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Lenkų propaganda prieš 
Lietuvą Amerikos spaudoj
Masiniai komunistų arės 

tai sovietų Rusijoj
Italija kalba apie atsteigimą 

papos valstybės
Lenku propaganda prieš 

Lietuvą Amerikos 
laikraščiuose

Daily 
kalti*

Varšaviškis Chicago
News korespondentas 
na Lietuvą dėl kivirču su 
Lenkais dėl Vilniaus

r visa gali daryti kaip tinkama, 
i Ji turi kivirčų ir su Lenkija ir 

su Vokietija, lx>t tos dvi vals
tybės, turėdamos aitrių nesuti
kimų tarp savęs, negali, bend
rai susitarusios, Lietuvos pa- 
klupdyti. Ji [Lietuva] gali er
zinti Rusiją, dėl to kad Lenki
ja, aitrus Lietuvos priešas, 
užkerta Rusams kelią. Ji gali 
neklausyti Anglijos ir Franci
jos patarimų, nes pastarosios 
bijo, kad nepastumtų jos į Vo
kietijos arba Rusijos glėbį.’’

Chicagos Daily News kores
pondentas Varšuvoje, Darsie 
Gillie. atsiuntė savo laikraščiui 
tris straipsnius, kuriais auto
rius informuoja apie tą, pasak 
Daily News redakcijos, “nepa
prastą situaciją, išsivysčiusią 
tarp Lietuvos ir jos kaimynų, 
— situaciją, kuri gali privesti 
prie tikro karo.’’

Pirmame savo straipsny, | 
skelbtame vakarykščiame Dai
ly News leidiny, Darsie Gillie 
kalba apie Lietuvos troynes su 
Lenkais dėl Vilniaus, ir kalba 
taip, kaip kad jam yra papa
sakoję lenkai. Del visa ko kal
ta yra Lietuva. Ji neturinti 
pamato savo pretenzijoms į

• Vilnių. Vilnius esąs grynai len
kų miestas. Lietuvių elementas 
ten esąs visai menkas. Miesto 
tarybon, iš keturiasdešimt aš- 
tuonių atstovų, lietuviai suge-| Italijos-Austrijos šie 
l>ėję vos vieną saviški išrinkti.' n()S sfulpu darkymas 
Vilniaus krašte daug daugiau 
gyvena lenkų ir gudų, ne kadi r---
lietuvių. Lietuviai tik atmeną, _
kad Vilnius buvęs kadaise

Socialistų laimėjimas 
Cechoslovakuose

VIENNA. Austrija, spalių 
■17. — .įvykusiuose čecho^lova- 

y^’ikijoje vietų rinkimuose didelėj 
‘daugumoj laimėjo tautiniai so
cialistai, 
užsienio 
nešo ir

šiek tiek laimėjo ii 
reikalų ministerio Be- 
prezidento Masaryko

Ypatingai stipri buvo rinki
mų kampanija Prahoje, kur 
nacionalistas Kramarz vedė at-' 
kaklią kovą prieš Benešą.

VIEN N A, Austrija, 
__ • Nesusekti asmenys 
koneveikė Zillerthaly

novėj Lietuvos sostinė. Del tą- italų sienos žymės stulpus,
synių su Lenkija, Lietuva 
kus be draugų, ji negalinti su

No. 245^!S^437

masiniai kom”nisiy 
areštai so»^.jo;

Trockio Zinovjevo šalim dui 
įkaitinami dėl kons/.uc.jos 
nuversti Staliną

Dešimtoji jubiliejinė komparti
jos centralinio vykdomojo, ko
miteto sesija Leningrade t 
žymaus panašumo j p:rm: 
Ka o pi.maie sesija , 
masiniai aristokratija , ■ a 
azijos ir inteligentijos arės 
o pagailai! ir sušaudymai, t 
dabartinę sesiją žyniŲ masini >i 
areštai Trockio ir Zinovjevo 
šalininkų tarpe.

Trockio šalininkai kabinami 
dėl planavimo milžiniškos de
monstracijos prieš komisaro 
Stalino režimą.

Leningrado laikraštis Prav- 
da praneša, kad buvęs areštuo
tas Michailas Fišer, valdžios 
spaustuvės Leningrade virši
ninkas, dėl to, kad jis leidęs 
vienai opozicijos grupei atsi
spausdinti tūkstančius brošiū
rėlių, plakatų ir lapelių, ku
riuose centralinis vykdomasis 
komitetas raginamas nuversti 
Stalino diktatūrą. Politinė po
licija. vadinama Ge-Pe-I\ pada
rė daugybę kratų komunistų 
tarpe, ieškodama 10,000 atsi
šaukimų, pavardytų “šalin Sta
liną ir Buchariną!’’, bet nesu
rado.
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i Pacific uml Atlantic l'hutol

Henderson, 23 m., buvusi Follies šokikė, kuri apsivedė
su

1 lelen
Baltimore bankierium Aaron Renesch, 60 m. amžiaus.

Papa gal atgaus savo Kilius imigracijos kvo
“nepriklausomybę” toms panaikinti

Fašistų organas kalba apie su- Busiąs pasiūlytas ateinančiai 
sitaikymą, pripažįstant pa- j 
pos teritorijos suverenyhę

kongreso sesijai; bilių remia 
darba departamentas

Petliuros užmušėjo 
Švarcbaro byla

Sovietu ambasadorius 
apleido Paryžių

Kaltina Italiją dėl žu 
dymy Balkanuose

Nė neatsisveikinęs d i piu mali
niu papročiu, automob liu iš
drožė tiesiai į Bcrliną

Mussolini valdžia norinti žūt
būt sukurstyti naują karą
Balkanuose.

užsienio de- 
konferer.ci- 

spauda p,a- 
ka m poniją 
planuojanti

PARYŽIUS, spalių 17. — 
Be jokių priimtų diplomatinių 
formalumų. nepristatyaamas 
dagi savo atšaukimo laiško res
publikos prezidentui Doumer- 
gue, sovietų ambasadorius Ra- 
kovskis, tartum ko bijodamas, 
anksti vakar rytą apleido Pa-

Įryžių, ne traukiniu, bet savo 
'raudonu automobiliu. Jis išdro\ 
žė tiesiai į Berliną, ginkluotos 
sargybos lydimas. Taip umiu ir 
kone slaptu Rakovskio pasiša
linimu paryžiečiai nustebę, nes 
joks jam pavojus čia negrėsė.

