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8 streikininkai 'krito 
kovoj su kareiviais

Pragaro mašina Var 
šavos laikraščio 

redakcijoj

Kauno fabrikantai n 
daro ceremonijų su 

darbininkais

ROMA, gruod. 6. — Depu ta 
tų rūmai patvirtino naują su 
tart j taip Italijos ir Turkijos

LITTLE ROCK, Iowa, gruod.
Trys jauni banditui api- 

First National

$221,567,410 Stan
dard Oil dividendų 

1928 metais

LONDONAS, gruod. 7.
Daily Mail gauta iš Vienos te
legrama praneša, kad’ Kroatu > 
se tapus paskelbta karinė dik 
tatura.

Związko delegacija, nuvykus j Vilnių, įtei
kė gen. Zeligowskiui ir lietuvių ėdikui 
vyskupui Bandurskiui diplomus jr auk
so medalius

Mirė geras žmogus, iš 
leidęs visą savo turtą 

biedniems

Valdžia pati prisipažįsta, kad 
pastangos? Įvykinti krašte 
prohibiciją buvo be vaisių

DENVER, Colo., gruod. 7.— 
Čia mirė geras žmogus, Paul 
Primenu. Kita kart jis buvo lo- 
bingas anglies kasyklų savinin
kas Coloradoj, bet didžiausias 
jo malonumas buvo daryti ge
ra beturčiams. Jo pinigais bai
gė aukštesnius mokslus ketu
riasdešimt neturtingų jaunuo
lių. Labdarybei jis išleido visą 
savo turtų ir dabar mirė pats 
visiškas beturtis. Jo kunui pa
laidoti draugai turėjo sudėti pi
nigų

MEKSIKOS MIESTAS 
džio 7. — 

kad

BOGOTA, KolumJjįija, gruod.
7. Laikraštis Espeetador 
praneša, kad Santa Marta apy
gardoj, kur eina neramus ba
nanų plantacijų darbininkų 
streikas, susikirtime su karei
viais aštupni streikininkai buvo 
užmušti ir keli kiti sužeisti.

gruo- 
Guadalajaros pra

neša, kad federalinės kariuo
menės dalis suėmė du banditiš
kų maištininkų vadu, Bodolfą 
Vazipiezą ir jo leitenantą Ixo- 
ną Ramireza. Abudu buvo Cu- 
(jiiio miestelio rinkoje pakarti.

w#FThe Lithuanian
L 1 1928

ren- 
žie-

cen-

DECATUR, III., gruod. 
Roody miestely, netoli nuo 
gaisras sunaikino grudų 
vatorių, priklaususį Boody 
Blackland Farmers’ Cooperati 
ve kompanijai. Sudegė 2(> t ūks 
tančiai bušelių javų.

gražu; nedidelė 
atmaina; vidu- 
ir vakarų kryp-

NEW YORKAS, gruod. 7. - 
Vienoj Detroito slaptoj smuk
lėj girtas lenkas, Peter Kudzi- 
ncAvski vardu, ėmė girtis, kad 
prieš dvi ar tris savaites jis 
Jersey pievose nugalabijęs vie
ną vaiką, o jo kūną įmetęs į 
j>elkę. Kiti smuklėj buvusieji 
žmonės, išgirdę tokius jo pasi
gyrimus, pranešė policijai. Nu
gabentas nuovadom, Kudzinows- 
ki ir čia; tą baisią istoriją atkar
tojo. * ‘

Urnai pradėta ieškoti, ir ant 
rytojaus pelkėse, tarp Secau- 
eus ir Jersey City, policija iš 
tikro rado vaiko k ūdą. Vaiko 
butą Josepli Sorelli, prapuolu- 
sio iš namų Ne\v Yorke lap
kričio 17 dieną. Jo gerklė bu
vo perplauta nedideliu kišeni
niu peiliu, o kūnas buvo biau- 
riai sukoneveiktas.

plėšė virto: 
banką, pasprukę automobiliu 
su $10,000.

VARSA VA, gruod. 7. —Laik
raščio Slo\vo Polskie adminis
tratoriui atidarant pakietą, ku
rį į raštinę buvo atnešęs vie
nas pasiuntinys, įvyko smarkus 
sprogimas. Raštinėj sprogimas 
padarė nemaža žalos jr skau
džiai sužeidė patį administrato
rių. Paklote, mat, Imta praga
ro mašinos.

BUENOS AIRES, Argentina, 
gruod. 7. — Telegramos iš As- 
uncion praneša, kad netoli nuo 
borto Galpon, ties Paraguajos 

|upe, įvyko aštrus susikirtimas 
! tarp Paraguajos ir Bolivijos 
kareivių.

Pasak pranešimų, paragua- 
jiečiai saką, kad bolivijiečiai į- 
steigę savo fortą ant Paragua
jos žemės. Jie pareikalavę, kad 
bolivijiečiai pasitradktų savon' 
teritorįjotl, brt pastarieji at
sakę ugnim.

Kautynėse dalyvavę trys šim
tai kareivių. Dvidešimt bolivi- 

! jiedu ir penki jxiraguajiečiai 
buvę nukauti. Be to, paragua- 
jiečiai paėmę keletą priešininkų

Entered ns second-class matter Marčh 7, 1914 at
under thc Act ot Mareli 3, 1879

KAUNAS. Nuo lapkričio 
IX dienos Kaune pradėjo eiti 
naujas dienraštis “Banga”. 

’ Kaina 1 mėn. 4 lit. Sakosi bu
siąs nepartinis. Adr. Kaunas, 

! Maironio g. 14.

NEW YORKAS, gruod. 7. — 
Apskaičiuota, kad šiais 1928 
metais Standard Oil aliejaus 
kompanijos bendrai sumokės 
savo dalininkams dividendų vi
so labo $221,567,410, — di
džiausią sumą, kokia kada buvo 
išmokėta dividendais.

Farmerys prigėrė
PITTSFIELD, BĮ., gruod. 7.

Išvykęs medžioti, Msisissip- 
pi upėj prigėrė vietos farmerys 
H. Garner, 51 metų.

BOGOTA, Kolumbij 
publika, gruod. 7. - 
mai iš Sevillos sako 
kilojamieji bananų darbininkai 
nuginklavę kariuomenės dalį, 
kuri buvo pasiųsta prieš juos, 
ir keletą kareivių sužeidę.

Santa Marta provincijoje val
džia paskelbus apsiausties padė
tį, civiliu ir karo vadu paskir
dama gen. Carlosą Yargasą. Į 
Gortageną, Barami u illą, Eucar- 
ųuangą ir Medelliną esą siun
čiami kariuomenes skyriai.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Daugumoj 
temperatūros 
tiniai, žiemių 
ties, vėjai.

Sekmadienį didėjąs debesį uo- 
tumas; kylanti temperatūra.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 24° ir 26° F.

Šiandie saulė teka 7:1)5, lei
džiasi 4:19. Mėnuo teka 3:36 
ryto.

KAUNAS. — Artinantis žie
mai, Kauno Miesto Valdybos 
Sočia lės Apsaugos Skyrius 
giasi atidaryti veikiančias 
mos metu valgyklas miesto 
tre ir Šančių, Viliampolės 
žaliojo Kalno priemiesčiuose. 
Visoms valgykloms personalas 
pasamdomas jau nuo lapkričio 
20 dienos ir po Rėktos dienų, 
atlikus būtiną prisiruošimui 
darbą, (surašymas ir patikrini
mas asmenų, kuriems pietus 
gali būti duodami), valgyklos 
pradės veikti. Tose keturiose 
valgyklose maitinami krikščio
nys, ne žydai, o žydams išduo
damos lėšos per žydų organi
zacijas, kurios užlaiko valgyk
las žydų biednuomenei; jos at
siskaito su miestu iš gaunamos 
pašalpos". K. M. V. I. B.

Jachta sudegė; du 
žmonės išsigalbėjo, 

trys žuvo

Du Meksikos banditų 
vadai pakarti

mo. vvr. 
kriėio 10 
no.

VALPARAISO, Čilė, gruod. 
7. Vandenyne ties Punta 
Patacbe susidūrė du Čilės pa
kraščių garlaiviai, Quinten> ir 
America. Pirmasis, baisiai su
žalotas, netrukus paskendo, 
šešiolika jo įgulos žmonių ir 
vienas pasažierius žuvo kartu 
su laivu. Kiti, jų tarpe pasken
dusio laivo kapitonas, buvo 
garlaivio America išgelbeti.

WASHINGTONAS, gruod. 7.
— Metiniame savo pranešime, 
kuris ką tik buvo paskelbtas, 
Darbo sekretorius Davis neduo
da nė jokių pasiūlymų paleng
vinti kiek dabartinį imigraci- 

i jos įstatymą. Vietoj to, jis at- 
j kartoja savo pirmykščius siūly
mus, kad ateiviai Jungtinėse 
Valstybėse butui registruojami.

Viena, ką žmoniškesnio jis 
pataria, tai kad Amerikos pilie
čių, o taip pat ir deklarantų 
(turinčių pirmus pilietybės po
pierius ateivių) žmonos, vaikai 
ir tėvai butų be kvotos įsilei
džiami.

LIMA, Peru vi ja, gruod. 7.— 
Įdubus ežero dugnui viršum 
Cerro de Pasco vario kompani
jos Morococha kasyklų, jų ur
vuose buvo užlieti 41 darbinin
kas. Manoma, kad visi jie yra 
žuvę.

Prieš molus laiko tose kasy
klose buvo atsitikus panaši ne
laime.

COCA BEACH, FUa., 
7. — Juroj, devynias, 
nuo Melboiirno, Fla., 
diienio naktį įvyko sprogimas 
jachtoj Ocora, plaukusio] iš 
Jacksonvillės į 'Miami su pen
kiais įgulos žmonėmis. Sprogi
mas pagimdė gaisrą ir jachta 
sudegė. Vienas įgulos žmonių, 
Leslie Royal, per dvidešimt 
keturias valandas sugebėjo iš
plaukti krantan, 
gęs. Antras, Ed. 
vo vienos žvejų 
btas iš vandens 
Kiti t n-s žuvo.

“Visi C. R. O. M. nariai, ku
rie užima šiokias ar tokias 
vietas federalinė] ir valstijų val
džiose, turi iš tų vietų pasi- 

ir ateity niekas C. R. 
>s, »«• (). M. narių neturi priimti jo- 
beveik kios valdžios vietos. C. H. O. M. 

delegatai turi taipjau pasitrau
kti iš mišrios komisijos, kuri 
nagrinėja naują, laikino prezi
dento Emilio Portes Gil’io pa- 

i ir kongresui įsisiūlytą, 
darbo įstatymą. C. R. O. M. se
sijos, kurios dabar laikomos 
Hidalgo teatre, kadangi tas te
atras yra valdžios nuosavybė, 
perkeliamos į Tivoli Elisco Sa

jas stovi jo sargyboje, o Vil
niaus kraštas jau yra neginči
jama ir labai svarbi Lenkijos 
respublikos dalis.”

Vyskupas Bandurskis iškėlęs 
delegacijai pietus.

Amerikos lenkų delegacijoj, 
kuri buvo pastarojo “Zsviązko 
Narodc\vo” seimo specialiai pa
skirta nuvežti dovanas marša
lui Pilsudskiui į Varšuvą ir
gen. Želigovskiui l>ei vysku
pui Bandurskiui j Vilnių, daly
vavo “Związko” i 
nu veski, Kurdziel 
wicz. KAUNAS. — Keletas dienų 

atgal “Nemuno” darbininkai su 
didžiausiu lindėsiu ir širdgėla, 
susirinkę į krūvą, perskaitė sa
vo darbdavių skelbimą: iš dar
bininkų atimame malkpinigiai, 
mokesnis natūra ir mokesnis 
už šventas dienas. (Einant se
nąja sutartimi, darbininkai 
gaudavo atlyginimą už visas 
šventes, išskyrus sekmadienį). 
Nesutinką su šiomis sąlygomis 
darffininkai iš dirbtuves gali pa
sitraukti.

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

Lenkų Telegrafo Agenturi die”, pasakęs Zeligowskis 
praneša, kad j Vilnių atvyko A- “kiekvienas Vilniaus gyvento 
merikos lenkų “Zvviązko Na 
rodowo” delegacija, kuri įteikė 
gen. Želigoiuskiui [Vilniaus 
grobikui] ir vyskupui Bandurs
kiui [žinomam lietuvių ėdikui] 
“Zsviązko” diplomus 
medalius*.

Pi i imdamas Amerikos lenkų 
“brangias dovanas,” gen. želi- 
gcavskis pareiškęs, kad jis turė
jęs ginti savo gimtąjį miestą, 
kuriame jo tėvai ir tėvų tėvai 
gyvenę. ‘ Vilnius, kuris esąs 
lunvskrcš polskie iniašto,” sa
vo išvaduotojų lenkų armiją 
priėmęs su entuziazmu, “šian-

MEKS1K0S MIESTAS, gruo
džio 7. Meksikos Darbo par
tija, kuri j>er ketverius su vir
šum mitus buvo tvirčiausia 
valdžios atrama, vakarykščioje 
savo sesijoje nutarė nutraukti 
santykius su laikino prezidento 
Portes Gil'io administracija. 
Meksikos Darbo Federacijos 
(C. R. O. M.) suvažiavimas pri
ėmė rezoliuciją, kurioj sako
ma:

lAlKniic nn<t 1 arific Photo]

Puerto Montt, Chile respublikos miestas, kuris gerokai nukentėjo nuo žemės drebėjimo

VVASH1NGTONAS, gruod. 7. 
—Probibieijos komisionieriaus 
Dorano apskaičiavimą, kad rei
kią ne mažiau kaip 300 milionų 
dolerių kas metai išleisti, no
rint prohibiciją krašte įvykinti, 
atstovų buto nariai, liek “sla
pieji”, tiek “sausieji”, laiko ofi
cialiu vyriausybės prisipažini
mu, kad Volsteado akla vvkdv- 
ti, tai yra sustabdyti krašte 
svaigiųjų gėrimų 
pardavinėjimą, visai 

Kongresmanas L
(rep., N. Y.) sarkastingai iš
šiepė iždo departamento bilių, 
kuriuo reikalaujama paskirti 
prohibicijos biuro darbuotei a- 
teinantiems" metams LP/a mi- 
liono dolerių. “Tokios sumos,” 
pasakė La Guardia, “nepakak
tų prohibicijai įvykinti dagi 
viename Detroite, mieste tos 
valstijos, iš kurios turime pa
čius didžiuosius prohibierjos 
čempionus.

La Guardia čia turėjo omi
nėj Michigano valstijos kon- 
gresmanus Hudsoną ir Cram- 
toną, kurie yra žinomi kaip 
karšti Anti-Saloon lygos žino

ves-
Praneši 

kad stiei

Už falsifikuotą 10 dole
rių, 4 mėn. kalėjimo
KAUNAS. Peniai, gegužės 2 

d. Rumšiškio m. Zalmanas 
Gurna norėjo išleisti apyvarton 
netikrą 10 dol. banknotą, pada
rytą iš 1 dol., bet buvo sučiup
tas. Išaiškinta, kad banknoto 
netikrumas jam buvo žinomas.

Kauno apygardos teismas 
Gurną nubaudė 4 mėn. kalėji- 

tribunolas, š. m. laj>- 
d. sprendimą patvirti-

Laikinį prezidentą Gil’j 
riai puolė radikalų vadas 
cente Lombardo Toledano. 
pasakė, kad prezidentas 
metęs nuo Darbo partijos; 
prezidento pasiūlytas kongresui 
darbo reformų įstatymas esąs 
Darbo partijai nepriimtinas 
kaip priešingas darbininkų in
teresams, ir kad esą iš viso ma
tyt, jogvi valdžia visai nutols
tanti nuo organizuoto darbo ir 
siekianti atimti iš darbininkų 
visą tą, ką jie yra laimėję per 
revoliuciją.

NEW YORKAS, gruod. 7.— 
Pakraščių sargybos laivas va
kar tirštos miglos metu už
klupo ties Ncftv Londonu svai
galų kontrabandos laivą Por- 
poise. Po trumpos kovos ir 
šaudymų Porpoise buvo priver
stas pasiduoti.

Areštuoti įgulos žmonės- ir 
laivas tapo pargabenti į Ne\v 
Yorko uostą. Laive rado 900 
maišų įvairių likierių.

Porpoise pirmiau buvo val
džios laivas, kąru metais tarna
vęs kaip submarinų gainiotojas.
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Ežeras užliejo ka 
syklas; 41 darbiniu- 

kas žuvo

LONDONAS, gruod. 7. —Iš 
Lahore, Indijoj, praneša, kad 
Afganistano karalius Amanul- 
lali ir maištininkų juadas tyacha 
Saku paskyrė tam tikras pini
gų sumas už vienas antro galvą.

