuvės patelefo
navo policijai apie nepažįsta
mus kostumerius ir jų pinigus

Policija skubiai pribuvo. Ser 
žantas Edward Callopy arešta 
vo vyrus, kurie vėliau tapo pa
žinti kaip A. J. Kareckas, 45 
metų, ir Dominikas Štokas, 38 
metų. Policija rado pas Stoką 
dar 30 falšyvų dvidešimtinių.

Padariusi Karecko ir Štoke 
gyvenamoj vietoj kratą policija, 
sakoma, užtikusi pilnai įrengtą 
dirbtuvę falšyvoms dvidešimti
nėms dirbti.

Jaunuomenė parva 
žiavo vakacijoms

Užvakar parvasiavo Chicagon 
vakacijoms iš Notre Daine uni
versiteto p-lė Marcelė Elias, U- 
niversal State banko preziden
to duktė.
Sugrįžusi Chicar 

nupirko puikų buketą gėlių pas 
lietuvį kvietkių, p. Lovicką. 
Tai dovana dukters motinai, 
poniai Elias.

Sugrįžo k- • i;,s kitų studentų 
ir studenčių Chicago n iš Illi
nois universiteto. — Rep.

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

Nepriklausančioms kuopoms
Chicagoje ir apielinkėje dar 

randasi nemažas skaičius SLA. 
kuopų, kurios laukia ką tai iš 
tolo ir neišdrįsta prisidėti prie 
puikaus darbo. Veikėjai pana
šiose kuopose, turite rinitai ap
link pasižiūrėti, o nariai vi
suomet pritars, kas yra naudin
ga SLA. organizacijai.

šeštas apskritys stovėjo ir 
stovi kaip uola tvirtas prieš vi
sus tuos, kurie kliudo 
mui ir auginiui SLA. 
darni prie šio apskričio 
skriaudos nepadarysite.

bujoji- 
Prisidė- 
niekain 

Jeigu
yra reikalas gauti informacijų 
apie prisidėjimą, kalbėtojų ir 
lt., tai lik atsikreipkite į aps
kritį, o viskas bus suteikia.

Broliai, domėkimes ir saugo
kime <lidiT*aii*sįą amerikiečių 
lietuvių organizaciją — SLA. 
Bendrinkime visas rimtesnes jė
gas, nes to reikalauja musų 
oačių tyras įsitikinimas.
—K.
1834

J. Semaška, apskr. sekr., 
Wabansia avė., Chicago.

PRANEŠIMAS

Marųuette Park apielinkės 
SLA. 200 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks 2 d. gruodžio, 
2 vai. po pietų, K. J. Mačiuko 
svetainėje, 2436 \V. 59th St., 
>rie Artesian avė. Visi nariai ir 
lares nepamirškite pribūti, nes 
urime daug svarbių dalykų ap

tarimui ir bus rinkimas kuopos 
valdybos 1929 metams. Atei- 
lami neužmirškite kiekvienas 
lors po vieną savo draugą bei 
Iraugę atsivesti prirašymui 
prie SLA. 260 kuopos.

—Pr. Druktainis, 
Protokolų raštininkas.

Skelbimai Naujienose 
hioda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

[ČlASSlFIED ADS?i
EducationaI

Mokyklos
MOKINKIS BARBERY8TKS AMATO

DienomiH ar vakarai*. Del informacijų Aauk 
arba ra*yk INTERNATIONAL BARRER 
COLLEOE, 073 W. Madison St. •

Miscellaneous
įvairus

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
Žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
Įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION
5201 West Grand Ae.

Berkshire 1821 
MR. PARIS.

co.

met 
nigų siuntime: KREIPKITĖS: kas
dien iki 6 vai. Vakarais Utaminke, 
Ketverge ir Subatoj iki 9 vai. vak.

S. L. FABIAN & CO.

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

1726 W. Chicatfo Avė.
Kampas Herniitage Avė.

mokant pinigai^ ant syk., BURKE 
STORAGE CO., 4332-34 W. Madison 
St„ TU. Mansfield 0127.

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

Business Chances
Pardavimui BizniaiJAUNA pora paaukos gražius ra

kandus, tik 2 mėn. vartotus; 3 šmo-, __ .
tų frieze seklyčios setas, drožti rė- MES TURIME cash pirkėjų jūsų 
mai, 2 9x12 Wilton kaurai, 8 šmo- j bizniui. Bile vietoj ir už bile kainą, 
tų valgomojo kamb. setas, 4 šmo-1 Neskelbiama. Vertos ištaigos fman- 
(ų riešutinis miegruimio setas, 2 suojamos; parūpiname partnerius.