Paryžiaus konservatorių 
spauda, kuri daugiausiai prisi
dėjo prie to, kad vyriausybė 
pareikalautų iš Maskvos atšau
kti Rakovskį iš Franci jos, da
bar vėl pradeda kampaniją 
prieš naują soyietų ambasado
rių Dovgaleskį. Pastarąjį laik
raščiai vadina , žmogžuda ir 
razbaininku, tuo būdu steng- 
damies sudaryti negalimą situ
aciją dagi pirmiau, 
Dovgaleskis, apleidęs 
pasieks Paryžių, 
riai siekia galų
nutraukimo santykių 
Francijos ir Rusijos.

VIENNA, Austrija, spalių 
17. — Del Albanijos ministerio 
Zeną Bėjo nužudymo, Prahoje, 
Jugoslavijos ir čechoslovakijos 
sostinės dabar verda jtužimu 
prieš Italiją.

Abiejų valstybių 
parlamentai laiko 
jas, tuo tarpu kai 
dėjoi smarkiausią 
prieš Itialiją, kuri
daugiau žmogžudybių, siekda
ma sukurti Balkanuose naują 
karą.

Vienas Prahos laikraštis tie
siai sako, kad Italija visais 
budais stengiantis išprovokuo
ti karą, ir kad Italijoj organi
zuojamos teroristų bandos, tuo 
tarpu kai Romos emisarai 
siuntinėjami į įvairias vietas 
priešams žudyti. Sako dar, kad 
jaunas albanietis Algiviat Be
bi, ministerio Zeną Bėjo užmu
šėjas, dieną prieš atentatą lan
kęsis Italijos ambasadoj ir 
kad ambasacįi žinojus jo planą.

Belgrado policija sako, kafl 
rekordai parodą, jogei jaunas 
Bebi keliavęs iš Romos j Pra
hą Italijos pasportu.

Viennoje manoma, 
s t a r i e j i ma kedon ieč i ų 
turi artimų ryšiu su 
Prahoje.

Žudeikai gresia mirtis
PRAHA, čechoslovakija, 

Jin 17.
albanų studentas, kurs andai 
nušovė čia Albanijos ministerį 
Zeną Bejų, bus atiduotas į tei
smo rankas. Kadangi mirties 
bausmė čechoslovakijoj dar nė
ra panaikinta, jaunas žmogžu
da veikiausiai bus pasmerktas 
mirti.

ne kaip 
Tokio. 

Konservato- 
jale visiško 

tarp
ROMA, Italija, spalių 17. 

Popolo d i Roma, vienas 
biausiu fašistų organų, 
kad “Romtos klausimui” iš- tas 
spręsti^ sutartis tarp bažnyčios tinių 
ir valstybės veikiausiai įvyk-'mą. 
siunti trimis pamatiniais punk-Į 
tais. Viena. Italų valstybė ne-1 z
siūlysianti jokių koncesijų, kol i,ament.is, motyvuodamas tuo., 
neatsižinosianti iš Vatikano, “ld ‘aut‘nių. k.votl' |st,,J’mas’ i 
jog jis priimsiu. Antra, kinu- kurs tu*CJO »e,tl Kall0n n“° P,a 
simo išsprendimas nebus gali
mas, kol išanksto nębus pri
pažinta papos teritorijoŠVsuve- 
lenybė, nežiūrint, kad ta teri
torija butų ir visai mažytė. 
Trečia, jokia svetima valstybė 
negal maišytis į “Romos klau
simo“ sprendimą.

Popolo di Roma 
jogei Italijos kiltumas 
kentėsiąs, jei Vatikano 
busiąs praplėstas.

\VASIIINGTONAS, spalių 17. 
svar-'— Sužinota, kad ateinančioje 
sako, kongreso sesijoje bus pasiuly- 

tau- 
įsta:y-

bilins panaikinti 
imigracijos kvotų

bilių remias darbo depar-

Meksikos maištininkai 
apleidžia Gomezą

krd pu- 
atentatai 
atentatu

eito liepos mėnesio, esąs netei
singas, nes ne visoms tautoms 
lygiai taikomas: vienos favori- 
zuojamos, kitos šalinamos.

spa-
Algiviat Bebi, jaunas

; MEKSIKOS MIESTAS, 
lių 17. — Iš Veia%Ciuzo 
neša, kad maištininkui urmu 
apleidžia savo vadą, generolą 
Gomezą ir pasiduoda federali- 

;nei vyriausybei.
Du kunigai, sugauti besklei- 

džią revoliucinę propagandą, 
ateivvl>ės buvo karo teismo pasmerkti h 
norėta to tuojau sušaudyti.

Maištininkų būrys vakei 
puolė nedidelį Huatusco mies- 

prcvincijoje 
savo skai- 

stipresni už

dpn 
p ra

Tautinės kvotos, pasak dar-| 
bo departamento, faktiškai ne
padidina “nordikų” 
nors kvotų įstatymu 
atsiekti.pareiškia, 

nenu- 
sodnas

Streikas lignito kasyklų 
darbininkų Vokietijoje

Pennsylvanijos senatorius ta Vera Cmzo 
Reed, autorius imigracijos įs-'Nors maištininkai 
tatymo papildymo dėl tautinių iįilini buvo* daug 
kvotų, pasirengęs vesti senate federalinį garnizoną tečiau bu- 

- - l" vo sumušti ir pi-iversti bėgti,

senatorius ta Vera Gružo i

PARYTUS, spalių 17. — Ry- 
‘oj [šiandie] čia prasidės Sa- 
mue’io švarcbaro byla, kaiti- 
;a no dėl užmušimo buvusio 

Ukrainos gcn. Simono Putliu
os. Teismo rūmai bus apsia-

■tyti stipria policijos sai*gyba. 
i Liudininkais pašaukta viso 
;apie 150 asmenų.