Barba Saku, kuris yra var
gingo vandens gabimtojo sunūs, 
organizavo afganų maištinin
kus Jelalabattui pulti. Afganų 
karalius Amanullah įsakė todėl 
visur išlipdyti skelbimus, ku
riais už Badui Šilku galvą ski
riama dovanų milžiniška pinigų 
suma.

Įtūžęs Bacha Saku tuojau iš- 
kipdė savus skelbimus, šildyda
mas tolygią pinigų sumą už 
savo* valdovo, karaliaus Ama- 
mtllah, galvą.

Maištininkai stengiasi susta- traukti 
l»dyti visokį trafiką keli 
susisiekimas su Kabulu 
visai nukirstas.
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Valdovas ir maišti- Meksikos Darbo Fe 
ninkas nori vienas deracija nutraukia 

antro galvos

Kolumbijoje streiki
ninkai muša valdžios 

kariuomenę
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NAUJIENOS, Chicago, III, šeštadienis, gruod. 8, 1928

Kurt Muenzer.

BEVARDIS
(Tęsinys)

Penktais marionečių teatro 
metais monsieur Teodoras įgijo 
pasaulinį menininko vardą. Jam 
teko karalių romuose ir dvasios 
aristokratų galionuose vaidinti. 
Vienas hercogas pakabino seniui 
ant krutinės ordeną, kurs to
kiai iškilmei buvo fraką užsivil
kęs, kuriame kitados jis komi-! 
ko roles vaidindavo; jo pamuša-' 
las buvo išplyšęs, siūlės žvilgė- į 
jo. Bet kadangi senis buvo me- i 
nininkas, tai jam buvo leidžiama: 
originalu buti. Jo nekalbumas 
nebuvo paliestas, jo godumo nie-

atsiradai? Tokiu oru! Ir dar 
pas mane? Bet tau nereikia čia 
stovėti, tu gali susišaldyti. Ei
nam i tavo viešbutį.

Aš niekur neapsistojau, — 
tarė nekantriai jaunasis ponas, 
tartum skubėjo prirengiamąjį 
pašnekėsi greičiau vžbaigti. 
Vidunakčio traukiniu aš grįž
tu atgal.

—Kur? Klausė apsivylęs 
senis. — Taip greitai?

Mes esame Monte Karlo. 
Bet einam.

J kavinę?—paklausė nuolan
kiai lėlių aktoris, manydamas a-

-Tai einam pas tave! — tarė 
nekantriai jaunas ponas.

—Pas mane? — išsigando se
nis. — O! tu mano trobelėje! 
Tai toks menkas kambariukas, 
kad tau nepritinka į jį net paž
velgti.

—Vis tiek. Prašau, einam. 
Laiko nedaug turiu.

Tiktai dabar sumojo tėvas, 
kad tasai netikėtai staigus jo 
sunaus atsiradimas turi tam tik
rą tikslą turėti — kokį nors 
praktinį reikalą be jokių paša
linių sentimentų. Bet jo širdies 
laimė ir jo meilės audringumas 
neleido jam to sumoti. Tai tu
rėjo buti r.ns nors svarbu, ne
atidedama, pavojinga. Jis su
sviro ir tarė karštai:

Jis tik nekantriai mynė kojas. 
Monsieur Teodoras tarė bailiai 
,ir karštai:

—Tai einam, einam! Bet ne 
pėsti. Toli ant kalno. Vežėjų. 
Palauk Čia, Florianai! Įeik į na
mus, prašau! Aš paieškosiu ve
žėjo.

Bet jaunasis gal bijojo, kad 
senis paspruks iš jo ir pasislėps, 
ir ėjo greta jo vėjuota gatve. Iš 
uosto putė drėgnai ir nešvan
kiai.. Rukai gulėjo ant namų, 
žibintuvų žiburiai nedavė jokios 
šviesos, visur buvo tuščia, tylu.

Tiktai kitoje kvartalo kaltėje 
surado jiedu nuvargusi, menką 
vežėją. Senis beveik kad įkėlė 
sūnų į vežimą.

—Avenue de Chartreux! — 
sušuko jis pusiau nusigėrusiam 
vežėjui. Ir sukrypęs vežėjas nu
riedėjo su jais.

Viduje tvankios, šaltos vežė
jo budos sugriebė senis jaunuo
lio ranką ir pabučiavo ją pirma, 
negu jis ją atitraukė.

(Bus daugiau)

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

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

kas nepajuokė. Bet kam gi kro- P“' savo nuplyšusius rubus ir
pirmą kartą po penkių metų jų 
susigėdo. — O jo jausmų kupina

vė jis tuos turtus?
Paskutinį vasario 

vaidino jis vidutinio didumo Penkis metus aš tavęs nemačiau, 
pietų biancuzijos mieste. Bu- Floriane, nuo to laiko, kada jūsų 
vo audringas pavasario oras. Li- automobilis mane suvažinėjo! — 
gi uosto gilumos pasiekdavo pu- j0 žodžiuose nebuvo nė ša

šelio priekaišto, jis tik priminė 
paskutinį savo susitikimą su 
žmona ir sunum.

menesj -jrdis verįg jį toliau kalbėti. —(ką.

Mama? Gal mama... — Ir 
iš jo baimės sukaustytų rankų 
iškrito bevardė lėlė. Jis to ne
pajuto, tik sugriebė sunaus ran-

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

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

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

Tykus buvo vakarėlis 
16067F—Važiavau dienų — Sirpsta 

noksta avietėlės.
Vakarinė daina.

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

Vanagaičio).
Nesivalkiok tu nakčia.

16078F

16054

Eina pati j karčiainų. 
Mergytę prigavo.

Justo Kudirkos
Džingcliukai.

“Dtil d ui, dūdelė”.

Lietuvių Tautiška Orkestrą 
16101F “

16097F

tojanti jura, tūkstančiai stiebų 
suposi vienas už kito, net rodės, 
kad stogai ims lakioti. Vieną 
tamsią, šaltą, lietingą naktį iš
ėjo senis lėlių aktoris iš teatro. 
Po paltu turėjo pasikišęs bevar
dę lėlę, išblyškusį poną. Jam 
reikėjo eiti gana toli į priemies
tį. Jo gatvė buvo kalne, miesto 
pakraštyje; baigėsi ji laukuose, 
sąšlavynuose.

Bet senis staiga kurčiai šuk- i Cj 
šuktelėjo ir sustojo, susivynio- 
jęs apsiaustu, kurs smarkiai 
blaškės. Vienas ponas išėjo išj0 
namų vartų ir prisiartino priėję 
jo, — lieknas, elegantinis ponas .0 
šviesiu neperlijamu paltu, labai 0 
išblyškęs, labai rimtas. Be ato- j 
dairos tarė jis nepaprastai skam- 0 
biu, melodingu balsu: !0

Florianas tarė juokdamos:
—šią valandą mama šoka pas 

hercogą Cercedilą. Aš net netu
rėjau laiko nė pasveikinimo tau 
iš jos atvežti.

Senis pasilenkė lėlės pakelti, 
o sūnūs leido jam tai padaryti.

Pinigų Siuntimas
noriu pakalbėti su tavim, i 0 

-Tu, — tarė senis virpėda-!0
mas, - tai tu? — Jo balsas |0 
virpėjo iš meilumo. — Iš kur tu i 0

Lietuvon

Atgal Į Bizni

<>ali buti atliktas patogiai, greitai ir 
saugiai per šj banką pašto perlaida, ar kab- 
legrama. Kablegrama kainuoja tik penkias 
dešimt centų.

Kad užtikrinti, jog pinigai pasieks jūsų 
mylimuosius Lietuvoje* dar prieš šakenteui 
pasiuskit juos tuojaus.

šis bankas buna atdaras seredos vaka
rais nuo 6 iki 8 vai. ir visą dieną subatomis, 
nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakare.

CENTRAL““ BANK
TRUSTINft KOMPANIJA

1110 West 35th Street, 
Chicago

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

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

Parduodame Krautuvėms 
Olselio Kainomis

Tabaką 
Cigarus 
C. i garėtus 
Kendes 
Pirštines 
Kuzy ras ir
Pinigų, jei kam reikia.•

Stasys Dambrauskas, musų 
Sales Manager, gerai žinomas 
biznierius ant Bridgcporto ap
lankys jus biznio reikalais. — 
Paremkite jį!
Kada ko reikia šaukit

Yards 0X01
0X02

Mutual Tobacco Co.
1707-09 So. Halsted Street 

Chicago, 111.
Užsakymus greitai pristatom

Majestic Elektrikinis Radio
DYKAI

Taipjau Sekami Naudingi Dalykai
Elektrikinč siuvama mašina 
Coxwcll kėdė ir otomanas 
Riešutinis Cedar Chest . 
Staliukas
Sidabriniai daiktai 
Bukimo stalelis 
Narvelis

Grindų lempos
Gražus indai
Elektrikinis VVafflo Iron
Stalo lempa
Elektrikinis toasteris
Veidrodis
Elektrikinis prosas

ŠTAI KAIP \
Atidarykit Taupymo Sąskaitą

Prisidėkit prie musų 1920 Kalėdinio Taupymo Kliubo, arba 
pasirenduokite saugiąją pasjdėjimo dėžutę—DABAR!

Del Platesnių Žinių Kreipkitės

SOUTH WEST TRUST & 
SAVINGS BANK

35th St., ARCHER ir HOYNE AVĖS.
Turtas virš $6,000,000,00

Valstijinis Bankas j>o Clearing llouse Priežiūra
__________________________________________________ I•

- - - - - -    ■ —1 . .W iru rr- - . 1 *

Šventės Jau Artinasi
Be abejonės, jus siųsite pinigus savo giminėms, 

ar draugams Lietuvoje. Musų Pinigų Siuntimo 
departamentas yra pasirengęs jums patarnauti. At
siminkit, kad musų kainos yra žemiausios.

Mes skaitome tik $10.30 už 100 Litų.

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

Visos žinios mielai suteikiamos—Dykai.
Jūsų Bankas

DEPOSITORS STATE BANK
4701 South Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

The FADA 31 
A. C. Electric

JUS galite užmokėti daugiau ir ne
gauti geresnių radio pasekmių, bet jus 
pasigesite daugiau mokant mažiau. Fa
da 31 yra graži highboy riešuto me
džio console su jbudavotu Fada 4 kal- 
bėtuvu, maišymus šalintoju, netiesio
giniu tūbų šildytoju ir apšviestu vienu 
dialu.

vvithout tubes

Mainom senus radio į naujus ir duodam lengvais 
išmokėjimais

Pirkėjams užtikrinam gerumą Radio.

General Eng.fi Electric Co.
Not Ine. 

KAIMO EXPERTS, SALES ANO SERVICE

3856 Archer Avė. Chicago, III.
A. MILLElt A M. SI11LLS, Proprictors Phone Lal’uyettc 6195

______ __ -............. . ■ . . .H

16034F

16035F

16036F

E4273

E4362

E7025

16009F

16106F

1607F

1G072F

16073F

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

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

Jono Butėno
Padainuosiu gražių dainų.
Našlys.
Kur upelis teka.
Viltis.
Noriu miego.
Plauke žąselė.
Oi, mergele.
Stasys.
Fordukas,
Fordukas,

Dalis T.
Dalis 2.

(Juokingos)

16071F

16093F

16075b'

A. Vanagaičio
Karvutė.

Doleris.
Sharkey daina.
Munšainukas.
Peikia topt, Dalis I.
Peikia tept, Dalis 2.

Panemunės gegutė (Polka) 
Sprogsta medžiai, dygsta 

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

Gaidžio polka.
Lėtutė polka.

Kastancija Menkeliuniutė 
Bernužėl, nevesk pačios. 
Naktis svajonėms papuošta.

16108F
Liuda Sipavičiūtė

Bėda, kad giltinė neėda.
Vasaros naktys.

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

naktis.
O ištikimoji pušis.

1605F Ei, Kalėdos.
Kalėdų pasveikinimas. 

16051F Kai jau Kristus gema, 
šventa naktis.

E7256

16024F

160225F

JOS. F. SUDRIK, Ine
Muzikos Krautuvė

3417 S. Halsted St., Chicago, III.
Rekordų ir Bolių katalogą pasiunčiamo dykai.

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

negalėjo jumis iSgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas iieg* 
zaminavinias atidengs JllsU tikrų ligų Ir jei aš apslimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzamina- 

. rimo — kas j urna yra.
DR. J. E. ZAREMBA

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

CHICAGO, ILLINOIS
Uftso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 6 Iki 7:80 vakaro. 

Nedėiloj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 
I -

3514-16 llooeevelt Rd.
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

MALT TONIG - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali buti be

MALT TONIC'O
arba

Eitra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

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

suteikti, tuomet pašaukite

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

<HV<4O«ATlHO 
>000 TOS COHV*'-**C*HT> 

tUlRUHlNG 
0000 TOSTHt H0*« 
>WTH •»«•*•» <0 _

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

GARSINKITES “NAUJIENOSE”



šeštadienis, gruod. 8, 1928 NAUJIENOS, Chlcago, III. 8

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
MORGIČIAMS

Mortgage Organization
C. J. Dankowski, ižd.

18-ta Gatvė

Eighteenth Bond &
L F. Dankowski, pres.

1618 West

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kalėdoms besiar 
tinant

SLA. 131-to^ Moterų kuopos 
ba žaras

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
XXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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PeoplesFurnitureCo. 
Krautuves

Yra Saugiausia Vieta Pirkti Gerą Radio
Didelis Pasirinkimas

R. ('. A. Radiolų, Atwater Kent, Balkite, Zenith, Fada ir t.t. 
žemiausios kainos ir geriausios išlygos visam mieste.

Kuomet ant marketo pasirodo kas
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Radiola 41
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NAUJO IR PAGERINTA
Tuojaus rasite PEOPLES KRAUTUVĖSE 

Štai čia jau yra
Nauja ir Pagerinta su Dynamic Kalbėtuvu

R. C. A. Radiola Model 41

Dy namie 
Loudspeaker

>

Ši nauja Radiola yra produktas 200 radio inžinierių, 
kurie dirba R. C. A. Laboratorijoje per keletą metų radio 
vystymosi, jau jie padarė ir mes jas turime. Ateikite ir, 
pamatykite šį puikinusį Radio model 41 musų krautuvėse. 
Tai yra geriausis radio už žemiausią kainą, taip kaip pa
rodyta, išskiriant tūbas. Viskas įrengta dėl vartojimo 
A. C. elektros jėgos. (tO 1 E
Kaina lik 9** JL UiVV

Ant Lengvų išmokėjimų
Krautuvės atdaros vakarais iki 9 vai. ii- Nedaliomis pagal 
sutartį. Telefonuokite Subatoje—Canal
I^afayette 3171.

Didžiausios Lietuvių Krautuvės 
ir Visoj Amerikoj

6982 arba

Chicagoj

H

STORr
M
M
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M

18-tos GATVĖS KOLONIJOJ

fu«NiTU^t bettėr HOME

H

BRIGHTON PARK

4177-83 Archer Avė. 1922-32 S. Halsted St
M. Kežas, Vedėjas .J. NAKROŠIS, Vedėjas

zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ulxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Neužilgo visur girdėsis obal- 
sis: "Do your Christmas shop- 
ping early”. šio obalsio laikosi 
ir Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 434-ta moterų kuopa, ei
dama visiems į pagelbą. Tos1 
darbščios moterys rengia gražų 
rankdarbių bazarą sekmadieny
je, gruodžio 9 d.. Lietuvių Au
ditorijos mažose svetainėse.

Ten ne tik bus galima pasi
rinkti gražių rankų išdirbinių 
dovanoms, bet ir bus galima 
paragauti skanių namie gamin
tų valgių. O kad butų 
miau 
kini.

jaunimui, tai bus
links- 
ir šo-

Kuopos jaunuolių fotografavi- 
mas atidėtas

226 kp. SLA. jaunuoliai ne
bus fotografuojami sekmadieny, 
gruodžio 9 d., liaip buvo skelb
ta pirmiau. Priežastys yra 
šios: fotografas nori tikrai ži
noti, kiek paveikslų jis parduos, 
kad nustačius žemiausią kaina, 
todėl tėvų ir kuopos komisijos 
turės surinkti užsakymus iš 
kalno; kitą sekmadieny bus il
gos pamokos, nes vakare jau
nuoliai dalyvauja kuopos 'kon
certe. Todėl fotografavimas į- 
vyks už savaitės ar dviejų—ne 
vėliau.