■ *T......................  UNITED BROKERAGE CO.,
145 N. Clark Street 

Dearbom 3840
I I

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

KAINOS ŽEMOS, DĖLTO 
BIZNIS DIDELIS

i. 51/2% k nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linau! privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.

lempos, davenport Ir stalai, veidro
dis, paveikslai, sidabriniai daiktai, 
maži kaurai, 5 šmotų pusryčių se
tas, viskas kaip nauja. Priims $550 
už viską; verta $2,000. Užmokės už 
pristatymą, taipjau parduos atski
rai. Winner, 8228 Maryland Avė., 
Ist Apt., vienas blokas i rytus nuo 
Cottage Grove Avė.,

'• 'Tel. Stewart 1875

Musical Instruments
Muzikos Instrumentą i

UKULELn ar banjo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas populiares dainas i vieną lek- 
cja. BASFORD. Diversey 9502 ar 
Wabash 7519.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer
nė. Išdirbtas biznis per daigelį me
tų. Nėra panašaus biznio aplink per 
keletą bloku. 600 W. 55th St.

PARDAVIMUI grosernė ir Lunch 
Room nuo senų laikų išdirbtas biz
nis. 4958 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
catessen krautuvė. Atsišaukit 

2534 W. 45th PI.
deli-

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai fumisai, grotos — 
vandenio {taisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

.Room 607
192 N. Clark St Naujas išradimas

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

Wentworth 1706

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ j 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, j 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- į 
liavimas. Mes atliekame geriausi I puLu/pon 
darbą mieste. Kedzie 5111. ■« z?

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 503 f

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevų, popierą, stiklus ir 

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S RAMANČIONIS, Sav.

tt.

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

ACORN RUC CLEANERS, 
3037 W. Madiscn SL Nevada 4227

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE 

Statau namus nuo bun^ąlow iki 
didžiausio apartmentimo namo. 

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

Phone Republic 7869

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

MORGAN’S KEY SERVICE,
54 W. Ohio St.', Tel. Delaware 3441

Financial
Finansai-Paskolos

. Paskolos suteikiama 
1 j vien?, 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 6798-6716

HI ■■

i—
7--------—'  ——

MES darome 1, «2 ir 3 morgičius.
’ * Bond & Morgage Co.

1618 West 18th Street
I. F. Dank.nvski, prez.
C. T. DanVowski, ižd.

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

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

PETER AHACICH, 
2250 South Hamlin Avenue 

Tel. Rockwell 5379

BRIDGEPORT bargenas. Parsi
duoda bučernė, verta $3,500 už pusę 
to, Turgavoju kasdien po $80 
cash ir ant knygučių apie $100. 
3 darbininkai, moteries neskaitant. 
Priverstas apleisti vietą. Lysas il
gas, 4 kambariai ir štoras. Rendos 
$60. Atsišaukit j ofisą R. Bertz, 
4392 Archer Avė. Virginia 0055

PARDAVIMUI luch room, švedų 
apylinkėj, patyrusiam žmogui gera 
vieta. Priežastį pardavimo patyrsit 
ant vietos. 1210 W. 59th St.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen krautuve, parduosiu pigiai. 
Renda pigi, 2 kambariai dėl gyveni
mo. 6827 So. Racine Avė.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Klemento šipailos, 
Griškabūdžio kaimo, šakių apskri
čio, seniau gyveno Rochester, N. Y. 
Svarbus reikalas prašau atsišaukti 
arba kas žinote apie jį praneškit, 
busiu labai dėkingas.

B. SIMOKAITIS.
1739 S. Halsted St. Cnicago, III.

PAIEŠKAU Antaninos Jasulaiti- 
kė,s (buvusios po pirmu vyru Toli- 
šiene ir mano brolienė). Aš girdė
jau, kad dabar gyvena Roseland, III. 
ar Chicago, UI. Turiu svarbų reika
lą. Meldžiu pati atsiliept au*ba kas 
žinote juos adresą man praneškit. 
Už ką busiu labai dėkinga. Ona 
Paulauskienė, 1226 N. 8th St., E. St. 
Louis, III.

VELTUI
Patentai, Vaizbaženkliai, Copy- 

vvrights. Rašyk šiandie. Patentų rei
kalais kreipkitės prie manės su pilnų 
užsitikėjimu. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Pątent Attorney, 

2300 W. Chicago Avenuę, 
Dept. 7 

Chicago. III.

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

Help VVanted—Malė
\ Darbininkų Reikia

PARDAVĖJŲ — 
TUOJAUS

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

8545 Houston Avė.
South Chicago, 
Regent 2375

At- 
va-

LIETUVIŲ 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, III. Hemlock 9149.