Petliura, kurs ‘buvo trumpai 
(gyvavusios Ukrainos respubli- 
jkos prezidentas ir bolševikų

spaliu primas, buvo švarcbaro nušau- 
. su_ tas Paryžiuje 1926 m. gegužės 

Austrų- , dien*L Kaltinamojo gynėjai 
argumentuoja, kad švaebaras 

Petliura, keršydamas 
už organizavimą žydų pogromų 

. Ukrainoje.

BERL1NAS, spalių 17. — 
Kadangi samdytojai, atsisakė 
pridėti 10 nuoš. algos priedo. 
Vokietijoje sustreikavo 70 tūk
stančių lignito kasyklų darbi
ninkų.

aitrią kovą prieš jo panaikini- i 
mą. Jo kovą rems daugelis l^i-'pąlikę daug nukautų ir sužou

, nu- 
krapštydami Italijos vardą. nu^0VV8 
Italų vyriausybė grūmoja už 

j viso 
kiam trafikui, jei sienos žymės

daryti jokios sąjungos su kito- (jaryti Zillerthalio sieną

Studentu riaušės futbo
le ? ontestą laimėjus

mis valstybėmis, nes jokia ki
ta valstybė nenorinti 
jos kivirčus su Lenkais. Vokie
tija gal ir galėtų daryti sąjun
gą, nes ji pati nori atgauti iš 
Lenkijos prarastas savo terito
rijas, bet Vokietija turi aitrių 
kivirčų ir su Lietuva dėl Klai
pėdos. Sąjunga su Rusija Lie-» 
tuvai irgi nepriimtina, 
nenori nutraukti 
karų valstybėmis, 
ri didelės meilės 
jie jos kivirčus 
tai jiems naudinga: tie kivir
čai kliudo sudaryti Pabaltijo 
valstybių — Lietuvos, .Latvi
jos ir Hstijos — sąjungą, ku
ri galėtų būt geriausia joms i 
garantija išlaikyti savo nepri
klausomybę.

“Del to jokios sąjungos ne
galės būti, kol Lietuva bus ka
ro stovy su Lenkija,” 
Lenkų propagandininkas 
šie Gillie, “juo kad tos

veltis j įr tolinu darkomos.

Prietaisas butlegerių 
pristatomiems svai

galams pažinti

12 gaisrininkų sužeista 
ugnį gesinant

nes ji 
ryšių su va- 
Rusai netu- 

Lietuvai, bet • 
palaiko, nes

NEW YORKAS, spalių 17.— 
l)r. Herman Goodman išrado 
ypatingą prietaisą 
pažinti. Kiekvienas

; tą naują išradimą, 
butlegerio svaigiųjų 
tuojaiv* gali susekti, 
gerą degtinę, ar munšainą, 
medinį spiritą ar kitokius nuo
dus.

gėrimams 
turėdamas 

gavęs iš 
gėrimų 

ar perki 
ar

1 asmenys žuvo aeropla
nui nukritus

PITTSBURGH, Pa.. spalių 
17. — Praeitą naktį gesinam 
čia didelį gaiši*, sunaikinusį 
vieną šešių aukštų trobesį, o 
kitus du stipriai gadinusį, bu
vo sužeisti dvylika gaisrininkų, 
jų tarpe keturi pavojingai. 
Gaisro padaryti nuostoliai sie
kią apie pusę miliono dolerių.

ATLANTA, Ga., spalių 17.— 
švęsdami futbolo kontesto su 
Alabamcs “tymu” laimėjimą, 
vietos technologijos mokyklos 
1,506 studentų 
mieste riaušes,
nuraminti be policijos 
šauktis dar gaisrininkų 
das. Keturios dešimtys 
tų areštuota.

pradėjo kelti 
Riaušininkams 

teko 
koman- 
studen-

triotinių draugijų, motery klu
bai ir kitos šimtaprocentinių į 
amerikonų organizacijos, kurios t 
geidžia, kad ateivybė butų ga
lų gale visai panaikinta.

Iš antros pusės, tautinių 
kvotų įstatymui panaikinti bi
lių remia. dabar ir kongresma- 
nas Johnson, kongreso imigra
cijos komisijos pirmininkas.

LAIVAS JAUKIAS PA
GALBOS

PROFESORIUS NUSIŽUDĖ

LAWRENCE, Kas., spalių 
17. — Savo raštinėj nusišovė 
prof. Perley F. Walker, Kansas 
Universiteto inžinierijos mo
kyklos dekanas. Nusižudymo 
priežastis nežinoma.

Levine grįžo iš Europos
NEW YORKAS, spalių 17. - 

Charles A. Levine, Columbia 
aeroplano savininkas ir jo pa- 
sažierius kelionėje iš New 
Yorko į Vokietiją, Chamber* 
linųi pilotuojant, šiandie gar
laiviu Leviathan grįžo j New 
Yorką.

DEGANČIUOSE NAMUOSE 
RADO DAKTARĄ IR JO 

ŽMONĄ NUŽUDYTUS

sako 
I>ar-

_____ w ___   kitos
>dvi valstybės [Latvija ir Esti
ja] į Lenkus tik ir žiuri, kaip 
galimus savo sąjungininkus ir 
apgynėjus, jei Rusui pradėtų 
prieš jas agresingų žygių. 
Del tos priežasties ir Anglijai 
ir Francijui rupi daryti tiems 
kivirčams galą. Deja, nė viena 
jų nesiryžta pa vartoti tokio 
stipraus spaudimo ir priversti 
Lietuvą savo nusistatymą pa
keisti.

“iŠ tiesų, mažiukė Lietuva, 
2,250,000 piliečių, kol 
tokioj padėtyj, kur ji

HONOLULU, Havajai, spa
lių 17. — Aeroplanui nukritus 
laukuose, netoli nuo Laie, Oa- 
hu saloj, užsimušė pilotas 
Goodale ir trys jo pasažieriai, 
jų tarpe viena moteriškė.