SLA. kuopos koncertas
Sekmadieny j, 9 gruodžio, 

Liuosybės svetainėj, 1822 Wa- 
bansia Avė., 226 kp. duoda kon
certą ir šokius. Apart kito pro- 
ramo, kuopos jaunuoliai paro
dys, kaip jie moka dainuoti. 
Visi northsidiečiai ypač kuopos 
nariai, turėtų atsilankyti.

Iš Draugijų Sąryšio
Gruodžio 5 d. North Sides 

Draugijų Sąryšis turėjo susi
rinkimą. Iš 22 delegatų atsi
lankė 14. Kadangi valdybai bu
vo pavesta keletas darbų, tai ji 
pranešė, kad viską padarė: sve
tainė nutapyta ir papuošta, ba
lius įvyko ir liko pelno arti 40 
dol.; gaspadorius gautas. Ypač 
žemeckas ir Matulis įdėjo daug 
<la.rl>o ir k>e jokio atlyRinimo. 

Žemeckas vėl apsiėmė būti gas- 
padorium, kas nudžiugino dele
gatus. nes jis laiko svetainę pa
stebėtiname švarume ir tvarkoj.

Pirmyn choras pranešė, kad 
neužilgo surengs koncertą Są- 

I ryšio naudai.—Arabas.

reikalavo, kad kortos butų iš 
naujo padalytos. Juškevičius už- 
fundijęs jam dn stiklą degeti- 
nės. Kada žmogus išsipagirio
jęs, pamatęs, kad jo trys drau
gai dalijasi jo pinigais. Prasi
dėjo peštynės, vienok kol poli
cija pribuvo, abu rusai paspru
ko.

Juškevičius pradžioj tik aki
nius pririnkdavo, vėliau ėmė 
garsintis auginąs plaukus ant 
plikų galvų, gydąs reumatizmą 
ir visokias kitas ligas. Tūli 
žmonės tikėdavo jį esant dak
taru. Teisėjas Rush pranešė 
jam, kad džiurė randa jį kaltu 
ir paskyrė sėdėti kalėjime nuo 
metų iki 10 metų.

Iš ^26 kp. SLA. mitingo
Kuopos priešmetiniame susi

rinkime išrinkta busimiems me
tams valdyba: pirm. K. čepu- 
kas, rašt., Kaulinas, ižd. K. Se
maška, fin. rašt. F. Harmonas, 
daktaru kvotėju A. Montvidas, 
maršalka P. Galskis. Išrinkta 
10 delegatų į 6-to apskritį, 4 
delegatai į draugijų sąryšį. Bol
ševikai musų kuo|x>j nė kandi
datų nestatė.
Nutarta, kad šiemet nariai mo
kėtų po 10c mėnesyj į kuo]x>s 
iždą. Pirma mokėdavo po 5c. 
Mat, pinigų kuopoj stoka, o 
reikia užlaikyti jaunuolių mo
kyklą ir reikės siųsti kelis de- 
lejratus Į busimą seimą. Iš pa
rengimų n6ra daug pelno, nes 

juos lanko tik veiklesnioji na« 
riai; jie pasidaro išlaidų, o kiti 
nariai nieku neprisideda ir ti
kisi, kad kuopa gali tarpti.

STIPRUMAS
PATARNAVIMAS

SAUGUMAS
• t

Stiprumas šio Didelio West Side Banko 
paeina nuo kombinuotės kelių faktorių: 
AMŽIUS, PATYRIMAS, FINANSINĖ AT
SAKOMYBE, PATARNAVIMAS, GERAS 
SPRENDIMAS, PRAEITIES REKORDAI 
IR LAIKIMASIS TVIRTO NUSISTATYMO 
PER PASTARUOSIUS 23 METUS.

ATEIKIT ČIA SAVO RANKINIUS 
REIKALUS

MES PAGEIDAUJAME
JŪSŲ SĄSKAITŲ:

TAUPYMO, KALĖDINIO KLIUDO, KO- 
’ MERGINĖS, SAUGAUS PADĖLIO DĖŽU

TĖS, REAL’ ESTATE BONDAI, PINIGŲ 
SIUNTIMAS, TRUST DEPARTAMENTAS.

BANKININKAVIMO VALANDOS:
Utarninkais ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakare. 

Kitomis dienomis nuo 9 vai. ryto iki 3 vai po piet.

Turtas virš $15,000,000.00

West Side Trust
AND SAVINOS BANK

</In ^4uthorized HYust Compantj
CORNER HALSTED md ROOJ5J5VELT ROAD 

CH1CAGO

kurinbus parengimas, 
visa šeimyna atsilankyti 

smagiai praleisti

Tai 
galės 
ir naudingai, 
laiką.

Bazaras prasidės 4-tą vai. po 
pietų, šokiai 7-tą vai. vakaro.

North Side
.Juškevičius nubaustas

Lietuvis V. Juškevičius (Wal- 
ter Yuszkievvicz), kuris per il
gą laiką apgavingai garsinosi 
kaipo daktaras ir turi vietą po 
No. 1407 Mihvaukee Avė., atsi
dūrė gruodžio 4 d. teisėjo G. F. 
Rush rankose. Skundė jį 
mininkas Olechno, 4634 So. 
nore St., už apgavystę 
$3,000. Domininkas įrodė, 
sausio mėnesyj jis lankėsi 
Juškevičių ir lošė 
pinigų, 
kevičiaus

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

1)0- 
Ho- 
ant 
kad 
pas

kdrtomis iš 
Apart Olechno ir JuŠ- 

dalyvavo du rusai. 
Domininkas išlošęs 40 dol., bet
kaip reikėjo apmokėti, ant sta
lo buvo tik 20 dol. Atvažiavus 
ryte vėl prasidėjo pokeris. Vie
nas rusas iškėlė ginčą iki 1,000 
dol. Domininkas turėdamas tris 
tuzus nepasidavė, bet jis jau 
neturėjo prie savęs tiek pinigų. 
Visų tapo sutarta įsidėti savo 
kortas į kišenių ir eiti į banką, 
iš kurio Domininkas išėmė; 
$3,000 ir vėl visi 4 grįžo pas1 
Juškevičių koziruoti. Prieš pra- 
dėsiant lošti Domininkas suskai
te likusias ant stalo kortas ir 
rado, kad penkių jau nėra. Jis

JOSEPH VILIMAS

KON TRAKTORIUS
4558 S. Wa«htenaw Avė C hieną<

Įstoki! Šiandie Į Musų 
Kalėdinį Taupimo Kliubą

oda nusivalė nuo viaij plėtmų ir

Nuo Paniūros J Laimę
• Per ilirą laiką mano vargino iiervi&kumaA ir flttkiofėjimas. No vion a* kankinant, 
bot rn.auo oda nuftano ir apsiplStmavo.

"Pradėjus imti Trinerio Kartaus Vyno mnno
AnAij, ir visą laiką e»u laiminga.”

K. 1). S.. Hamm’ond, Imi.

Trinerio Kartaus Vyno, kurs 
palaiko jas liuosas nuo sukie
tėjimo ir kitokių vidurių ne
galių.
Tu jo nežinosi, kol pats neiš-

Paslaptis 
Ką Moteris 
Neužlaiko

(CHRISTMAS SAVINGS CLUB)
• )

>, I, • f

šitas KLiubas pagelbės jums sutaupyti savo pinigus ateinantiems 
metams, kuriuos gausite su nuošimčiu prieš Kalėdas ir galėsite 
pavartoti tuos pinigus kalėdinėms dovanoms ir kitiems jūsų rei
kalams. Įstokit į vieną ar dauginus iš musų patogių klest). Pri- 
sirašvkit dabar. • «

Dsibar geriausias laikas siųsti pinigus Lietuvon savo giminėms ir 
draugams, jei nori, kad nueitų prieš šventes.
STATE BANKAS siunčia pigiai, saugiai

METROPOLITAN 
ir greitai.

METROPOLITAN
STATE BANK

Pirmutinė ir didžiausia Lie 
tuvių Valstijinė Banka 

Amerikoje
2201 West 22nd Street

Kampas Leavitt Street 
Bankas atdaras šj vakarą iki 

8:30 vai. vakaro.

Neilgą laiką mergaitė arba 
marti gali nepaisyti sukietė
jimą ir kartu turėti švelnią, 
tyrą, baltą ir dailią odą, gy
vumo pilnas akis ir gerą ūpą.
Tos moterys, kurių gražumu, bandysi, kaip jis gardesnis 
skaistumu, žavėjimu džiau

gės, yra patyrusios, kad pa
traukianti sveikata ir natū
ralia malonumas poguli nuo 
kito ko, o ne nuo tepylų ir 
pauderių. Jos žino, kad 
ras gražumas prasidedo 
tvarkingų vidurių. 
Tūkstančiai gražuolių 
padėję savo viltį vartojime

tik
imo

yra

Triner’s
BITTER 

WINE

ir lengvesnis, negu kiti liuo- 
suojantys vaistai. Jisai susi
deda iš Kalifornijos vyno, 
kaskaros, gydančių žolių. Jo 
veikimas viduriuose daug 
švelnesnis, negu kitų vaistų. 
Gauk butelį šiandie ir įsitik- 
rink; Visose aptiekose — 
$1 Naudingas kuponas 
kiekviename pakiete.

BANDYMO TV’V’KJT A T
BUTELIS U I IY/V1
Kafiyk Jo*. Triner ( o. 1.333 S. A»h- 
laii<l Avė., Chi<-ag<>. UI. ir Kauni aein- 
|m-1| DYKAIJ Tik vienu, šeimynai.

Vardaa ...... . ...... ........................................

AdroMa ______ ________ ______________

MiettM ____—________ ____________

Gražus Rankdarbių Bazaras -Šokiai
Rengiama SLA. 134-tos Moterų Kuopos

Sekmadienyje, gruodžio 9 d., 1928 m.
Liet. Auditorijos pirmų lubų abiejose svet 

3133 So. Halsted St.
Pradžia Bazaro 4-tą vai. po pietų. šokiai 7:30 v. vak.

Įžanga 50c ypatai
Artinantis Kalėdoms, beabėjo kiekvienas trokštame suteik

ti savo artimiemsiems gražių dovanėlių, o rankdarbiai kaip tik 
ir yra tomis , kiekvienam maloniomis, patenkinančiomis dova

ni nomis, tad visus kviečiame nepraleisti šios progos — dideliame 
« I pasirinkime pasipirkti gražių’ Kalėdinių dovanelių.
1 • Bazaro rengimo KOMISIJA.

Didinkite savo turtą taupydami Garsaus Vardo 
Lietuvių Skolinimo ir Bud. Spulkoj.

Galima prisirašyti kas penktadieni nuo 8 vai. vakaro, 
A. Česnos salėj, 4601 So. Paulina St

Nauja serija prasidės gruodžio (Dec.) 7, 1928. Taupomieji pinigai neša 7 nuošimčius.
Spulkos direktoriai J. Balandis, A. Stirbis, A. česna, J. Dargužis, P. Pužas, F. Sta- 

sulis, C. Davis, B. Milaševičius, J. Čiliauskas..

Pirmas Sandaros Koncertas Chicagoje
| Nedėlioję, Gruodžio-Dec. 16,1928 m.
H Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., Chicago, III.
3 Koncertas prasidės 4 vai. Po Koncerto Šokiai.

Juozas Babravičius, Zosė Krasauskienė, Ona Biežienė, 
Valerija Čepukiutė ir S. L. A. Jaunoji “Birutė.” 

Įžanga: $1.00 ir $1.50
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The Lithuanian Daily Newe 
PubUshed Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy. _____

Entered aa Second Claaa Matter 
March 7th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Užsisakymo kaina
Chicagoje — paštu;

Metams .................. ...............
Pusei metų .............  -
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiam .... .........
Vienam mėnesiui ____ __

Chicago] per iineiiotojus:
Viena kopija .....................
Savaitei .............
Mėnesiui _______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu)

Metama ______—_______ ____ $7.00
8.50
1.76
1.25

.75

(8.00 
4.00 
2.60 
1.50
.76

nieriuose pakilusi viltis, kad jisai nemirsiąs ir nesuga
dinsiąs prieškalėdinio biznio.

Baimė, kad dėl Jurgio V mirties krautuvės Londone 
ir kituose miestuose negalės išparduoti Kalėdų laikui 
supirktų prekių, buvo Anglijoje taip didelė, jogei krau- 
tuvninkai pradėjo imti apdraudas nuo nuostolių, mokė
dami už jas pradžioje po 5 nuoš., o paskui net po 90%.

Nepaprasta “meilė” karaliui. God save the king!

mo priguli prie SLA. Bet su 
pradžia darbo tenka nukentėti 
ne lik titems nariams, kurie or
ganizuoja jaunimų ir trokšta 
suteikti lietuviškų dvasių, bet 
kartu nukenčia ir Pildomoji Ta
ryba, ant kurios pilama vied- 
rai pamazgų, vien už tai, kad

kų pantap’liu. Ir kol Lietuvoj 
nebus alsleigta demokratija, 
tol Amerikos lietuvių jaunimą 
nebus galima prikalbinti, kad 
jie simpatizuotų Lietuvai 
kad taptų gerais tautiečiais.

— S. Naudžius.

ir

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Pusei metų ____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėneaiui

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metame _________ __________$8.00
Pusei metų_______________ 4.00
Trims mėnesiams _______~~ 2-50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

[Apžvalga]

GAIDŽIO SMARKAVIMAS

LOŠIMAS BIRŽOJE

Išrinkus Hooverį prezidentu, ėmė nepaprastai kilti 
stambiųjų Amerikos kompanijų akcijų kainos. Juo jos 
labiau kilo, juo godžiau žmonės jas pirko, kaš dar la
biaus kėlė jų kainas. Tuo budu spekuliantai turėjo pro
gos pasidaryti milžiniškų pelnų.

Bet ketvirtadienį New Yorko akcijų rinkoje (stock 
market) staiga kilo panika. Kainos ėmė pulti, ir kas jas 
turėjo, skubinosi kuogreičiausia parduoti. Augant par
duodančių skaičiui, akcijų kainos smuko žemyn vis la
biau ir labiau, taip kad per keletą valandų kai kurios 
jų neteko 20 punktų ir daugiau. Daugelis spekuliantų, 
kaip praneša laikraščiai, dėl šito akcijų kritimo prakišo 
viską, ką turėjo, ir pasiliko be cento.

Kas iššaukė šitą paniką biržoje? Sakoma, kad ją 
iššaukęs būrys stambiųjų bankininkų, susitarusių rei
kalauti aukštesnio nuošimčio už skolinamus spekuliaci
jai pinigus. Kai nuošimtis už paskolas pasiekė 12 dole
rių už šimtą, tai akcijų supirkinėtojai persigando ir 
pradėjo per kits kitą siūlyti jas pardavimui. Spekulia
vusių biržoje (akcijų rinkoje) žmonių kišeniai tapo “iš
valyti”, o bankininkai ir stambieji “brokeriai” (akcijų 
pardavinėtojai) susižėrė jų turtą į savo plienines spin
tas.

Kortomis lošti iš pinigų įstatymai draudžia, bet 
gembleriauti Wall-strytyje — ne. Kodėl?

Triumfuodamas, širvydukas 
savo “Vienybėje” pareiškia, kad 
“Naujienos” prisipažino nega
linčios pasakyti, ar Franci j a 
turi konkordatą su Vatikanu, 
apie kurį “Vienybe” pasakojo. 
Gerai, taj dabar tas smarkau
jantis redaktorius turi progos 
pasirodyti žinąs daugiau už 
“Naujienas”. Gal tad jisai bus 
malonus paaiškinti mums, koks 
to konkordato turinys.

Aną kartą širvydukas tvirti
no, kad Francija turinti su Va
tikanu tokį konkordatą, kaip 
Smetonos ir Voldemaro valdžia, 
bet to savo tvirtinimo jisai nė 
nebando paremti faktais, nežiū
rint to, kad mes jo teisingumą 
užginčijome. Taigi, ažuot gai
diškai straksėjęs, tegul jisai 
įrodo savo '“žinojimą”, kitaip 
reikės pripažinti, kad jisai yra 
pagyrų puodas ir melagis.

I kaip tik tie, su kuriais “Darb.” 
pučia į vienų dūdą, būtent, 
klerikalai, visokiais budais truk
dantys mokslo laisvę.