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

PARDAVIMUI grosemė su namu 
ar be namo, arba mainysiu į namą. 
7359 So. Paulina St.

Radios

PARDAVIMUI pigiai grosernė. 
Renda pigi, gyvenimui 4 kambariai. 
Priežastis pardavimo savininkas turi 
3 biznius. 3628 So. Union Avė.

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

LINCOLN RADIO SHOP, 
Phcne Grace 5267

RUDENINIS PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS ♦ 

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

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

RADIOLOS 
SPECIALIS NUPIGINIMO 

IŠPARDAVIMAS
Radiola, 8 tūbų su batarėjomiSj 

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 Jr tar
navimą.
DIVERSEY BRUNSWICK SHOP, 

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

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, 
štoras arba galima padaryti 2 ne
didelius štoriukus, 5 flatai, visi po 
3 didelius kamb. ir 2 mašinų muro 
garažas, štymu apšildomas. Rendos 
$312.

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

JOHN PAKALNIS 
(Pakel) 

Generalis kontraktorius 
2547 West 71st Street 

Hemlock 0367

Fanns For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI
Automobiles

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

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

dėl pasi-

SALES
St.

Essex, Fords, 50 kitokių 
rinkimo.
McDERMOTT MOTOR

7136 So. Halsted

$675
$795
$696
$650
$650
$495

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

Mes
mas, 
etc.
Jų ilgai nebus.

J. H. SCHAFFER & CO.
803 Ridge Avė., 

WILMETTE, 
Tel. Wilmette 364

MES pasiūlome sensacingiausi pir
kini bungalow, kokio nebuvo per 
daugeli pastarųjų metų. įsivaizduo
kite, 6 kamb., Craftex sienos, krys- 
taliniai žibintai, sienose Šviesos, stik
liniai miegamieji porčiai, čerpių sto
gas, tile grindys ir sienos maudyk
loje, naujai išccmentuota gatvė ir 
užmokėta. Plieno konstrukcija, garu 
Šildoma, Venecijos stiklas vaistų Se
nelei ir kiti moderniški pagerinimai, 
nerdaug skaitlingi, kad juos visus 
įvardyti. " ‘ ‘
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.

Kaina $9,950 $1,000

PARDAVIMUI 2 po 5 kambariu? 
karštu vandeniu apšildomas, ariu•*- 
lo trimingas, 29 pėdų lotas.

4432 So. Califomia Avė. 
Arba šauk JACOBSON, 

Virgir.ia 1010

NAUJA** MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo 
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par 
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
nes pabudavoti ant iūsų loto bilf 
>ur>Kalow arba flatą budink* koki 
ius galite išslri R. J. NELSEN 
builder. Kild^ure 1196. .

KVIEČIAME APŽIŪRĖT

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

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

GEORGIAN-SCHAEFER 
BUDAVOTOJAI, 

7156 W. Grand Avė. 
Tel. Merrimac 6556

$1,000 ŽEMIAU KAINOS 
Dviejų flatų 5-5 kambarių, gąro Si* 
luma, geram stovy, angliškas bei«- 
montas; 2319 W. Marųuette Road; 
mainys ant loto; geroj vietoj. Turiu 
'•arduot tuojaus. Triangle 7475.

PARDAVIMAS bizniav&s namas, 
pagyvenimas užpakaly ir viršui Ma
tas 6 kambariu. Karštu vandeniu 
šildomas ir 2 karų garažas. Taipgi 
biznio lotas dėl pardavimo, parduo
siu pigiai arba mainysiu j namą 
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 imokėjimo. 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

Parduosiu pigiai muro namą iš 
priežasties suirutės šeimynoje. 6 pa
gyvenimų 2-5-4-6 kamb. 2 po 2 ka
rus garažai, namas ir apielinkė ge
ra. Pečiais Šildomi. Rendos $3096. 
Apie kainą kalbėsime ypatiškai, pir
mo morgičiaus yra $6000, antro gi 
$6800. Kreipkitės pas savininką A. 
Masyck (Masyckas) 6 vai. vakare, 
namą galite apžiūrėt dieną, 727-781 
W. 60th 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 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

TIK paimta j mainus ir parduo
siu už mažai gražiausi 2 apartmen- 
tų murini namą su 2 karų garažu, 
6 -6 kambarius, šiltu vandeniu ap
šildomi, matykit. 7012 S. Artesian 
Avė. Sav. Bluhm A Molone, 2442 W. 
G3rd St. Tel. Prospect 0805
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