SOFIJĄ, Bulgarija, spalių 
16. — Bulgarijos parlamentas 
vakar susirinko nepaprastai se
sijai. .

Pavartojo tris budus

ST. LOUIS, Mo„
— Samuel Webb, 37 metų am* 
žiaus negras, pavartojo trejopą 
būdą nusižudyti. Skustuvu per- 
sipiovė gerklę, šoko nuo- via* 
dūkto žemyn ir pagaliau prirė
pliojęs atsigulė geležinkelio bė
giuose. Jis mirė ligoninėj.

nusižudę t 

spalių 17.

B1RMINGHAM, Ala., spalių 
17. — Gaisrininkai atvykę ge
sinti namų, kuriuos gyveno 
Dras F. Blair, buvęs valstybės 
gydytojas, rado viduj ant grin
dų gulintį patį daktarą ir jo 
žmoną, abudu negyvus. Jie bu
vo, matyt, nužudyti, o pikta
darybei paslėpti ir jų nąmai 
padegti.

su savo 
kas yra

Karininkas nusižudė
PASO, Tex., spalių 17. 
Bliss’e vakar

EL 
Fort 
nusišaudamas, majoras 
Thurman, 39 metų amžiaus.

Naujas Belgų ambasadorius
NEW YORKAS, spalių 17.— 

Belgenland garlaiviu atvyko
nusižudė naujas Belgijos ambasadorius 

Allen Jungtinėms Valstybėms, prin
cas Albertas de Ligne.

Chicagal ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja :
s' Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; stiprokas, 
daugiausiai žiemių rytų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 44 Q ir 50° F.

šiandie saulė teka 6:05, lei
džiasi 5:06.

Kosčiuškos širdis par
gabenta į VaršavąPORTLAND, Ore., sjialių

— Plaukęs iš Columbia upės į 
San Francisco garlaivis Wal- 
lingford šaukiasi pagalbos. P.?i 
audrą jis skaudžiai nukentėjęs 
ir netekęs vaifo. Garlaivy, kurs 
gabena lentas, viso yra 30 žmo-isenų Lenkijos karalių rumuo- 
nių. ' ‘še.

17.

VARŠAVA, spalių 16. —Va
kar buvo pargabenta iš Šveica
rijos į Varšavą Tado Kosciuš
kos širdis, kuri bu? patalpinta

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

Sugavo kalėjimo pabėgėlį

KALAMAZOO, Mich., spalių 
17. Milo Keep, žmogžuda, 
kurs praeitą pavasari pabėgo 
iš Kalamazoo kalėjimo ir iki 
šiol buvo ieškomas, šiandie ta
po suimtas. Jis slapstėsi Chica- 
goje.

GliOVERSVILLE, N. Y., 
spalių 17. — Išėjęs stirnų me
džioti netyčia nusišovė 
Bont, 19 metų amžiaus.

Gari

yra trys IA daugeliu kitų priežasčių, kurios pritraukia 
Uetuvi'18 siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

'. NAUJIENOS dunda geriausią patarnavimą pinigų 
ji. UitAjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas |eina j patarnavimą.

| 2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, tad 
NAUJIENOSE gaHma atlikti reikalus dienniria. vakarais 
ir sekmadieninis i< taipgi per skyrius ir paftta ii kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visiftką garantiją ui Hiunfiia- 
inus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuoki! pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 60 centų. Sekamos vietos suteik* 
jums patarnavima: .

AUDROS KNYGYNAS, 3210 S. HaMed St 
TUBUčiO AITIEKA, 233 E. 115th Street 
TUflKAlčfO APTIEKA, 527 W. 1 ZOth St. 
RAKO APTIEK A. 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III
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Rūgštumai Viduriuose KANADOJ
I Hllips M ilk of Magnetia” 

Geriau negu Soda

11,105 ★ daktarų sako, jog Lucky Strike Cigaretai 
mažiau negu kiti įrituoja švelnias gerkles sienas 

kenkia bile vienas kitų cigaretųmažiaus
ir

Naujiena iš Lietuvos
K1NGSVJLLE, ONT. Mano 

sutartis su darbdaviu pasibaigė 
spalių 5. Darbdavis man sumo
kėjo paskutinio mėnesio algą,

Vietoje sodos nuo dabar pra- išdavė gerą paliudijimą, kad 
gerai dirbu ir davė dovanai 
visą užlaikymą per tris die
nas iki spalių 9, kada atvažiuos 
mano brolis parvežti mane į 
\Vindsdor, kur aš per žiemą gy
vensiu ir mokysiuos!.

Spalių 9 atvažiavo mano bro
lis su žmona ir dviem sūnumis 
ir ponas Urbonas su žmona ir 
sūnumis. Leamingtono miesto 
parke valgėme pietus, gėrėme 
Kanados alaus. ŠĮ kartą mažai 
gėriau alaus, nes alus buvo ki
tos rųšies, laba’ kartus.

Po pietų skubiai važiavome 
į VVTndsorą. Aš važiavau pono 
Urbono automobilyje “Stude- 
baker”. Pakeliui politikavo
me. Aš pasigyriau, kad noriu 
prisitaikyti prie moderniško 20 
amžiaus ir todėl skaitau “Nau
jienas”, bet ponas Urbonas pa
aiškino, kad “Naujienų” re
daktoriai su atbulais apykak- 
liais, well, jeigu pamatyčiau, 
tai. įtikėčiau, nematęs negaliu 
tikėti, nes ir lietuvių 
dis sako:

dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia“ su vandeniu 
l de kada nuo nevirškinimo arba 
j igštumų, acid, gasų viduriose 
ii palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimti metų tik
ins *’Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonnte of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimų viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių. labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles U. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips mio 1875. priežo-

Nepirk katę mai-
GREITA PAGALBA DEL še“,—o aš toks vėjavaikis, jai 1 
SUSTYRUSIŲ SĄNARIŲ Inian jeigu kas nauju, tai gal-1 
SKAUDAMŲ MUSKULŲ va pramušta, lodei iš principo 