Ir pagaliau: ko “Dar-ui” taip 
daug sielotis dėl bedievybės 
“žemumo" ? Ar yra jau taip au
kštas jo paties ir jo vienmin
čių mokslas, kurį jie skelbia 
žmonėms? Juk patys kunigai, 
kada jie susitinka su bedieviais 
inteligentais, prisipažįsta (kuo
met partįnjonai jų negirdi!), 
kad didesnioji dalis to religijos 
“mokslo”, kuriuo kunigai mai
tina tikinčiuosius, yra prietakai 
ir “zabobonai”. Ne nuostabu, 
kad net paprasti darbininkai, 
kai šiek-tiek apsišviečia, tai ant 
visų kunigų pasakų numoja ran
ka ir pasidaro bedieviais.

Kodėl gi kunigai nesistengia 
pakilti ant aukštesnio proto lai
psnio, taip kad jų mokymas ga
lėtų patenkinti apšviestus žmo
nes? Juk jie iš religijos idėjos 
duoną valgo ir sakosi visų savo 
gyvenimą esą “pašventę” Die
vui.

siniai vienokiam ar kitokiam 
kultūriniam darbe.

Kaip tik pamatė, kad SLA. 
sekasi jaunimas organizuoti, 
tai tuoj pradėjo savo darbų ir 
katalikai, vėliau ir bolševikai, 
kurie pirmiau nė nesvajojo apie 
jaunimo organizavimą. Ir vieni 
ir kiti traukia prie savęs jau
nimą ne tam, kad juos palaiky
ti lietuviškoj dvasioj, bet kad 
pakenkti SLA. Ir taip * jau sun
ku darbų dirbti, -bet kuomet 
jaunimas yra tempiamas į tris 
dalis, tai darbas, žinoma, ne
duoda pageidaujamų rezultatų 
nė vieniems nė kitiems. Bet tė
vai, kurie nori, kad jų vaikučiai 
butų lietuviškoj dvasioj auklėja 
mi, turėtų žinoti, kad nė pas 
bolševikus, nė pas klerikalus 
lietuvystės neįgys, nes vieni 
garbina Maskvą, kiti Komų ir 
vienintele įstaiga vaikučius pa
laikyti lietuviškoj dvasioj yra

GYVENIMAS
Minėsiu tu f urnai h*

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metama (1.50 
Pusei metų (1 
Kopija ------------------------ 10c

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

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typevrriterj

AMERIKOS KOMUNISTŲ “GALYBĖ”

Workerių partija paskelbė, kad jos konvencija įvyk
sianti vasario mėn, 1 d., vietoje sausio 5 d., kaip buvo 
pirmiaus nutarta. Matyt, partijos bosai nori, prieš kon
vencijai susirinksiant, pabaigti šluot lauk “trockistus”. 
Iki Naujų Metų jie nesitiki, kad šis darbas bus suspėta 
atlikti.

Iš pranešimo apie konvenciją galima daug-maž nu
manyti, kiek Amerikos komunistai turi narių. Praneši
me sakoma, kad delegatus reikia rinkti po vieną “nuo 
kiekvieno šimto narių arba nuo didesnės to skaičiaus 
dalies”, ir atskiriems distriktams nustatoma toki dele
gatų skaičiai: Boston 7, New York 32, Philadelphia-7, 
Buffalo 3, Pittsburgh 6, Cleveland 6, Detroit 6, Chica
go 11, Minneapolis 8, Kansas City Z, Seattle 4, San 
Francisco 4, New Haven 2, Agrikultūros dist. 1, Jaunų 
Darb. Lyga 5.

Visai workerių partijai, be Jaunuomenės lygos, 
leidžiama tuo budu išrinkti 99 delegatus. Jeigu kiekvie
ną delegatą rinktų 100 narių, tai partijoje butų 9,900 
narių, bet kadangi po vieną delegatą rinks ne tik kiek
vienas šimtas narių, bet ir dalis šimto, tai išeina, kad 
tuos delegatus išrinks mažesnis skaičius narių.

Pažymėtina da ir tai, kad partijos centras nustatė 
“kvotas” distriktams, atsižvelgdamas į tai, kiek buvo 
sumokėta duoklių per rugpiučio, rugsėjo ir spalių mė
nesius, t. y. per tuos mėnesius, kada ėjo pati smarkiau
sia rinkimų agitacija ir kada po visą šalį važinėjo ko
munistų “spykeriai”. Po lapkričio 6 dienos rinkimų ne 
tik apsistojo veikimas partijoje, bet da ir prasidėjo 
trockistų” metimas lauk. Todėl duokles užsimokėju

sių narių skaičius dabar yra, be abejonės, žymiai su
mažėjęs.

žodžiu, vvorkerių partija šiandie vargiai turi sep
tynis Ar aštuonis tūkstančius narių visoje Amerikoje. 
O pernai ji dar skelbėsi turinti daugiaus kaip penkioli- 
ką tūkstančių. Už dviejų metų prieš tai, jos agitatoriai 
pasakojo, kad partijoje esą 25,000 narių; dar kiek pir
miau buvo skelbiama “mažų mažiausia 50,000”....

Vadinasi, padaryta “Milžiniškas progresas”! Juo il
giau komunistai bičiuliuojasi su kompanijų pasamdytais 
detektivais ir su gengsteriais, ardydami darbininkų uni
jas, tuo labiaus jų eilės tirpsta. O atsimenate, kaip jie 
prieš keletą metų gyrėsi, kad visas proletariatas susu 
spiesiąs po jų vėliava ir jie įsteigsią Amerikoje sovietų 
respubliką!

IRGI PATRIOTIZMAS

Telegrama iš Londono sako, kad karaliaus Jurgio 
ligoje įvykę truputi pagerėjimo ir dėl to Anglijos biz-

pasigebedievSesnės Skaitytojų Balsai
Bostono “Darbininkas” 
susigėdo,, perskaitęs Lie- 
laikraščiuose žinią apie

labai 
tuvos 
Dr. Jono šliupo paskaitą Uni
versitete studentams “varpinin
kams”. Buvusia amerikiečių 
laisvamanių vadas savo paskai
toje atakavo religiją ir paskui 
atsakinėjo tiems iš publikos 
žmonėms, kurie aštriai jį kriti
kavo. šliupo paskaita ir atsa
kymais klausytojų dauguma 
buvo taip patenkinti, kad, kaip 
laikraštis rašo, studentai nešio
jo jį ant rankų.

Šitas ant rankų nešiojimas 
tai ir sugėdino “Darbininką” ir 
jisai rašo:

“Argi jau nėra Lietuvoje 
bedievių, kurie bedievybe gy
vena (?), bet nėra nuo jos 
atsiprašant, pasiutę?.. Jis 
(Šliupas) pasitenkina religi
jos 'jausminga’ neapykanta, 
persenusią nuvalkiota bedie
vybe. Tuo pasitenkina ir jo 
pasekėjai, Lietuvos universi
teto studentai. Mums gėda ne 
kad tūli Lietuvos studentai 
bedievauja, bet kad tik iki 
šliupo tenuprogresavo., Gėda 
visam Lietuvos universitetui.”
Vadinasi, jeigu Lietuvos uni

versiteto studentai butų ne 
šliupiškos, bet “aukštesnės” rų
šies bedieviai, tai So. Bostono 
klerikalų organui nebūtų gėda, 
įdomu tai girdėti. Bet kažin ar 
jisai suprato, ką jisai šituo pa
reiškimu pasako?

Sakysime, kad šliupo bedie
vybė yra
jeigu Lietuvos universiteto stu
dentai ja tenkinasi, tai jie, ma
tyt, 
bės 
Bet 
go?

Lietuvos tvarka
Amerikos lietuvių 

jaunimas

ir

Tūrbut jokis darbas lietuvių 
tautiniam gyvenime nėra taip 
sunkus, kaip kada sulaikymas 
svetur gimusį savo jaunimų 
nuo ištautėjimo. Jei jau Ameri
koj, kur šimtai tūkstančių lie
tuvių yra apsigyvenę, o jauni
mų sunku Sulaikyti nuo ištau- 
tėjimo, tai kų jau bekalbėti 
apie tokių šalių lietuvių jauni
mų, kur lietuvių daug mažes
nis skaičius gyvena. Amerikos 
lietusių rimtesni veikėjai jau 
senai šitą klausimų buvo pake
lę per savo spaudų, ypatingai 
“Naujienose.” buvo gana plačiai 
gvildenama ir buvo nurodoma, 
kad reikia dėti pastangas čia 
gimusį jaunimų suorganizuoti ir 
tik kada bus organizuotas jau
nimus, tik tuosyk bus galima 
šiek tiek sulaikyti jį nuo ištau- 
tėjimo. Šį sunkų darbų pasiė
mė atlikti SLA., kaipo stipriau
sia lietuvių organizacija šioje 
šalyje. Darbas jau pradėtas, 
pradžia puiki, jau daug jauni-

Šitame organizavimo darbe 
yra dar viena ir nemažesnė 
kliūtis, kuri neleidžia jaunimų 
pritraukti prie lietuvių veiki
mo. Tai Lietuvos valstybes 
tvarka. Kiekvienam organiza
toriui kalbinant jaunąjį ar jau
nųjų prigulėti prie tokios orga
nizacijos kaip SLA., kuri gry
nai yra lietuviška, ne kartų pri
sieina paaiškinti, kodėl mes tu
rime būti lietuviais, kad mes 
turim savo šalį, kuri nepriklau
somai valdosi, ir mes tai šaliai 
turime būti ištikimi kaipo savo 
tėvynei, nežiūrint, kad mes ir 
Amerikoje gimę. Jaunieji pra
deda domėtis, pradeda klausi
nėti kokia ten tvarka, kaip ren
kama valdžia, kokias teises tu
ri Lietuvos piliečiai ir tt. Gėda 
yra jiems aiškinti apie tokių 
Lietuvos valdžios formą, kokia 
dabar yra, bet kad klausia, pri- 
seina pasakyti. Bet kuomet jau
nieji sužino apie dabartinę Lie
tuvos valdžių, tai tuoj pastato 
klausimų: o kodėl Lietuva ne
gali demokratiškai valdytis, 
kaip Amerika? Kiti gi ir visai 
ranka numoja, pavadindami 
Lietuvą visai nekultūringa ša
lim. Taigi aiškintojas, nors ir 
suaugęs žmogus, turi tylėti 
prieš jaunų vaikinų, ar mergi
ną, nes jų pusėj,liesa.

Taigi Lietuvos valdžia, kad 
pagelbėti Amerikos jaunimų 
sulaikyti nuo ištautejimo, da 
labiau jį pastumia šalin nuo 
lietuvių tautos ir vien tik dėlto, 
kad Lietuvoj visos demokrati
nės teisės pamintos po karinin-

žemos rųšies”, bet

prie “aukštesnio” bsdievy- 
laipsnio dar nėra priaugę, 
kas kaltas, kad jie nepriau- 

Ar bedieviai, ar Lietuvos
univeristetas, ar Šliupas? Var
giai. Kalti greičiaus bus tie, 
kurie besitnokinantiems Lietu
vos universitete jaunuoliams 
stengėsi neduoti susipažinti su 
bedievybe. Jeigu moksleiviai 
nebūtų buvę trukdomi studijuo
ti laisvamaniškus raštus, tai jie 
butų pradžioje priėmę “žemes
nis” rųšies bedievybę, o paskui 
butų, laivindamiesi toliau, ėję 
prie “aukštesnių’ ’ bedievybės 
rųšių ir, patekę į Universitetą, 
jie jau gal butų virtę visai “au
kštais” bedieviais, dėl kurių ir 
“Darbininkui” nereikėtų iš gė
dos rausti. *

Taigi kalti dėl tos gėdos yra

Cabinet Sėt 69 su 8 A. C.
$148.00,

Console 79-A su tūbomis, 
Equasonne Spykeriu ir
S” $229.50
Senior Console Modelis 
89 kaina $375.00 ir aukš
čiau.

Budriko Korporacija širdingai kviečia 
Jus atsilankyti į jų krautuvę ir pasiklausyti 
šitos naujos Sparton Radios. Parsiduoda ir 
lengvais išmokėjimais, pritaisoma dykai ir 
garantuojama vieniems metams.

Jos. F.Budrik, i™
3417 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705.

JUSTICE ELECTRIC 
S’HOP

Didžiausia Lietuvių 
Elektrom krautuve 
Chlcagoj. 'Laikome 
vien Unijos Darbiniu* 
kus, daromo visokius 
elektros d a r b u p, i' CŽy 
parduodam fixterius ii įŲL į 
viską eletriSką pigiau VĮT 
negu kas kitas.

4104 Archer Avė.
Lafayette 3533

Sol Ellis & Sons
PLUMB1NG & HEATING

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

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

4606—08 VV. 22nd St.
Ttoi Cicero 130

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Rooer ’^lt 8500

I

Namų Pertaisymas
Pamatai, Uždaryti Porčiai

$10 įmokėti, likusius j 1, 2 ar 3 metus 
Namų kėlimas, Cementinių blukų darbas, Primurijimas, 
Stogų dengimas, Plumbingas, Elektriniai darbai, Plaste- 

riavimas, Viškų perdirbimas, Porėtai ir Aptvėrimai
Padidinkit savo namo vertę. 

Jūsų porčiai lengvai gali būti 
paversti j gražų saulės kam
barį, ar Į patogius miegamuo
sius porcius. įleiskite mums 
apskaitliuoti pataisymus, kurie 
priduotų ypatingą gražumą ir 
skonį jūsų namui ir leistų jį 
parduoti ar išrenduoti su nau
da.

Patarnavimas be jokių pareigų 
per 50 mylių nuo Chicago.

r yra nupigintos žemos

COMPANY
Vyriausias ofisas 1j53 W. Madison St.

' Visi telefonai Monroe 1739
PRISIŲSKIT KUPONĄ

City Improvement Co.,
1553 W. Madison St., 

Chicago.
Prisiųskite informacijų apie ....

Vardas ............................................
Adresas ..........................................
Telefonas ........................................

kainos.

CITY IMPROVEMENT

Ar Jus Gausite 
Savo Kalėdini Čeki?

Čekiai jau yra prirengti dėl 
kiekvieno nario musų Kalėdinio 
Kliubo. Ateikite — ir pasiimkite 
savo čekį.

Jau yra atdaras naujas kliu* 
bas sekamiems metams. Prisidė
kite dabar. Tai yra lengviausias 
būdas sutaupyti pinigus mažais 
savaitiniais mokėjimais.

Ateikite dėl platesnių žinių. 
P-ai Sedemka, Jagminas, Rim- 
keviez, Mickevicz ir Zabella vi
suomet yra pasirengę tamstoms 
nuoširdžiai patarnauti.

Peoples “srr-Banlt
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av. 

Chicago
Gerai žinomas bankas (arpe 
lietuvių visoj Amerikoj sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.
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Krautuve atdara kiekvieną vakarę iki 10 valandos ir vėliauKiekvienas atsilankiusis gaus gražię dovanę dykai

$18

Ir aukščiau

RCA RADIOLA 64

S 12.50 Grojikliai Pianai labai gražaus medžio, $295.00aukščiau

Nelaukite paskutinės dienos, pirkite dabar. Mažas depozitas palaikys jūsų užsisakytąjį daiktą iki Kalėdų

Ine
3417-21 So. Halsted St T ei. Boulevard 4705

Atwater Kent E3
Spykeris COfl 
Kaina

26 šmotai Rogers Silver, 
Kaina tiktai

Elgin l>aikro<lėliai. Kainos po

AT W ATE R KENT
8 tūbų .....................

RCA RADIOLA 18. Kaina

M AJ ESTI C Modelis
MAJESTIC Modelis

RADIOLA 60 9 lubos, Kaina $147

Tai yra geriausia vieta nupirkimui ideališkos dovanos kiekvienam šeimynos nariui. Pas mus rasite Radio, Pianus, Victrolas, Deimantus 
Auksinius Daiktus, Parlor Setus ir kitus gražius daiktus. Didelis pasirinkimas, o kainos daug žemesnės negu kitur. Lengvi Išmokėjimai.

Nauji
Kainos numažintos net iki

Piano Reproducer
$450.00

I“ S' $37.50

RCA Spykeris 100 A .... $29

Zenith Radios, įvairus Modeliai, (T 4 EA
Kainos .......................................... wU

Vietor Orthophonic su Radiola 741 COCA fifi 
Radio ir Victrola krūvoj. Kaina

Sparton Radio.
Kaina su viskuo v
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CHICAGOS
ŽINIOS

Nužudė policijos 
viršininką

Užvakar naktį tapo nužudy
tas Lerov Gilbert, South (’.hica- 
go Heighls miestelio policijos 
viršininkas. Gilbert savo na
muose (2745 So. Conimercial 
?.ve.) sėdėjo krėsle ir skaitė 
laikraštį. Staiga pasigirdo keli 
šūviai, ir Gilbert sudribo su 
>t i šauta galva. Vienas šūvis pa
taikė jo žmonai į ranką ir nu- 

aukė pirštą.
Žmogžudys šovė į policijos 
ršininką pro langą iš didelio 

autuvo.
Manoma, kad Gilbertą nudai

gojo paleistuvystės urvų laiky
tojai, kuriuos jis buvo pradė
jęs imti į nagą. Bu Heleriams 
jis perdaug negalėjęs nusikals
ti, nes su jais, sakoma, jis bu
vęs gan tolerantiškas.