“Naujie- 
man pa
kuli, sa- Į 

kė, esą graži^F banguoja iri 
“Laisvė”, kuri, pasak jo, kaip 

bet aš nuo i 
Atlantiko 

bangos su laivu gerai pasupo, 
tai “vilnių“ ir dabar dar ne-1 
apkenčiu; laisvė irgi nesužavi; 
mane, nes dabar be darbo bu-, 
darnus esu laisvas, dolerius iš-' 
leidžiu, bet daugiau negaunu.1 
todėl plasnok “Laisvė” nuo ma-| 
nęs, aš ieškosiu darbe. B? to, > 
ponas Urbonas sako, kad rau
donam dugne puikiai atrodo 
auksinis piautuvas, plaktukas, 
kviečiai ir SSSR, ir sako, kad 
buk tai esąs nepamainomas pa-! 
puošnias pono l’rbono 18,1)00 
dolerių vertės namo vidaus. 
Besikalbant štai ir \Vindsor 
miestas. Pasivažinėjome po 
miestą. Suradau kambarį pa <; 
škotus, malonus ir simpatingi 
žmonės, tiktai anglų kalbos 
tarmė visai kitokia, vos galiu! 
suprasti, aš mat, moku tik tik-[ 
ra anglų kalbos tarme kalbėti; 
kambarys geras, 4 doleriai sa
vaitėje.

Eumenio Blanco
--------- "iškaitau ir skaitysiu 

Nesiblašksk agonijoj ilgiau, kuo-' r» ~ tt i__
mot .lohnso»’s Red Cross KidneyĮnas • Ponas L rbonas 
Plaster gal suteiktaiuins beveik ūmių Įtarė skaityti “Vilnį”, 
pagalbų. Nenusimink, jei kitos gy
duolės suteikė jums tik laikinų pa
galbų. Mėgink Johnsnn’s Red Cross 
Kidncy PlHsterj kuris suteikia pat- paUkštis plasnoja, 
varių gerovę—šilimų, jėgų ir nialo-r .
nų nuolatinį masažų skaudamiems (to laiKO Kaip mane 
sutrauktiems muskulams ir susty- 
rusiems sąnariam^

Naudingas efektą* patvarus dėl 
to kad gyduolės yra palaikomos pil
noj jėgoj tiesiog prieš odų prie 
skaudamų vietų ir nuolat veikia iki 
plasleris laikomas prie kimo. Jei
gu jūsų muskulai a ir sąnariai yra 
suslyrę ir apimti skausmo nuo virŠ- 
darbio ar neįprasto darbo, nuo ne
atsargumo, Reumatizmo ar dėl kitų 
priežasčių, gauk Red Cross Kidney 
Plaster vaistinėj ir vartok jį — jus 
nusistebėsite jo greitu ir nuostabiu 
veikimu. Parduodamas visose vais
tinėse.

Žymus Spanų Baritonas

“Aš rukau tiktai Lucky Strikes. 
Puikus skonis tų gerų cigaretų •
yra tikrai malonus, aš visuomet 
pageidauju to malonumo kurį jie 
man suteikia. Nežiūrint kiek 
daug aš jų rukau, mano balsas 
visuomet yra geroj padėtyj. Aš 
žinau, kad Lucky Strikes užlai
kys jį visuomet tyrų.”

sako
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25 MĖTĮ) PATYRIMO 
1‘ritaik/me akinių dėl visokių aklų

ęį^ARETTEsĮ

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ek»i>erti»s tyrimo akių ir 
pritaikinto akinių 

1801 South Ashland Avė. 
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augžtas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir-18 
1‘ustulMkH inn’»<> iškabau 

Vniando. 9 ryto iki 8:80 vak. 
Nedalioj nuo 9:30 iki 11 dienų.

Tel. Canal 0523.

ar man 
vakaras,

škotai man viską pa
tik turi, net neklausia 
įdomu, ąr ne. Vėlus 
brolis ir p. t rbonas tuvėse man patarė

It’s toasted
NEJRITUOJA GERKLĖS—NEREIK KOSĖTI

*) šiuo Hudijam, jog mes že- 
miaus pasirašę egzaminavome 
11,105 kortelių su parašais 
liudijančių teisingumų viršaus 
paduotojo pasakymo.

Lybrand, Ross Bros.
& Montgomery 

Aecountants and Audilors 
New York, July 22, 1927

Išėjęs pereitais metais Lie
tuvoje musų rašytojo P. Ru- 
secko pirmas “Knygnešio” to
mas padarė musų visuomenėje 
didelį įspūdį ir sukėlė tikrą 
triukšmą. “Knygnešys” iš tik
rųjų buvo suįdominęs plačiąją 
visuomenę, apie jį ilgokai rašė 
visi Lietuvos ir Amerikos laik
raščiai, jį plačiai skaitė ir dau
gelis, be abejonės, dar tebeskai- 
to. šiandien “Knygnešys“ yra 
kiekvieno labiau susipratuslo, 

j apsišvietusio, inteligentiškesnio 
lietuvio namuose.

Ir nieko stebėtino! —“Knyg
nešyje” juk gyvai atpasakota 
spaudos draudimo gadynė, ryš
kiai vaizduojama sunki, po
draug ir garbinga musų tautos 
kova su rusų valdžios priespau
da dėl būtiniausių tautai tei
sių ir reikalų—spaudos, mokyk
los, kalbos, laisvės ir k. O juk 

keturiasdešimt 
visa

DAZYKIT NAUJAI SU 
“DIAMOND DAZY VEMiS"
Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

susi-

clan-

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu- 
rodymus, kad 
kiekviena mote
ris gali nuspal- 
vuoti švelnia 
spalva arba nu-

dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, veisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rųšies — ir pa
sakykit aptiekoriui ar materio- 
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar,šilkinis, lininis arba mai
šytas.

Nūo Kosulio ir 
Šalčio Krutinėję 

Naudokite

3ndjotr jBranb 
Couglj &prup 

4a
(Inkaro Rūšies Vaistus Kosuliui) 

Visuomet Reikalu kitę Tik “ANCHOR”
z (Ištarkite ENKER”)

ta kova tęsėsi 
metų! Ir dalyvavo joje 
tauta... Ir užgrūdino ji mus 
ir sutvirtino, pažadino ir pa
ruošė prie kOvų, kurios davė, 
musų senajai tėvynei nepri
klausomybę.