Greenvie\v avė), ir p-nią A. H. 
Koehne, 1351 N. Ashland avė. 
Iš pradžių jie pasirodė labai 
džentelmeniški.

•'Mes esame mandagus ban
ditai, apie kuriuos rašo laikraš
čiai,” pareiškė vienas jų. “Nors 
ir nemalonu sakyti, bet mums 

lyra reikalingi jūsų pinigai, žie- 
, dai ir apsiaustai.”

Banditas kalbėjo taip malo
niai, jog p-le Gurtner įsidrąsino 
kalbėti, norėdama išgelbėti sa
vo brangų apsiaustą. Ji ėmė 
kalbėli apie besiartinančią šal
tą žiemą. Antrasis banditas 
tvojo jai su “blakdžekiu” per 
pečius ir nutraukė apsiaustą.

“Prisilaikymas mandagumo 
.m ‘bunk’..’ Su jais reikia apši
lti žiauriai,” prakošė antrasis 

banditas savo partneriui.
Pasiėmę pinigus ir apsiaus

tis, banditai sėdo automobilin 
r nuvažiavo savo keliais. Nu
mauti nuo p-lės Garinei’ ran
kos piršto deimantinį žiedą jie 
lebesuspojo.

Pardavinėjo munšainą 
vaikams

“Mandagus” banditai
Du banditai, kurie sulaikė 

p-lę Florence Gartner (4330

Pilna Fizinė ir Ana
litinė Egzaminacija
Atidengia paslėptas priežas

tis ligų ir skausmų
Nuo ko paeina skausmai ?
Kode! jus visuomet 

vargę? j
Kas priverčia jus 

jaustis atbukusiu?
kode) jus visuomet 

pavargę ?
Kodėl jus esate nervuoti ?
Dr. Singley suras jūsų nega- 

liavimus. Jus negalite būti lai
mingi be sveikatos. Negi jus ne
galite apleisti savo sveikatą.

Tegul Dr. Singley patars jums; 
jis specialiavosi šiame darbe per 
40 metų.

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

Boso Marks, kuri laiko šal
inimų krautuvėlę prie 1 110 S. 
Kedva’e avė., užvakar pateko 
bėdon. Policija pagavo ją par- 
luodant paintę munšaino pen

kiolikos metų berniukui.
Marks pareiškė policijai, jog 

nunšainą ji pardavusi todėl, 
kad vaikas galėtų gydytis nuo 
“šalčio.”

Krautuvėlėj policija užtiko 
penkis galonus munšaino, kurį 
šsivežė į policijos stotį.

pa-

Tas

esat

visuomet

jaučiatės

Skaudėjimas

Jusu
Jūsų
Jūsų
Jūsų
Jūsų
Jūsų
Jūsų

riešuose 
rankose 
pečiuose 
nugaroje 
strėnose 
kojose 
letenose

1ŠVYKIT JĮ SU

Dr. TR1PPS
LIQUOR RHEUMATICA

roi£K $3,00

' far
KHEUMA'HSM 
AR FHPl TIS 
NEOKITIS 
LUMBAGO 
SCUTJCA 
gou r «»d 
MUSCU1.AR 
KHEUMAT1SM

Pasiklauskit savo aptieki- 
ninko”. Jis žino

Parsiduoda visose aptiekose ir 
departamentinėse sankrovose

Išvažiavo 1,000 švedų
Ketverge išvažiavo iš Chica

gos apie 1,000 švedų. Jie išvy
ko j New Yorką, o iš ten

ėdas. Tai Kalėdine švedų 
kursija.

OPEN FORUM

Rytoj, gruodžio 9 d., Adelphi 
teatre (Clark netoli nuo Madi- 
son) Syud Hossain skaitys lėk 
ei ją temoj “From Budha to 
Ghandi—Indiaa’s Spiritual Mes- 
sage to the World.”

Hossain yra žymus indusų ra
šytojas ir veikėjas. 1921 m. jis 
dalyvavo kaipo Indijos laikraš 
čių atstovas VVashingtone nusi
ginklavimo konferencijoj.

Lekcija prasidės 3:15 vai. po 
pietų.

APIPIJčšf: KRIJLEW1(HŲ

Vakar dienos laiku keturi 
banditai apiplėšo Henry Krule- 
wicz, kuris po No. 1122 South 
Halsted st. turi laivakorčių 
įgenturą ir skolinimo banką. 
Banditai laimėjo $1,000 pinigais 
ir $2,000 kuponais. Beskubėda
mi jie nepatėmijo $9,000 vertės 
• 'orgičių.

DREFIŲ DEZAIN1NIMAS
Mps išmokinsime kai” 

j dezaininti ir nasisiuti 
dreses ir kitus drabo

i žius dėl savęs, a r b p
i kaino profesiją. Pa- I' jĮĮĮIb 

mokos dieną ir
rais. Ateikit ar rašy-uHlikStf 
kit dėl nemokamos 
informacijų knv«os.

MASTKK COLI.EGR
190 N. State St. cor. Lake St.

10 aukštas
JOS. F. KASN1CKA, principalas

Reumatizmas
Sausgėlė

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

CAPS1CO COMPOUND mo- 
Mtis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI- 

KATOS,” 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

augalais gydyties,

M 
M 
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Tarp Chicagos
Lietuvių

“Birutės” vakarėlis
šiandie 9 vai. vakaro Lietu

vių Auditorijoj įvyks “Birutės” 
šeimyniškas vakarėlis. Visi 
“Birutes” choro nariai, jo rė
mėjai ir simpatizatoriai yra 
kviečiami atvykti.

— Birutietis,

Geniočio byla prieš 
“Draugą”

Vakar ryte, atidarius bylą to
limesniam nagrinėjimui, įvyko 
advokatų ir teisėjo pasikalbėji- 
nas teisėjo kambary. Konferen- 
įja i<ts:baigė 10:30 prieš pie

tus.

yra bu-
Atsakv-

tai kun 
lietuvių 

miestely

Advokatai ir teisėjas išeina 
iš teisėjo kambario. Liudinin
kų suolan pasodinama kunigas 
Ryan, C.hicagos Romos katali
kų vyskupo kanceliarijos se
kretorius. Jo pareigos, tarpe ki- 
ia ko, yra registruoti įvairius 
vyskupijos reikalus, laikyti re
kordus šios bažnyčios kunigų, 
etc.

Jo klausiama, ar jisai laiko 
rekordus visų Chicagos vysku
pijos Romos katalikų kunigų 
vardų surašą. Jisai atsako, kad 
taip. Klausiama, ar yra tuose 
rekorduose Stepono Geniočio 
vardas. Kunigas Ryan pareiš
kia, kad Geniotis nesąs Romos 
katalikų bažnyčios kunigas. 
Klausiama ar liudininkas girdė
jo apie Villet’ą, kuris 
vęs kunigu Francijoje 
mas, kad negirdėjęs.

Sekantis liudininkas 
Navickas', perdėtinis 
katalikų kolegijos
Hinsdale, 111. Klausiamas pasa
ko, kad mokinęsis Europoje, 
’ankęs Seinų seminariją, Ameri
koje lankęs mokyklą Baltimorė- 
ie ir šv. Marijos kolegiją 
VVashinglone, paskui gavęs da<- 
ktaro diplomą Friburge, šveica- 

• ūjoje; Šveicarijoj mokinęsis 
trejus metus. į kunigus jšven- 
intas 192(1 metuose. Išguldinė- 

ięs dabartiniu laiku katalikų 
kolegijoje lietuvių ir lotinų kal
bas. Kun. Navickas išverčia iš 
lotinų kalbos kun. Geniočio di
plomą.

Klausiama liudininko, ką rei
škia žodis “kunigas”. Jisai at
sako, kad “priest”. Klausiama, 
kokią reikšmę paprastoje, kas
dieninėje kalboje žodis “kuni
gas” turi lietuvių tarpe. Na
vickas atsako, kad tas žoriis su- 
)rantamas yra kaip Romos ka
talikų bažnyčios kunigas.

Duodama klausimas kun. Na
vickui, ar jisai žino ką non 
pie Katalikų Bažnyčią Ame- 
ikoje. Jisai atsako: ne. Klau- 
amas, kun. Navickas paaiški- 

n •, kad Romos katalikų bažny- 
i i yra žinoma nuo
a kų. Parodoma kai kurie do
kumentai apie įgytus kun. Ge
niočio titulus. Jei teisingai su
pratau, vieną titulą ar pašven- 
titiimn. kini. (Ioniotis 1021
metuose bažnyčioje Goduno-
vo, ir davęs lai jam kun. Rub- 
kov.

pun. Navickas, paklaustas, a 
tokie certifi'katai, kaip kun. Ge
niočio, yra išduodami 
katalikų bažnyčios
atsako, kad panašus. Klausia
ma, ar tokis dokumentas, kaip 
kun. Geniočio, autorizuoja žmo
gų eiti kunigo pareigas. Liudi
ninkas griežtai pareiškia, kad 
ne, kad tai nėra dokumentas. 
Nes, pas-ak liudininko, tik vys
kupas tegalįs duoti kunigui 
konfirmacijų. Jam, liudinin
kui, niekuomet netekę girdėti 
vardai Dendes, Burgės ir Rosh 

vardai pasirašiusių kun. Ge
niočio diplomą.

Klausinėjama toliau apie ku
nigą Villefą. Pasak liudininko, 
kun. Villęt tapęs dkskomuni-

Kristau

Romos 
kunigams,

knotas. Klausiama, ar buvęs Klausiama, kaip platus bu- tuo, kad susikibs du lietuvių I 
kun. Villet vyskupu 1919 me- vos trobesys, kurį Geniotis tu- jauktai. Reiškia, bus savo rų-| 

rėjęs savo bažnyčiai. Jisai atsa- sies dviejų kolonijų čempiona- 
ko, kad apie 25 pėdų. Klausia
ma kaip ilgas. Geniotis sako, 
kad “fifteen feet.” šis klausi
mas duodama keletą kartu. Ir 
nežinau, kaip teismo stenografė 
užrekordavo, bet aš negalėjau 
suprasti, ar “fifteen,” nr ”fif-

tais. Liudininkas atsako, kad 
tais metais jisai negalėjęs būti 
vyskupu, nes jau buvęs eksko
munikuotas.

tas. Lošimas įvyks po pietų p. 
Strumilos svetainėje.

—Kliubietis.

poor student.

Dar vienoje vietoje klausi- 
pa si daro 
Geniotis

Katalikų
(reiškia,

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

M?------ —LSUL............—— x
Phone Boulevard 0179

NEMESKITE LAUK SAVO
SENOS SKRYBĖLĖS

Duokite ją išvalyti ir sutvar
kyti ir nariatykit skirtumą. Mu- i 
sų išvalytos moterų šlebės, kau-, 
tai, skrybėles jūsų valymo 
problemą. Mes tai garantuoja
me!

Vyrų overkotai, siutai, ap
siaustai išvalomi.

LITTLE STAR HATTERS

★
 Valytojai ir Dažytojai 

3328 S. Halsted St.
Mes atvažiuojame ir pristatome

-ii-g.a.,

mai 
kun. 
kad 
ko j e

įdomus. Pirmiau 
buvo pasakęs, 

bažnyčia Ameri- 
tokių kaip jo)

Draugo” 
nuo Romos advokatas suminėti nors vieną 

bažnyčią, tai 
Bažnyčia.” kun. Geniotis nesumini. Jisai

kad jisai ži- pasako, kad jo bažnyčia esanti' 
klausia, ar centras. Rodosi, taip ir palie- 

kad ši šaka

Prašoma paaiškinti reikšmę 
žodžių “baladojasi,“ “studentė
lis”, “prigavikas.” žodį “bala
dojasi” liudininkas išverčia žo
džiais “wandering around,” 
“knocking around”; Žodį “pri
gavikas” — “deceiver,” o žodį 
“studentėlis

Kunigą Navicką ima klausi
nėti kun. Geniočio advokatas. 
Jisai klausia, ar liudininkas ži- mieste Cbicagoje yra ne viena, 
nąs, kad Vokietijoje (sumini Kada pareikalauja 
metus) atskylusi
katalikų šaka, kuri pasivadinu- kitą tos rųšies 
si ‘Sena Katalikų 
Liudininkas sako, 
nąs. Advokatas 
iudininkas žinąs,
įtrinti keletą bažnyčių Chicau 

goję. Kun. Navickas atsako, kad 
težinąs. Advokatas klausia, ar 
dūdininkas žino, kad Chicago- 
ie esama ortodoksų katalikų, li
beralų katalikų, graikų katali
kų.

Vėl pašaukiamas liudyti kun. 
Ryan. Klausiama jo apie katali
kų vyskupiją Chicagoje. Kun. 
Ryan aiškina, kad Romos kata
likų vyskupija pirm keturių 
lešimčių metų buvusi jkorpo- 
uota Springfielde vardu “Ca- 

Įholic Bishop of Chicago” (čia 
žodžio “Roman” nėra. Rep.).

Pašaukiamas liudyti p. Ha- 
’anda. Jisai, klausinėjamas, pa
uškina, kad studijavęs lietuvių 
kalbą metus laiko Valparaiso 
universitete. Liudininkas pasa
ko, kad žodis “kunigas” kasdie
ninėje lietuvių kalboje reiškia 
Romos katalikų bažnyčios ku
nigą; pravoslavų bažnyčios dva
riškius vadinama “popais,” žy
dų — “rabinais,” etc.

Džiurė paleidžiama pietums. 
Po pietų liudija p. šimulis. Ji
sai taipjau sako, kad žodis “ku
nigas”, abelnai imant, reiškia 
žodį “priest”; kasdieninėje gi 
kalboje lietuvių tarpe žodžiu 
‘kunigas’’ suprantama Romos 

katalikų bažnyčios kunigas.
Dar kartą pakviečiamas liu

dyti kun. Geniotis. Jisai savo 
advokato klausinėjamas, pareiš
kia, jogei nesisukęs esąs Romos 
katalikų bažnyčios kunigas nei 
p. Cibulskiui, nei Siminsui; ne
sakęs renkąs aukas Norihwest- 
am universitetui. Be to, jis pa
reiškia, kad “(iatholic Churcb 
of America’” esanti jo bažnyčia, 
kad ji taip vadinasi. Geniotis 
tvirtina, kad jisai nesivadinęs 
nė kunigu Valaičiu. Geniočio 
manymu, Westsidoj gyvena a- 
pie 2,000 lietuvių šeimynų, o 
Aušros Vartų parapijai priklau
so apie 400 narių. Kiek 
vra tos parapijos narių, 
Geniotis, nežino.

Kun. Geniotis sumini
bažnyčias, kurios tarpe kita ko 
vadina save “katalikiškomis.” 
‘Draugo” advokatas paima 
ii,n Geniotį ekzaminuoti. Tar

ne kita ko klausia, (kaip didelė 
buvusi Geniočio bažnyčia 
♦u 3562 So Ha’stod s t. 
’aug kryžių buvę joje? 

kryžių klausimo Geniočio
katas protestuoja. Teisėjas jo 
protestą palaiko.

ka neatsakytas klausimas.

Vėl konferencija tarp teisėjo 
ir byli nejaučiu advokatų. Po 
pasiitarimo teisėjas pareiškia, 
kad šiai dienai teismas uždaro
mas. Įsako džiurei ir bylinė- 
jantiems būti teisme šeštadieny 
lygiai 9:30 vai. ryte.

Tuo pasibaigia diena teisme. 
Teko nugirsti, kad šiandien 
tik advokatai pasakys kalbas 
padarydami savo išvadas ir tei
sėjas atiduos džiurei klausimą 
išspręsti. — Reporteris.

SPORTAS
Roseland

Rytoj Golden Star abu jau
ktai los “basket baili” su Ci
cero vyčių jauktais. Girdėti, 
kad eiceriečiai aplankys Roso- 
landą gerai prisirengę, kad ne
pasilikti skolingais. Mat, perei
tais metais stariečiai nugalėjo 
vyčių jauktą.

Lošimas bus svarbus dar ir

Kun. M. X. Mockus
Kalbės temoj: “Ar yra Dievo Dvi- 
linkliežuvystės šventame Rašte?”

tikrai 
jisai,

tūlas

adro-
Kaip

Del 
advo-

Fotografuokitės
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
Mano Ilgų me- 
tų patyrimas 
ir nuolatin i p 
sekimas nau 
jų išrad i m

pa v e i k s 1 ■ F ,■ JĘ 
traukinio ūžti MLMtooĮĮ 
kritia jums pr<
rą darbą. JTi
Be extra p n \jf. <jįf' J 
mokėjimo va 
žiuoju nufoto- 
grafuoti namus, pagruuus 
kilius ir tam panašiai.

po

į W. J. Stankūno
1 Studija
g 3315 So. Halsted Street
$ Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

G

C

v

KUN. M. X. MOCKUS
šioj temoj prakalbas rengia Lietu

vių Laisvamanių kuopa ateinantį sek
madieni, 9 d. Gruodžio (Dec.), nuo 
2:80 po pietų, MILDOS svet., 3142 
So. Halsted St. Iš šios prakalbos pa
aiškės daug akyvų dalykų, vertų ži
noti. Ateikite visi. Lėšų padengimui 
įžanga tiktai 25 centai.

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

Dr. Ross speciali
zavosi per tris de
šimt metų. Savo 
praktikoj jis peržiu- 
ii ir grydo Šimtus 
žmonių kasmet. Su- t>r- 
prantama, iš savo plataus patyrimo 
jis įgijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingą sėkmingam gydymui tų pra
žūtingų ligų. Jo gydymas išgydo

UžSISENbiJUSIAS, NERVU IR 
KRAUJO LIGAS, SIFILI, GONO
RĖJĄ, PULIAVIMĄ, STRIKTURĄ, 
PŪSLĖS, PROSTATE IR SLAPI- 
NIMOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

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

PAT A RYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

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

Crilly Building. Imk elevatorių iki 
penkto augšto.

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

gydime 
*iežasties, 
nori ge-

M. Kohh

Tokio pranešimo iš oro biuro jus dabar 
galite tikėtis bile valandą.
Geriau patelefonuokit mums, kad pasiųs* 
tumėm vežimą Consumers Garantuotų 
Anglių ar Koksų. Tai yra jūsų geriausia 
apsauga prieš ligas ir nepatogumus.

(SnsiįjffĮgrs (ompany
COAL-COKE- ICE 
BUILDING MATERIAL

Musų Kalėdinis Kliudąs
Kalėdinis Kliubas musų bankoje yra su

organizuotas jūsų patogumui. Jei jus no
rite turėti užtektinai pinigų Kalėdoms, pri
sidėkite tuojau prie musų Kalėdinio Kliubo. 
Galite pradėti taupyti bile kokią pinigų su
mą, o prisiartinant Kalėdoms jus gausite iš 
musų banko čekį ir galėsite lengvai pirkti 
Kalėdoms dovanas savo giminėms ir drau
gams. Atsilankykit į musų banką ir pasi
teiraukite apie musų Kalėdinį Kliubą.

Universal Stale Bank 
3252 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

COHEN BROS
FURNITURE CO
1401-1409 So. Halsted Street

Phone Canal 0300—0301

37 metai toj pačioj vietoj ir
po ta pačia vadovybe

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

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

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

Mes turime ant rankų viską, kas reika
linga aprūpinimui namų rakandais.

i



šeštadienis, gruod. 8, 1928 NAUJIENOS, Chicago, m.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Duosnumas

Ar šiaip ar taip sakysi, o 
visgi ponai bolševikai yra “very 
smart” vyrai: už tai, kad anam 
“Vilnies” No. 285 jie su ta pa
čia lazda tvoja “geltoniesiems” 
cicilikams ir raudonskuriams 
bolševikams (nors ne sužiniai). 
“Geltoniesiems“ už tai, jog per 
drg. Michelsono vakarienę gelt, 
(jų buvo 100), sumetė saviem- 
siems 21 dol. 50c.; o kitas laz
dos galas nematant pliekia juos 
pačius. Pavertus kitą puslapį 
randi žinią apie "‘pasekmingas” 
prakalbas drg. Bimbos, Rock- 
forde, III. Sulig korespondenci
jos, bolševikų buvo 300, o ir jie 
savo duosnumą parodė, sumos- 
dami 39 dol 44 c. štai tau ir 
duosnumas raudonskurių.

nėjo visokias brošiūras, “Vil
nies4’ šėrus ir “Vilnį” užrašinė
jo. Be to, visokius tikietus 
siūlė j Lenino karalystę ir viso
kiais bizniais tuštino darbinin
ku kišenes, o magaryčioms 
agentai koliojo žmones, kurie 
nepirko jųjų šlamštą.

Argi draugijos nariai negalė
tų tą darbininkų išnaudojimą 
sustabdyti, ba jau ir taip narių 
mažai bepaliko ir tie patys j 
parengimus nenori lankytis, kad 
kas juos koliotų už nepirkimą 
kokių ten Lenino paveikslų arba 
kitų tam panašių dalykų.

—K. A.

PAKLAUSIMAS

Prieš kiek laiko “Naujienose” 
tarp P. P. žinančio ir Vairoma- 
nio ėjo diskusijos dėl Geniočio 
šuoliais pasiekto arkivyskupo 
titulo. Tačiau diskusijos nu
truko be rezultatų.

Nežinau, ar “Naujienos” su- 
’ stabdė tas pertrakcijas, ar ži
nančiam su Vairomaniu pritru-

Imant domėn tą faktą, jog; 
bolševikai kaulijimais ir gyve-l 
na, galima pasakyti, kad ant-' 
ras lazdos galas pliekia juosi 
gan skaudžiai.—Slapukas.

North Side

ko medžiagos, kad neprieita prie 
pabaigos? Kaip ten nebūtų, bet' 
klausimas liko neišrištas. Gai- i 
la, nes kai kurie “Naujienų” 
skaitytojai buvo labai susidomė
ję ir norėjo žinoti, kaip Genio- 
tis tą dvasišką stoną taip greit 
pasiekė. Gal kas paaiškintų? •

—Nežinantis-
Didelis Įvykis

PRANEŠIMAI
SLA. 226 kp. rengia šiemet 

savo paskutinį parengimą, ku
. . , _ ____ « j n .. rovės mėnesinis susiiiiiiuniris įvyks gruodžio 9 d. 7 v. v. prinat]įcny> ią d. gruodžio

Liuosybės svet., Wabansia Avė 
prie Girard g.

Kun. M. X. Mockus ateinanti sek
madieni, !) d., gruodžio (Dec.), nuo 
2:30 po pietų, Mildos svet., 3142 S. 
Halsted St., kalbės temoj: “Dievo 
I )vilinkliežuvystčs Šventame Rašte.” Prakalbas rengia Lietuvių Laisva
manių kuopa. Šioj prakalboj paaiš
kės daug akyvų dalykų, vertų žino
ti. Kviečia visus Komitetas.

Dr-stė Lietuvon Vėliava Amerikoj 
No. 1 lai kis savo priešmetinj susi
rinkimą, Gruodžio 9 d., 1 v. vakare, 
Davis Sųuare Park svetainėj prie 
45th ir Pauline Sts.

Draugai ir draugės malonėkit at
silankyt j susirinkimą, nes bus 
daug naujų svarstymų ir bus ren
kama valdyba dėl 1929 m.

J. Dabulski, nut.rašt.

North Side.—SLA. 226 kp. rengia 
balių su giažiu programų, kurį iš- 
pildys jaunuolių skyrius šios kuo
pos, po vadovyste p. P. Sarpaliaus. 
Balius j vyksta šj septin tądien j, gruo
džio 9 d., Liuosybės salėj, 1822 Wa- 
bansia Avė. Prasidės lygiai 7 v. v. 
Visi vietos lietuviai esate kviečia
mi skaitlingai atsilankyt.

Rengimo Komisija.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpinis kliubas laikis 
priešmetinj susirinkimą Nedėlioję, 
Gruodžio (Dec.) 9 d., Lovvler Hali, 
3929 W. Madison St. 1 v. po pietų.

Malonėsit visi neatbūtinai atsilan- 
kit, yra labai daug naujų apsvars
tymų, taipgi bus valdybos rinkimas 
dėl 1929 m. Raštininkas.

\ ————
Rridgeport. — Dr-stč Teisybės 

Mylėtojų laikys savo priešmetinj 
susirinkimą nedėlioj, gruodžio 9 d., 
1 vai. po pietų, Mark White Sųuare 
svet., 29-tos ir S. Halsted gat. Visi 
nariai-rės turi dalyvauti šiame su
sirinkime, nes bus rinkimai valdy
bos dėl 1929 m. Taipgi bus rinki
mas darbininkų dėl baliaus, kuris 
jvyks nedėlioj, (i d. sausio, 1929 m. 
Bus ir daugiau labai svarbių daly
kų. Visi nariai-rės malonėkite lai
ku susirinkti. —Raštininkas.

Gražus rankdarbių bazaras ir šo
kiai, rengiamas SLA 134 moterų 
kuopos, sekmadieny, gruodžio 9 d., 

Chicagos Liet. Auditorium Bend- ; Lietuvių Auditorijos pirmų luini 
rovės mėnesinis susirinkimas jvyks I abejose svetainėse, 3133 S. Halsted 

>, 8 vai. Į St. Pradžia bazaro 4 vai. po piet, 
vakare, Auditorijos svet., 3133 So. šokių — 7:30 v. v. įžanga 50c ypa- 
llalsted St. Gerbiami direktoriai ir tai. Kviečia visus atsilankyti baza-
vakare, Auditorijos svet.

Dr-fltė Meil&j Lietuvių Amerikoje 
laikys priešmethn susirinkimą su
imtoje, gruodžio 8 d., 7:30 vai. vak., 
Mr. Bagdono svetainėj, 1750 South 
Union Avė. Visi nariai malonėkite laiku susirinkti, nes bus renkamu 
valdyba sekantiems metams. Taipgi 
turime daug svarbių dalykų aptarti 

.dėl labo draugystės. —Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašalpos susirinkimas at
sibus utarninke, gruodžio 11 d., Ma- 
sonic Temple svet., 1547 N. Leavitt 
St., 7:30 vai. vak. Nariui malonėki
te susirinkti laiku. Taipgi nepamirš
kit priduoti savo antrašus, kurie 
persikėlėle i kitas vietas.

X. Saikus, rašt.

Bridgepirto Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo priešmetinis susi
rinkimas jvyks antradienio vakare, 
8 vai., gruodžio 11 d., Lietuvių Au
ditorijos svet., 3133 S. Halsted St. 
Gerbiami draugai, esate kviečiami 
būtinai atsilankyti j šį susirinkimą, 
kadangi bus renkama nauja valdy
ba. Be to turime keletą svarbių da
lykų nutarti. Taipgi meldžiame at
sivesti naujų narių prirašymui, ka
dangi dabar tėra pusė įstojimo tik

rai. —Valdyba.
| ------- ----- ----------------------------- =

Graboriai

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGBABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitagc Avė.

Tel. Yards 1711 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Weet Pullman. — SLA 55 kuopa 
laikys savo priešmetinj susirinKi- 
ma subatoj. gruodžio 8 d., 7 vai. 
vak., A. Statkaus svetainėj, 722 W. 
120 St. šitame susirinkime bus ren
kama nauja kuopos valdyba sekan
tiems metams ir šiaip daug svarbių 
reikalų Ims tariama. Kiekvieno na
rio yra būtina pareiga šitame su
sirinkime dalyvauti.

K. Statkus, fin. sek.

Lietuviai Gydytojai 
Ofiso Ir Bes Tel Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vai.' vakare
Res. 8201 South Wallace Street

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARU8H-KAUSHILLAS
A K U S E R K A

3252 South Halsted Street

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Įvairus Gydytojai 
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Anhland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

S?i";os vakare uždaryta
* Nedėlioj pagal sutarti

Viršuj Universal 
Šute Bank

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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj

DDR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, 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. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

*712 South Ashland Avė.
' Phone Boulevard 7589

Rea. 6660 South Arteslan Avenue 
Phnne Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

%/Micaųo, III.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTA8 
'•645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Atliekos 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos:

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

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615__

DR. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 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, I1L 

Tel. Hemlock 8151

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)
Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 Ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 1:30 v. po pie: 

TELEFONAS CANAL 1464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Aflhland Avė., 2 lubot 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midwav 28K0

Šis kuopos parengimas yra 
reikšmingas tuo, kad jame da
lyvaus ir išpildys programą 
kalbamos kuopos Jaunuolių cho
ras po vadovyste p. P. Sarpa
liaus. Šis choras yra gana ge
rai išlavintas ir labai gražiai su 
dainuoja, taip kad kiekvienas i 
atsilankęs jausis, kaip tarp Lie
tuvos augančio jaunimo. Todėl. 
kviečiam visus northsidiečius Į 
atsilankyti į kalbamą padengi
mą, kur galėsit linksmai pra
leisti savo liuoslaikį.

—G. .1. Stungis.

draugijų atstovai visi pribukit lai- ro rengimo komisija 
ku. —Nut. Rašt. ---------

------------- | Amerikos Lietuvių Republikonų
Dr-stės Dr. Vinco Kudirkos prieš- Kliubas turės savo priešmetinj SU- 

metinis susirinkimas jvyks šeštadie- sirinkimą K) <1. gruodžio, 7 vai. vak., 
ny, Gruodžio 8 d., 1928 m., M. Mel-i Strumilo svet., 158 E. 107 St. Visi 
dažio svet., 2212 W. 28rd PI., 7:30 nariai būtinai turit pribūti, nes 
vai. vakare. i bus valdybos rinkimas. Taipgi yra

Visi nariai ir narės (malončkite svarbių dalyką apsvarstyti kaslink 
būti šiame susirinkime. yraeitų ir ateinančių dalykų.

A. Kaulakis, rašt. W. Kristopaitis. '

Burnside
Koncertas ir balius

Apšvietus ir Dailės Draugija 
buvo surengusi lapkričio 24 d. 
koncertą ir balių. Programą iš
pildė jaunuoliai su savo choru 
iš Roselando. Visas jaunuolių 
choras sudainavo kelias daine
les ir Pečiukaitukai gana gerai 
pasirodė.

Kaip jaunuolių choras pradė
jo dainuoti Internacionalą, tai 
visi bolševikai pradėjo švilpti, 
rankomis ploti ir kojomis trep- 
tūti. Išrodė, kaip laukiniai. 
Kultūringi žmonės to nedaro. 
Vakaro vedėjas nepludo publi
kos, kaip anais laikais darė Pa
kaušis, ba jojo visai nebuvo šia
me baliuje. Visgi laikai mai
nosi. Bolševikai atkraustė visa 
savo raudoną bizni ir pardavi-

KAZIM IKRAS 
MATULEVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 4 d., 12 vai. dieną, 1928 
m., sulaukęs 59 metų amžiaus, 
gimęs Kauno rėd., Girkalnio 
narap. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Marijoną, po 
tėvais Maliszauckaite, 4 sūnūs— 

Juozapą, Joną, Petrą ir Pran
cišką, dvi dukteris Oną Kas- 
ęer ir Rozaliją Radzevičienę, 
žentą, marčią ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 1336 
So. 48th Court, Cicero, III.

Laidotuves jvyks subatoj, 
gruodžio 8 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų j Lietuvių Tautos 
bažnyčią, 35th St. ir So. Union 
Avė., kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas j Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Kazimiero Matule
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys,
Marti, Žentas, Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741

ANTANINA RANALIENE 
Po tėvais Masukaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 6 d., 7:40 vai. ryte, 
1928 m. sulaukus 50 m., am
žiaus, gimus Lietuvoj, Panevė
žio aps., Naujamiesčio vai., Žu- 
biškių s. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Stanislovą, 2 duk
teris, Mildred ir Julijoną, 2 
sunu Kazimierą ir Stanislovą, 
taipgi brolį Povilą Jonieną. 
Kūnas pašarvotas, randasi 3301 
So. Lowe Avė.

Laidotuvės jvyks Panedėlyj, 
Gruodžio 10 d., 8:30 vai. ry
te iš namų j šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta j šv. Kaimiero kapines.

Visi a. a. Antaninos Rana- 
lienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras ir Vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius S. Mažeika.

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis trrahorius 
ir balsamuotojas

Automobilių patama- 
V vimas teikiama vi- 
i' šokiems reikalams.

Modemiška koplyčia 
veltui.