Gavome žinių iš Lietuvos, 
kad greitu laiku, ne vėliau 
lapkričio mėnesio, išeis antras 
tos brangios mums knygos to
mas. Tas antras “Knygnešio” 
tomas bus ne mažiau įdomus, 

i kaip ir pirmas ir leidžiamas ly- 
Įgiai rūpestingai. Naujasis į- 
I vairių nuostabių įvykių aprašy
mais lygiai gyvai, kaip ir pir
mame tome bus vaizduojama 

(spaudos draudimo gadyne, bus 
pasakojama, kaip anų laikų 
šviesuoliai, knygnešiai ir kiti 
pasiryžėliai nenuilstamai kovo
jo su rusų priespauda, slaptai 

įgabendami per rubežių lietu
viškas knygas ir -laikraščius, 
gudriai prigaudinėdami- rusų 
žandarus, šnipus, gausingą sie

tuos apsaugą, dideliame pavoju
je platindami žmonėse 
pratimą ir šviesą.

Pirmame tome paminėta 
giau 500 asmenų iš įvairių
tuvos vietų, aprašyti jų darbai. 
Antrame tome dalyvių skai
čius, kaip spėjama, bus nema
žesnis; jie irgi bus iš įvairių 
Lietuvos kampų, o daug iš jų 
dabar yra Amerikoje; beveik 
visos vietos, asmenys »r įvy
kiai bus vis nauji, pirmame to
nu* nepaminėti. Be to, pirma
me tome atvaizdų (paveikslų) 
yra,vos 45, antrame gi i us apie 

i70. Bus tai viena iš labiausiai 
paveiksluotų lietuviškų knygų. 

.’(Viršelis bus naujas ir spalvuo
tas, kaip ir pirmo tomo. Iš vi
so knygoj bus ne mažiau 320 
puslapių. Formatas bus tokio 
pat dydžio, kaip ir pirmojo to
mo.

Kadangi tai knygai išleisti 
reikalinga daug pinigų, tai 

— *---- Jau dabar siųsti
'Knygnešio” Redaktoriui P.

- Rustckai užsakymus, o > drau- 
nkioVTr 8’e ir Pinigus. Užsisakiusieji 
mato kn^ #aus tu°j> kai tik ji 

■>a_ iš spaudos, t. y. ne vSliau
. lapkričio mėnesio. Aišku, kad 

’ užsisakiusiems ir antras tomas 
į Ameriką bus atsiųstas lygiai 

j taip rūpestingai, kaip ir pirmas 
tomas.

____ rr-'.ii.-J-.i-1.- .-----
Ten ir iš LIETUVOS | 

per Bremeną
Didžiausiu ir greičiausiu

Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais R 

Tiktai 8 Dienos Ant Joriu
Puikus trečios klesos kamba- \ 

iriai, tiktai staterooms E
N O R T H G E R M A N

L L O YD|
100 N. LaSalle St., Chicago, III. H 

arba prie vietiniu agentų i
noja kas dieną, gal ir tiesa, 
nes aš kaip darbo neturiu, tai 
laisvas dieną ir naktį.

Windsorc dar nebuvau sve
čiuose pas lietuvius, o jų čia 
yra; reikės aplankyti.

Mačiau čigonų būrį, 
koj ir čigonai turtingi, 
žiuoja dviem gražiais 
biliais, Lietuvoje tik 
važinėja.

Mačiau ubagą, jį 
gausiai šelpia, mat, be* 
su kita likusia silpnai

Windsor miestas labai 
žus, ypač visų mokyklų rūmai. 
Puikus reginys iš Windsoro j 
Detroitą.

Spalių 12, mane aplankė bro
lis su žmona, buvome teatre, 
šiandien ieškojau darbo, bet 
pasekmių.—Žalgiris.

tą, ieškojau darbo; Fordo dirb- 
_____ ___ r__„j parašyti 

išvažiavo namo į Detroitą. Spa- laišką, ką aš ir padariau, tai 
i dirbti žadėjo ir 

"'man duoti darbą ,nes pradėjus 
dįrbti priims 5,(MM) darbininkų, 
įstojau į technikos mokyklą ir 
mokinuosi komercijos skyriuje, 
mokslas vakarais, 
siasi iki 
įstojant reikėjo 
[doleriai, kuriuos gale mokslo 
metų grąžins atgal. .Mokina po 
2 ir •/£» valandos per vakarų, 
du kartu savaitėje antradie
niais ir ketvirtadieniais. Lietu
voje irgi yra vakarinės mokyk
los, bet už vieną mėnesį reikia 
mokėti 5 doleriai; brangu, vi* 
si norintieji negali lankyti mo
kyklos, nes neturi pinigų; Ka
nadoje lengviau prieinamas 
mokslas, nes dovanai mokina. 
Mokyklos lankymu esu labai 
patenkintas. Spalių 11 buvau 
p?3 Amerikos konsulą, kuris 
•nu n? užregistravo sąrašai! no
rinčių važiuoti į Jungtines 

(Valstijas liksiu lankyti mo
kyklą ar į svečius pas brolį. 
Kol kas šiuo klausimu nieko 
teigiamo konsulas man nepasa
kė. Pas konsulą mačiau vieną 
lietuvį, suspaudęs rankose lai
ko Lietuvos pasą, ir pundą 
mėlynų popierių, riebus, pra
kaitą šluosto nuo kaktos, susi
nervavęs nuo ilgo laukimo sa
vo eilės prie konsulo, su žmo
na kalbėjo giliai atsidusdamas.
Kalbėtis neteko, nes kalbėjausi 
su konsulo sekretorių, o man 
pabaigus kalbėti minėtas lie
tuvis su žmona skubiai išėjo. 