H 03 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

S. D. L ACHAVICZ

ŽMOGAUS 
AKIS

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A M

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių auga 
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų i namus. Prak 
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
oarktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMB2NTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avc. ir 805 E. 47 S't. 

Phone Kenvvood 1752

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių »kiw 

John Smetana, 0. D

DR. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 Eaut lllth Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856 

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

4erpdomis 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.

_______ Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vfilcurti i s
3241 South Halsted St. 

Tel. Victory 0562 
7—9 vak vak. apart Panedėlio ii 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN 
(Jonan Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West AdAms St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600 e

—I.TĮlakis~ 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Wa»hington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tek Central 2978 

Namų Tek Hyde Park 3395

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Trcatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių ticatmcntai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. ryto iki l v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phonc Boulevard 4552

JUOZAPAS JAUGELAS

ir pa-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 5 d., 1:30 vai. po pie
tų, 1928 m., sulaukęs 43 m. am
žiaus, gimęs Kauno rėd., Kau
no apskr., čakiščių pa ra p., Kl
iovės kaime, Amerikoj išgyve
no 19 metų. Paliko dideliame 
nubudime 2 broliu Joną ir Ka
zimierą, brolienę Antaniną ir 
gimines, o Lietuvoj 2 seseris 
Antaniną ir Juzefą. Laidotuvė
mis rūpinasi brolis Jonas, Tel. 
Hemlock 3351. Kūnas pašarvo
tas, randasi 5532 So. Kolin Av.

Laidotuvės jvyks Subaloje, 
Gruodžio 8 d., 2 vai. po pietų 
iš namų bus nulydėtas j Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Jaugėlo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Brolienė ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. Tel. Yards 1711

BALTRAMIEJUS KAZONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 4 d., 12:15 vai. ryte, 
1928 m., sulaukęs 39 m. am
žiaus, gimęs Kauno rėd., Tel
šių apskričio, Elsėdžių parap., 
Laukoslaukos kaime. Paliko 
dideliame nubudime puseserę
Oną Vagnorienę, 2 pusbrolius 
Juozapą Kazoną ir Augustą 
Račkauską ir gimines, o Lie
tuvoj tėvą Antaną, 4 seseris 
ir brolį Adomą. Buvo narys 
Auksinės žvaigždės Pašelpinio 
Kliubo. Kūnas pašarvotas, ra
ndasi 11488 So. Calumet Avė., 
Kensington, III.

Laidotuvės jvyks Panedėly, 
Gruodžio 10 d., 8 vai. ryte iš 
namų j Visų šventų parapijos 
bažnyčią, Roselan, 111., kurio
je atsibus pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Baltramiejaus Ka
zėno giminės, č įauga 
žjstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamo,
Pusseserė, Pusbroliai ir 
Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

Nabašninkas bus parvešiąs j 
namu n Nedėlioj 2 vai, po pietų.

Lietuvis Graborius ir 
Bulvunuotojas

2314 W. 23 r d PI. 
Chicago, III.

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

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
n a k t j visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininka.
2205 Lake St.

Tel. Melrose
Park 797

Lietuvės Akušerės'

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

tlOl South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
ms! Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
isokiose ligo

je prieš gim- 
lymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. UŽ 
dyką patari- 
mas dar ir ki
ekiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbų. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
G iki 9 vai. vak.

OPTOMFTRISTAS

ksperta» tyrimo akių ir p ri tai kimo 
akinių

, Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, 111.

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So.' Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Olis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tek Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6466 S. VVhipple St 
Hemlock 4080

1801 South Ashland Avenue
Piatt Bldg., kamp, 18 St. 2 aukšta*. 

Pastebėki! mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
<n« < '.Kaili» 0523

J lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294
Nuo 9 iki 12 vM. d’enos ii 
nuo iki 9 valandai vakare.

LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwaukee' Avenue

Valandos: 9—12, 1—B, 6—8:30 
Sekmadioniaip pagal susitarimą.

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS

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

Telephone Belmont 7062
Specialybe — moterų ir vaikų ligos 
Vak: 9 v. r. iki 12 v., 6 iki 9 v. v. 
Nedėliomis tiktai iki 12 vak dienos

DR. M. T. STRTKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res.. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Vnlandos 2-4. 6-8 Nedėlioj 10-12

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tei. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191
DR. A. A. ROTH

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas moteriškų vyriškų 

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

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

Phone Boulevard 8^83
Dr. Margens

Gydytojas ir Chirurgas
3421 So. Halsted St.

Vai.: nuo 12 iki 8 po pietų, 
nuo 6 iki 8 vakare.

Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

Kampas North Avė. ir Hobey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 Iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė švieaa ii djalhertnia

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigas Ir chroniškas liga# 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray Ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

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. Talinan Av. 
Tel. Prospect 3525.

K. GUGIS 
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarų, išskyrus ketvergų 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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 

Resfdeui e Tel. l'aiifaa 6852

CLASSIFIEB ADS.
Educational

Mokyklos
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas 

kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
Išmoksite Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDEPA’ AUTO ENGINEER1NG 

SCHOOL
2040 42 V/ashington FLd.
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Educatlonal
Mokyklos

MOKINKIS PAnnEnYSTFS AMATO 
ruenomN ar vakarai*. Del informacijų Sauk 
arba ra*yk INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE. (172 W. Madison St.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo Šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą i devynis mėne
sius; aukštesni mokslą j vienus mę- 

Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių {gijo moks- 

Ateikite įsirašyti šiandien ir

tus.

lūs. .
iums padėsime Įsigyti abelną moks
lą. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Miscellaneous
(vairus

Financial
Finansai-Paskolos

• I Help Wanted—Malė
Darbininkų Keik.*

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2 H nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolaš suteikiam j 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St “upstalrs" 

Tel. Armitage 1199

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų.
PETRZILEK BROTHEHS 

1647 West 47th St.

PARDAVĖJŲ — 
TUOJAUS

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

8545 Houston Avė. 
South Chicago, 
Regent 2875

At- 
va-

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Naujas išradimas

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

NEGIRDĖTI MAINAI

Paskolos suteikiama 
j vien*1 dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai

REIKALINGAS geras vartotų au
tomobilių pardavėjas, kuris gali kal
bėti lietuviškai ar lenkiškai, paimti 
vedimui vartotų automobilių show- 
room prie Westem Avė. Turi* būti 
gerai susipažinęs ir mokėt pardavinėt. 
Kreipkitės H. P. Branstetter,

2600 So. Parkway

PAIEšKAU unijisto dženitoriaus 
už pagalbininką. 1027 S. Robey St.

Mes perkame real estate 
kontraktus

ATYDA BUDAVOTOJAMS i _ A T A -
Ar JUS manote apie statymu arba [ RNATIONAL 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- , “ “-<*'*■* u va
žinokit su mumis, mes atliekame vi- ĮĮ IP?
sokius pataisymus, iškaitant phim- j 111N v U 1V1L1Lw1n U

Įmokėti. Užganėdinimns garantuotas. CORPORATION
ABBOTT CONSTRUCTION CO.

5201 West Grand Ae. 
Berkshire 1321 

M R. PARIS.

iškaitant phim- j INVESTMENT

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

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia 

REIKALINGAS veiteris ar veitor- 
ka vakarais. Darbas ant visados. 
Geras mokestis. 3457 S. Halsted St.

PARENDAVOJIMUI kambarys su 
valgiu ar be. Kreipkitės

7080 So. Campbell Avė.

For Kent

Pranešam
Lietuviams

Biznieriams
Kad pas mus galite užsisakyti 

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

Kreipkitės j—

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St, 
Tel. Victory 1266

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEVVICZ
2342 So. Leavitt St. •

Phone Canal 1678

Mergišiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

5V2% ir 6% nuošimčiai 
ant Imij morgičių paskolos 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 

1 morgičių paskolos. Mes sko
linant privačiai pinigus 

; Greitas ir patikėtinas 
tarnavimas.

pa

GERAS PATARNAVIMAS HELBERG BROS
mainime, 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.

S. L. FABIAN & CO. !

RooiY) 607
192 N. Clark St

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

KAINOS ŽEMOS, DELTŲ
BIZNIS DIDELIS

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per 
taisyti katilai ** furnisai, grotos - 
vandenio {taisos. American Stov. 
Repair Works, 3110 Wentworth Av» 
Tel V irt ory 9634

10ą PIGIAI’ UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSl’MERS Stogų Darbas. Grei 
tai taisome stogus visokios pušies 
bile kada ir bile kur. D) kai apskail- 
liavirnas Mes atliekame geriausi 
darbą mieste Kedzie 5111. ,

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius
CoKighteen Bond & Morgage 

1618 West I8th Street
4. F. Dank.Avski, prez.
C. T. Dankoįvski, ižd.

Re Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

1 arba $300, imame legali nuošimti 
. Pinigus gausite j 12 valandų.
I ndu^trial Loan Service

1726 W. Chicaao Avė. 
Kamilas Hermitage Avė.

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

/

taksų,

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, pluniberio ir apšildymo 

■ darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Mes ateisime bile 'kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 503 i

Personai
Asmenų Ieško

kar
ei

Že-

MES valoni visokios rųšies 
petus, darbas garantuotas. Mes 
name visur po visa Chicagą. 
miausios kainrs.

ACORN RUC CLEANERS. 
.3037 W. MadU^- FL Nevada 4227

GENERALIS KONTRAKTORIUS IK 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

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

Phone Republic 7869

Bridgeport Painting 
.& Hardware Co.

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

3149 S. Halsted St.
Pliene Victory 7261 

J. S RAMANČIONIS. Sav.

VELTUI
Patentai, Vaizbaženkliai, Copy- 

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

B. Peleehowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avenue, 
Dept. 7 

7hicago. III.
■' .......... 1 '< ............... . ....... ' *~

PAIEŠKAU savo dėdės Prano Yu- 
zausko, šučių parapijos, Gardučių 
kaimo. Pirmiau buvo miestely Or- 
bustes, dabar nežinau kur. Ame
rikon atvažiavo 1913 m., gyveno Ro
selande. Meldžiu atsiliept arba ži
nančius pranešt man už ką busiu 
dėkinga. Magdalena Gulbiniutė, po 
vyru Ratkevičienė, 1741 Eilėn St., 
Chicago, III.

tt Help Wanted-k-Female
Darbininkių Reikia

RAKTAI—Rakti| 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

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo. Kambarys, 
valgis ir geras mokestis. 8800 So. 
Emerald Avė., Tel. Boulevard 7685

REIKALINGA lietuvė moteris 
prie namų darbo. Turi mokėt šiek 
tiek virtj. Darbas lengvas. Vėliau
si patogumai virtuvėj, gaukit 

Beverly 10210.

RENDAI nedideli štorai, 9x28, ga-! 
ru šildomi, naujas namas, randasi 
ęrie 71st St., netoli Talman Avė. 

inka dėl: dažytojų ir valytojų,! 
kriaučiaus, beauty shop, radio, dry j 
goods ar kitokiam bizniui. Rendos > 
$88 mėnesiui. Pašaukit ar pasima
tykit su savininku J. Pakel, 2547 W. 
71st St., Te). Hemlock 0367.

Įstabiausias ir gražiausias instru
mentas kada nors padarytas. Iki- 
šiol visos armonikos turėdavo 12 
baso notų. Naujoji turi 86 baso 
notas, kas leidžia groti basą kaip 
parašyta, taip jau ardytais akor
dais ir arpeggio. Lengva groti, fak
tiškai, daug lepgviau, negu senojo 
stiliaus armonikomis. Rankomis pa
darytos Chicagoje ir pilnai gvaran- 
tuotos. Jūsų senas instrumentas 
priimamas mainui. 85% {mokėti, I 
likusius lengvais išmokėjimais.

PETER AHACICH,
2250 South Hamlin Avenue

Tel. Rockwell 5379

Išsimaino kampinis, bizniavas, mu
ro namas, 2 štorai su G flatais, extra 
lotu ir 2 karų garažu. Namo paran- 
kumai vėliausios mados. Kaina $56,- 
000. arba mainysiu ant didesnio pri- 
vačio namo, didelio furniture Storo, 
garažo, farmos, gąsdino stoties ar 
summer resorto. Namas turi būt par
duotas ar išmainytas { trumpą laiką.

Išsimaino puikus, bizniavas namas 
su bučernės bizniu, Brighton Parke, 
namo kaina $13,500 už cash, arba 
mainysiu ant 2 flatų muro namo 
Marųuette Manor.

Išsimaino 3 flatų muro namas, na
mo kaina $7,500. Priimsiu mainais 
kas ką turit, nedideli bizniavą namą, 
bučemę ar lotus.

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
vieta, švedų apgyventa apielinkė. 
Prie to yra labai geri ir šviesus 6 
kambariai, rendos viso $75 j mėn. 
Priežaslis — savininkė turi važiuo
ti iš Chicagos. Gera proga kas nori 
turėti gerą biznį. Emrna Pormalis, 

6000 So. Aberdeen St.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
biznis. Darau gerą biznj. Kiti paaiš
kinimai ant vietos. 944 W. 35th PI.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
biznis. Gražiai įrengta vieta. Biznis
geras. Kainu prieinama.

733 W. 18th St.

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVE
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veiz.da 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.

Išsimaino 2 flatų puikus namas 5 
ir 4 kambariai su 2 karų garažu. 
Namo kaina $5,500. Mainysiu ant 
nedidelės formos, automobilio arba 
bučernės.

Farms For Sale 
___Ūkiai Pardavimui 

PARDAVIMUI

PIRMAS ĮMOKfiJIMAS VASARIO 
MĖNESY

Pasinaudokite proga iš šito pasiū
lymo, pirkit vieną iš šių bungalovv. 
Geriausis pirkinys Chicagoj.

MES pasiūlome sensacingiausi pir
kini bungalow, kokio nebuvo per 
daugeli pastarųjų metų. įsivaizduo
kite: 6 kamb., Craftex sienoj, krys- 
taliniai Žibintai, sienose šviesos, 
stikliniai miegamieji porčiai, čerpių 
stogas, tile grindys ir sienos mau
dykloje, naujai išcementuota gatvė 
ir užmokėta. Plieno konstrukcija, 
garu šildoma, Venecijos stiklas vai
stų Šėpelėj ir kiti moderniški page
rinimai perdaug skaitlingi, kad juos 
visus {vardinti. Kaina $9,950 — 
$1,000 įmokėti, likusius kaip rendą. 
Pavyzdinis namas yra 7655 Seeley 
Avė. Pamatykit jj šiandie. Enevold 
Realty Co. Vienatiniai Agentai, 3211 
W. 63rd St., Tel. Hemlock 4900.

Radios
UŽ DYKA demonstravimas ant nau

jo MA.IESTIC 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,
, Phone Grace 5267

RUDENINIS PRATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

Fręshmąn, Atwater Kent, Mohawk, 
_______ . Magnavox ir Payson setai. 1 dialo 

' kontrole, 5, 6 ir 7 tūbų, pigiai.
RENDON 2 dideli. Šviesų* storai. Rumbler Superhetrodyne ............ $25

Roselande. Prie gatvekaidų linijos, Į World lubai( gorantuoti ............ 98c
nrti inainymos kampo. linka . Kabinetai, stalai ir console modeliai 
daržovių sankrovos, radio, plumbin- nuo e1<25 iki $15.
go, kriaučiaus ir tt. Pašaukit 1 " - *

M r. Essenberg-Pon & Co.
Pullman 4000

Radio patarnavimas $2.
1 šis apgarsinimas vertas $1. 

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

RENDON, storas tinkamas bile ko
kiam bziniui. Yra kambariai pragy
venimui ir 2 karų garažas. Atsišaukit 

3428 Auburn Avė.
Automobiles

1926 Lincoln Sport Phaeton.... $950 
I 1927 Buick sedan 5 pas............ $675
I 1928 Oakland sedan naujas.... $795 

--------- —--------------------------- - ----- J 1928 Pontiac sedan naujas......... 
PASIRENDAVOJA kambarys dėl 1927 Chandler luke naujas......

—i-i- — —»_r_ 1928 Essex sedan, kaip naujas
Cadillac coupe, 4 pass., perfect

Essex, Fords, 
rinkimo. 
McDERMOTT

7136 So.

Furnished Rooms

vaikino su valgiu ar be valgio.
3031 So. Union Avė.

KAMBARYS rendon, mpderniškas, 
šviesus, apšildytas. Su valgiu ar 
be valgio. 4439 S. Talman Avė.

FURNIŠIOUTI kambariai dėl j 
rendos. Kainos nuo $2.00 iki $3.00 i 
j savaitę. 1622 So. Halsted St.