Kasdieną atsilankau knygy
ne, perskaitau laikraščius.

liy 10 pasivaikščiojau po mies- kaip pradės
I--------------------------- -------- 1—.man duoti c

Mokslas tę- 
31 kovo, 1928 metų, 

sumokėti 5

Windsoro laikraštis “The Bor- 
der ('.ities vStar” įdėjo trumpą 
žinutę apie Lietuvą, apie Pil
sudskio atsilanky|mą VLnSiuje. 
škotai man tuojaus šiandieną 
parodė tą žinutę laikrašty; jie 
žino Lietuvą; žino, kad Shar- 
key yra lietuvis; kaip su lietu
viu škotai kalba su manim prie
lankiai.

Jeigu įvažiuosiu į Jungtines 
Valstybes, tai aplankysiu “Nau
jienas”, nes manau, kad “Nau
jienos” yra žymiausias užsienio 
lietuvių kultūros centras. Beje, 
tada pamatysiu kokioje tvarko
je naujieniečių apykakliai.

Sako, kad “Vilnis” banguoja 
kas dieną, tą ir aš tikiu, nes 
Atlanto vilnys mane supo ne 
tik kas dieną, bet ir kas nak
tį. “Laisvė” ir gi, sako, plas-

Dasižinokit apie 
taupymų planą

Ameri- 
nes va- 
a u tomo- 
arkliais J?™“

6 rneįiesiams išiY»okejjimui 
SPECIALĖS KAINOS 

$35.00 pleitos tiktai, $12.50 
$7 Sanitary Bridge $4 

Be Skausmo
Mufjų vienatinis naujas apaesi- 
tetic padaro visą dantų taisymą 

visai be skausmo 
Dykai X-Ray egzaminavimas
DR. S. T. JONAS

135 S. State St.
Kampas State ir Adams — 

Trečias augštas
Atdara vakarais iki 8. Nedėlioj 

nuo 9 lyto iki 12 dienų.Be Atidėliokite Ilgiau
Jsiveskit namų apčildymo reikme
nis j savo namą ateinančiai žie
mai — už keletu dienų gal jau 
ateis šaltas oras.

Pašaukite mus telefonu ' 
arba atsllankykll | musų ofisų, o 
musų inžinierius išaiškins jums, 
kaip galite turėti apšildymo reik
menis savo namuose su mažomis 
išlaidomis.

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planų dykai.

M. LEVY &
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ 

Telefonas j visus departmentus — Calumet 0644-0645 
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mos kalbamo lietuviškai

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė.
Tel. 8ąginaw 4847

“Knygnešio“ II tomo kaina 
su persiuntimu Amerikoj neį
rištas 1 dol., įrištas į kietus 
pusiauaudeklo viršelius 1 dol 
50c., įrištas i kietus audekle 
viršelius 2 dol. Viršeliai su gra
žiais aukso užrašais.

Užsisakant antrąjį tomą, sy
kiu galima užsisakyti ir pir
mąjį. Pirmojo tomo įrišimai ir 
kaina tokie pat, kaip ir antrojo.

Pinigus siųsti šiuo adresu:
“Knygnešio“ Reduktoriui 

Petrui Buseckui, Duonelaičio 
g. 17. Kaunas. Lithuania.

SIUSKIT HEK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

fo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos tanky

I
I

WNERSTENS
^NohcmianTTppo . , .

TIKRI APYNIAI
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Visiems Reikalingas Radio
Ilgi, tamsus ir šalti rudens vakarai jau čia. Koncer

tus, Operas, Orkestras, Muziką ir Futbolas Sportą, namuo
se sėdėdamas girdėsi ir gėrėsies su Brunswick ir R. C. A. 
Radiola, At\vater Kent ir Freshman Radio.

H KORESPONDENCIJOS
................................. i ■■

' tų, tai patartina, kad nito tekių 
demagogiškų “klaidų” atsisvei-

Baltimore, Md.
Atvvater Kent vėliau- 
sis modelis kaip ant 
paveikslo tik už $120. 
Frtshman vėliau s i s
modelis kaip ant pa- 
veikslo už $98 ir aukš

čiais.
Radiolas už $78 ir auk- 
šČiaus.
Phonograph ir Radio 
krūvoje už $79.
Užlaikome vėliausius 
Brunswick ir Colum-
bia Lietuviškus Rekor
dus ir Roles.
Einame į namus ir Ra
dio setus sutaisome.

; Moterų komunisčių prakalbos.— 
Geležinio Arklio šimto metu 
evoliucija.

Spalio 1B d. komunisčių 
uiidė" surengė prakalbas, 
gaišinimuose buvo sakyta, 
kali ?s p-lė E. Jeskevičiutė. 
kokiu tai netikėtinu bildu
mininkė pristatė pirmu kalbė- 
lojiim kalbėli kriaučių unijos 

agentą Jau 
publika 

šituo žmo- 
nevisai

Būtent, jis

“su-
Ap-

bet 
pir-

Publikos prakalbose buvo 
mažai, pinigėlių irgi susirinko • 
mažai, taip sakant, raudonasis 
biznis vykstu prastai.1 ■ I

Liesas žino kas čia pas mus ' 
i Baltimorėje darosi? Judžkių 
yra tiek daug, daugelis iš jų 
yra gana žemos kiilturos, taip 
sakant sulygsta afrikiečiams 

[arba dainiam, bet pjie komu
nistų ir ji? nebenori prisidėti. 
Ir tų žmogau suprask kas čia 
darosi!

UŽTIKRINA SAUGUMU 
“BAYER ASPIRIN" I

I Yards 4951
I Mrs. Anielia Jarusz-Kaushilla.^ 

AKUŠF.RKA
3252 So. Halsted St.

geiieralį
Girdėj u si 

kad su 
atsitikusi

“neva" 
kauską. 
sako, 
gum 
smagi nelaimė.
neįėjęs labai daug ir gana iš
mintingai paaiškinti apie Lie- 
aivos dabartinę nelaimingų pa
dėti ir tuo pat įrodyti kaip blo
gi yra Lietuvos fašistai ir jų 
pragaištinga politika, 
juo alsitiko taip, kaip 
nelaiminguoju žydeliu, 
behudavojant aukštąjį
kad pasiekus poną Dievą, susi
maišo liežuvis. Taip ir Jankaus
kui bekalbant apie fašizmą, be
ginant komunizmą, išėjo tokis 
“spyčius”, kad klausytojai jo
kiu budu negalėjo suprasti ką

, tas žmogus nori pasakyti. Sako, i

24 d. rugsėjo pas mus 
gana Įdomi paroda, ku- 
surengta Baltimore & 

geležinkelio kompanijos, 
metų

pradžios

bet su 
su tuo 
kuriam 
bokštą,

Radio kokio tamista la ikiai—parankiausio, prieina
miausią kaina gausi musų krautuvėje. Ateik ir pamatyk 
musų Radio Skyrių Didžiau ioje Lietuvių Muzikališkoje 
Krautuvėje.