DUOSIU už dyką švarų kambarj, 
garu apšildomą. Norėčiau, kad bu- ] 
tų geras draugas. B. T" 

3801 Potomac Avė.

50 kitokiu

MOTOR
Halsted

Mes 
mas, 
etc.Išsimaino puikus lotas Aurora, III 

50x155, mainysiu ant automobilio ar jų" ilgai nebus? 
groserio.

►Su virš minėtais reikalai kreipkitės j 
pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

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

I J. H. SCHAFFER & CO. 
i.

803 Ridge Avė.,

PARSIDUODA kriaučių shopa 
greitu laiku, su visais {rengimais. 
Vieta išdirbta per 13 metų, tarp 
lietuvių, lenkų ir kitų tautų. Prie
žastis pardavimo—išvažiuoju Lietu
von ir neturiu kam palikti. Kas 
mas i

WILMETTE, 
Tel. Wilmette 364

Exchange—Mainai

ir neturiu kam palikti. Kas pir- Aš mainysiu 
atsišauks, bus sutiktos derybos, knnčius namus:

1803 West 46th Street. j 5140 So. Sp

MAINAI
Aš mainysiu arba parduosiu se-

.,iiv Spanlding avė., 5—6 
= i kamb. štymu apšildomas, 2 mašinų 

I garažas. Rendos $130.
j 6328 S. California avė., 5—6 kam-

MES TURIME cash pirkėjų jūsų‘barių, štymu apšildomas, 2 mašinų 
bizniui. Bile vietoj ir už bile kainą. 
Neskelbiama. Vertos ištaigos finan
suojamos; parūpiname partnerius.

UNITED BROKERAGE CO., 
145 N. Clark Street 

Dearbom 3840

BUČERNĖ pardavimui pigiai. Jei
gu jus geras bučeris nereikia pini
gu. 4550 So. Kedzie Avė.

Virginia 2082

garažas, rendos $143. • —
2547 W. 71 St., 2 vidutinio dydžio 

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

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

iendos
.5 didelius kamb. ir 2 mašinų 
garažas. Stymu apšildomas. H 
8312.

$695
$650
$650
$495

dėl pasi-

SALES 
St.

DABAR DAIRAS
padaryti dideli džiaugsmą savo šei
mynai, nuperkant naują automobili

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
užeiga — parduosiu pusę biznio ar
ba visą. Priežastis pardavimo—liga.

3352 So. Morgan St.

PARDUOSIU Soft Drink Parlor, j 
gera išdirbta vieta. Turiu du bizniu, i 
vieną turiu parduot

2858 So. Emerald Avė.

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

JOHN PAKALNIS
(Pakol) 

Generalis kontraktorius
2547 West 71st Street 

Hemlock 0367

i PARSIDUODA Malt & Kops što- 
[ ras, cigarų, tabako ir kendžių. Biz- 
Į nis eina gerai, švedų apgyventa vie- 
' ta. Parduodu dėlto, kad aš turiu 
: kitą vietą ir negaliu apdirbt vienas. 
11015 W. 61 st St.

• Tel. Wentworth 4973
kaipo Kalėdų dovaną. Paduokite or- 

? ’ *■ ’ deri dabar, o jei norit, mes dastaty-
1 sime prie just) durų vieną iš gra-‘ 
Į žiausių karų ant marketo Kūčių va- 

-------------- 1 kare arba Kalėdų ryte, kas bus di- 
RENDON kambarys vaikinam ar-1džiausias «ui-prise/visai šeimynai.

ba merginom prie mažos šeimynos, i ANKO-CH ANDT.FR SATES3348 S. Lowe Avė. Boulevard 0121 ! blAMKU-LIIA.NDLMI

KAMBARYS rendai didelis ir švie
sus, apšildomas, vėliausios mados, 
parankiausia vieta vienam ar 2 vai
kinam ar vedusiai porai su valgiu 
ar be. Yra garažas.

6831 So. Sacramento Avė.

PASIRENDAVOJA kambarys dėl

2001-05 So. Cicero Avė.

Tel. Cicero 2070

FLINT—Aš esu priverstas paau
koti savo vėliausio 1928 modelio, 5 
pas., sedaną, mano važiuotą tik 6800 
mylių. Yra geras kaip naujas. 4 ra
tų brėkiai, originaliai baloon tairai,

vieno arba dvieių va kinų, su vai- maliava gera, neturi nė vieno jbrie-
giu ar be. Kambaris šviesus ir ap- žimo. Karas eina taip gerai, k liu
šildomas. Atsišaukit 3429 S. Leavitt1 pirmą dieną man jj gavus. Pilnai
St. Tel. Virginia 0933. t {rengtas. Priimsiu $325. «

-------- -------------------------- ------------ Savininkas
2231 N. Kedzie Avė., 1 apt.

St. Tel. Virginia 0933.

RENDAI kambarys vyrams, ve
dusiai porai arba naba našlei, kad ir, 
su vaiku. Su valgiu į savaitę $6, 
be valgio $1.50. 1921 Canalport Avė. 
ant pirmų lubų iš fronto.

PASIRENDAVOJA kambarys dėl 
vaikinų arba merginų su valgiu ar 
be valgio. Užeikit po piet.

650 W. 31 st St., 3-čios lubos

RENDAI kambarys, vienam vaiki
nui prie mažos šeimynos, 2 lubos 
Fronte, 2918 So. Emerald Avenue.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

SAFE—didelė, stipri, plieninė sau
gioji šėpa tinkama dėl byle kokio 
biznio, kur reikia sukrauti daug 
daiktų ir dokumentų. Parsiduoda pi
giai.

Matykit
“NAUJIENOSE.”

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtalsai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančlakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiaku pora po 

185c. ir 95 centai. Vilnonios gijos
TURIU parduot už storage rendą nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 

4 kambarių rakandus, parlor setas, 29c., 3lc., 34c. ir 85c. Vilnonios ma- 
valgomojo kambario, miegruimio Ir I terijos vaikams dėl kelimčių už 65 
virtuvės setas, pianas, lempos ir tt. i centus Tjdncd turime marškoniu 
verta $2000. Parduosiu tik už $195 djų dėl mezginių.
mokant pinigais ant syk., BURKE 
STORAGE CO., 4332-34 W. Madison 
St., TcL Mansfield 0127.

PARSIDUODA kietų anglių pe
čius labai gerame stovyje už $25. 
6220 S. Morgan St. Englevvodo 8484

PARSIDUODA rakandai 4 kam
barių, visi sykiu. Kambariai ir lie
ka rendai. Labai gera proga pra
dėti gyventi su mažai pinigų. Ma
tyt galima tik Nedėlioj nuo pirmos 
iki 5-tai vai. vajeare.

1410 So. 49th Avė., Cicero, III.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PUIKUS vėliausis Player Pianas, 
pastebėtinp tono, kartu su stikliniu 
kabinetu, plačiu suolu, 89 rolėms ir 
gaidomis. Tinka dėl grojimo pirš
tais ar rolėmis. $130 cash, arba 
$145 šešių mėnesių išmokėjimui. 
Klauskit Martha Shneider piano.

6136 So. Halsted St.

FRANK ^ai.EMONAVIČTUS, 
504 W. 83 St. ir Normai Avė. 1 iubot* 

Chict><rn TU

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 mus bile laiku. 
Leiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojame visą musų darha. ap
mainome dykai. Patyrę medžių g y 
dytojai.

J. V. St. MICHAEL & Co. 
Not Ine.
Houston Avė.8545

Tel. Regeut 2375 
PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

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

PARDAVIMUI šušių taisymo Sa
na, visos moderniškos elektros ma
šinos ir nannj rakandai. Viskas pigiai 

1808 W. 46th St.

PARSIDUODA nedidelis storas 
grosernė, tabako ir cigarų. Parduo
siu nebrangiai. 665 W. 18th St.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlor.
4655 Shield Avė.

Kas ką turi mainyt, tegul pamatys 
mus pirma

(1) 2 flatų mūrinis namas Mar- 
ųuette Parko apielinkėj išsimaino j 
mažesnj namą nežiūrint vietos bei 
apielinkės.

(2) Naujas bungalow, mūrinis, vie
nuolyno apielinkėj, išsimaino j Cot
tage Wcst Side apielinkėj. Padari- 
sime gerus mainus kas atsilieps pir
masis.

(8) Meat Market prie vienuolyno, 
labai geras biznis, išsimaino j gerą 
lotą arba bungalow ar 2 flatų namą. 
Savininkas turi eiti į ligonbutj, to
dėl mainis su pirmu, kas tik pirma
sis bus.

Del platesnių žinių kreipkitės:
6953 So. Westem Avė.

PARSIDUODA labai puikioj vie
toj garažas ir gražus didelis sales- 
room, arba mainysiu ant mažos 
nraparties, arba parendavosiu už la
bai pigią kainą. Garažas randasi 
5816-18 So. Western Avė. Savinin
ką šaukit Sunnyside 1402.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis na
mas, arba mainysiu ant mažo namo, 
loto arba fanuos. Tel. Prospect 
0611.

KEPYKLA pardavimui, ar renda- 
vimui. Du pečiai, Storas ir gyvena
mieji kambariai. Tinka urminei ar 
smulkmeniškai prekybai. Sėkminga 
duonkepykla per 15 meti}. Gera vie
ta lietuviui duonai ir keiksams kep
ti. 11443 Michigan Avė.

Pullman 6922

GROSERNĘ mainau į namą arba 
parduodu už cash. Prie dirbtuvių, 
geroj vietoj. W. Urbonas, 

7859 So. Paulina St.

PARDAVIMUI pigiai karžčiama, 
priežastis moteries liga ir turiu an
trą biznį. 12412 So. Halsted St.

PADAVIMUI 4 flatų, 2 po 5 kamb. 
ir 2 po 4. Muro namas, akmeąs fron
tas. Senas, bet tvirtas, puikiam sto
vyje. Pečiais šildomas. 4 vanos. Ren
dos $125 j mėnesj. Kaina tik $11,600. 
Randasi prie 63-Čios ir Racine Avė.

Bizniavas namas ant Halsted St. 
tarp 32 ir 33 gatvės. 1-mas . floras 
Storas ir 4 kamb. 2-ras šeši dideli 
kambariai. Namas tvirtas, puikiam 
stovyje. Visi paskutinės mados įren
gimai. Savininkas išvažiuoja ant far- 
mu, parduos labai pigiai.

V. MISZEiKA, 
(Naujienose) 

1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai restauran- 
tas, biznis išdirbtas per daug me
tų, ant didelės bizniavos gatvės. 
Priežastj patirsit ant vieos.

10822 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių muro 
namelis, furnusu apšildomas ir mau
dynė. Parduosiu už $4,000.

917 W. 35th Place

PARDAVIMUI 2 kėdžių barber- 
nč ir vienas pool stalas, arba mai
nysiu į gerą automobilių.

6606 So. Robey St.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlor 
iš priežasties ligos.

3801 S. Robey St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė ant So. Halsted St. Parduosiu 
pigiai, nes esu priverstas apleisti 
Chicagą. Kreipkitės 
1739 S. Halsted St. Box 1044

MAINYSIU savo biznj, namelj, 
2 ar 3 flatų namą ant farmos, loto, 
biznio ar kitokios nekilnojamos nuo
savybės, 2081 W. 85th St.

Tel. Lafayctte 0909

ŠTAI bargenas. Michlgan Avė., ar
ti 87th St., 6 kambarių mūrinis na
mas, su sun parlor, kieto medžio, 
elektra, fumas, tile maudyklė, taip
jau vištininkas. Puikus namas. Gera 
'ransportacija. Tik $500 {mokėt, li
kusius kaip renda. Kaina tik $6,500. 
Kreipkitės j M r. Scherer, Coleman & 
Co., 4705 S. State St., Drexel 1800.

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

4482 So. Califomia Avė. 
Arba šauk JACOBSON, 

Virginia 1010

PARDAVIMAS bizniavas namas, 
oagyvenimas užpakaly ir viršui fin
tas 6 kambarių. Karštu vandeniu 
Šildomas ir 2 karų garažas. Taipgi 
biznio lotas dėl pardavimo, parduo
siu pigiai arba mainysiu j namą 
lidelj ar mažą. Paul Real Estate, 
3236 W. 55th St., Te) Repuhlic 4170

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

PARDAVIMUI 5 flatų mūrinis 
namas ant Bridgeporto arba mainy
siu ant lotų, ar farmos netoli Chi- 
cagos arba dviejų flatų namo. Sa
vininkas J. Guokas, 4508 W. End 
Avė. Tel. Columbus 10239.

NAMAS ir lotas su groserne ir 
smulkmenų krautuve iš priežasties 
mirties. Lietuvių kolonijoj, geras 
bargenas, 2216 W. 22nd St.

PARDAVIMUI 2 namai, vienas su 
Storu ir 5 kambariais. Antras na
mas yra 4 kambariu Cottage. $200 
cash. Atsišaukit JOS. LILE1KA, 

3818 So. Sacramento Avė.

PARDAVIMUI bizniavas namas 
su 8 flatais arba mainysiu ant bu- 
čemės, grose^nes ar automobilio. 
Atsišaukit 3484 S. Union Avė.

MES pabudavosime Bungalow ar 
dviejų flatų ant jūsų tuščio loto ir 
priimsime visą finansavimo runpeni. 
Jus galite sutaupyti nuo $300 iki $500 
hrdavojant dabar. Nereikia pinigų. 
Taipgi visokios rųšies abelnas pertai- 
svmas ir reinodeliavimas. Atdara ne- 

Construction Co., 
Tel. Plaza 7120

dėliomis. Robertą 
1742 E. 75th St.

PARDUOTIPRIVERSTA
Del motinos mirties turiu būtinai 
narduot gražų 7 kambarių, 2 aukš
čių namą Marųuette Parke, 2 lotai. 
Parduosiu už geriausj pasiūlymą. 
Šaukit prieš piet. Hemlock 8762.

Adresas 3234 W. 64th St.

PIGIAI UŽ CASH
10 flatų kampinis muro namas, 

2 metu senas. Garu šildomas. Pui
kiai įrengtas, Marųuette Manor. 
Geriausias Šių dienų pirkinis toje 
apygardoje. Kaina $47,000. Cash 
reikia $12,000.

S. PASZKEWICZ, 
6345 So. California Avė.

Hemlock 4555

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2-jų 
flatų, karštu vandeniu šildomas. Par
duosiu už cash arba mainysiu j 6 
kambarių bungalow arba ir i senesni 
namą. Namas randasi 5210 S. Peoria 
Street.

Atsikreipkit i savininką 
A. PETRAUSKAS, 

3826 So. Lowe Avė. 
Tel. Yards 3490

PARDAVIMUI 2 flatų naujas 
muro namas 6-6, karštu vandeniu 
šildomas, netoli Marųuette Parko 
anielinkės. Parduosiu tik už $1500, 
likusius mokėsite rendom, arba mai
nysiu ant biznio.

Tel. Prospect 7232

DIDELIS bargenas. Lotas $3,000 
vertės už $1,500 ant lengvų išmokė
jimų arba už teisingą pasiūlymą. 
Kampinis lotas, gatvės ir ėlės išpei- 
vytos. Randasi ant 52 ir Ix>we Avė. 
Atsišaukit nedėlioj. A. S. DAPKUS, 

2503 W. 71 st St.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
Storai ir 4 flatai po 6 kamb. Vienas 
flatas apšildomas. Atsišaukit 3955 
Archer A v. arba 5805 S. Washtenaw 
Avė.

t PARDAVIMUI arba mainymui nau
jas muro namas, 2 pagyvenimai pc 
4 kambarius. Viskas su lyg naujau
sios mados {taisymais. Randasi 3136 
Auburn Avė. Parduosiu labai pigiai 
arba mainysiu ant seno namo, farmos 
arba kokio biznio. F. J. SZEMET, 
3114 S. Halsted St. Tel. Victory 4898

Brighton Parke
Didžiausi Bargenai Pietinėj Daly
Naujas mūrinis namas, vienas Sto

ras ir 5 gyvenamieji kambariai už
pakaly. Basementas. Visai- ąžuolu 
trimuota. Randasi 4540 S. Westem 
Avė. Reikia tik $2.000 cash. Turi 
būti nai-duotas tuojaus.

4 flatų naujas mūrinis, 4-5 kam
bariu flatai. Mž bloko nuo Marųuet- 
te Road. I^tbai geras namas. Cash 
reikia tik $6,000.

2 aukštų mūrinis, 2-4 kamb. fla
tai. Viskas moderniška. Cash $1,500. 
Specialia bargenas $8,100.

B. R. Pietkiewicz & Co.
CONTRACTOps & REAL ESTATE

2608 W. 47th St.
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