K

Jos. F. Eudrik Jnc.l
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 4705
Atdara kiekvieną vakarą iki 10 v. landai. Nedėliomis iki 1 v. po piet.

šitą kuponą prisiūdami mum arba atnešdami j krautuvė, gausi
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PRANEŠIMAS
Gerbiamieji:—

Šiuomi pranešame, 
kad Milda Auto Sales 
ilgą laiką buvusi po No. 
3121-27 So. Halsted St., 
persikelia į naują vietą, 
kuri bus naujame name 
moderniškai įrengtame. 
Musu “Show Room’ 

dvi penkiii autorno- 
bilių vietos. Išanksto 
užtikriname Jus, kad iš
naujos musų buveinės galėsime teikti geresnį patar
navimą ir geriaus patenkinti musų klijentų reikala
vimus. Todėl šiuomi užkviečiame Jus prie pirmos 
progos atsilankyti į musų naują įstaigą.

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS ir A. KASULIS, savininkai 

806-8 West 31st SU Chicago, III.
Tel. Boulevard 1685

Pinigai Lenkijon
• • ir i

Vilniaus Kraštą
Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos'doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina j 14 —16 dienų; kab- 
legramu — į 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00. ,

Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu
von ar Rusijon, visados kreipkitės j Naujienas.

» 1

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Garsinkities Naujienose

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku nagai ?u*4.rtį.

Jei abejoji apie savo ak.s, cik pa.
Dr. A. R. BĮ .1'MENTI! A L

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Does not affect 
the Heart

Viršuj Universal |

State Bank

A. VIŪIKAS-LULEVICH
AKUAERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvia 

Tel. Yards 1119
Baigusi ak’*“’ 
rijos kolegiją* 
ilgai praktika
vusi Pennsyi- 
vanijos ligon

■ bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio 
se ligose prieš

' gimdymo, laike 
gimdymo ir po

; gimdymo.
Už dyką pa

tarimas, dar ir 
kitokiuose
kaluose mote-

1 rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite pa- 
gclhą.

Valandoj nu*
8 ryto iki 2 
pietų, nuo 6 

' y vai. vakare.

r ei

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus’’ ant pakelio arba ant tab- 

Sli\ let’o, tai jus dar negaunat tik- 
slos ro Bayer Aspirin, kuris yra už- 
w<b tikrintas per milionus vartotojų 

ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo

Galvos skaud.
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

ga-
Tel. Boulevard 6487 

4649 S'o. Ashland Avė. 
J r 805 E. 47th St.

Kenwood 1762 
Praktikuoja 20 metų

Nuo 
tęsiasi 
r i yra 
Ohio 
paminėjimui šimto
kaktuvių nuo 
kompanijos Įtaisymo pirmo 
rinio lokomotyvo. Parodoje 
Įima matyti daugybes senovi
nių lokomotyvų, vagom/ ir
vežimų, thip pat čia yra ir vė- Slogų 
liausi lokomotyvai B. & ()., Ka- (Neuritis 
nados ir Anglijos, kas daro pa- Dantų gėlimo 
rodoj gana ypatingo Įspūdžio. KT----
Paroda kasdien lanko tūkstan
tinės minios žmonių ir visi dox 
misi tuo kas buvo da taip ne
senai, tik už šimto metų ir kas 
šiandien. Visiems be didelio Į 
vari

.uis žmogus non pasauyu. ' pju]arvto milžiniško 
kad šitam komunizmo “lakšto ipe). s’imla 
budavotojui šį kartų liežuvį su
maišė nelabasis stiklelis. Gaila!

P-lė Jeskevičiutė, kaipo vįe- 
na iš švaresniųjų komunistų 
kalbėtojų, gana rimtai nurodė 
daugi’i pavyzdžių iš moterų is
torinio gyvenimo ir iš dabarti
nės moterų padėties ir darbuo
tės. žinoma, niekas žinantis da
lykus negalės sutikti su kalbė
tojos Įrodymais apie dabartinės 
Rusijos taip aukštą kulturinį, 
ekonominį ir sociali moters, 
stovį, kokiu taip labai ideališ
ku piešė kalbėtoja. Čia aiškiai 
buvo galima matyti pas kalbė- • 
tują ne kas dauginus, kaip ko- j 
munizmo simptomai. Imti iš' 
Busi jos pavyzdžius ir juos siū
lyti kitiems galį 
Ingis arba ignoi 
yra 
žmonių 
laiku yra nualinta karo, revo
liucijos ir komunizmo ek spėri- 
mentale, statoma ankŠCaan ki- | 
tu kultūrinių šalių. Pamanykite, 
ką tai reiškia!

Poliaus kalbėtoja neteisingai į 
informavo susirinkusią publiką 
kaslink čia atvykusios iš Lietu
vos p-ios Pikčilingienės. Kalbė
toja apie pusę valandos laiko, 
pašventė įrodydama, kad minė-; 
ta poniutė renka aukas dėl fa
šistų, politiškiems tikslams. Tuo 
tarpu, kiek yra žinoma, ta po
niutė yra Įgaliota klerikalų mo 
terų draugijos rinkti aukas dėl 
tūlos klerikalinės mergaičių 
ūkio mokyklos, žinoma, galima 
tą poniutę kritikuoti, galima 
jos atstovaujamom organizaci
jom nepasitikėti, kaipo klerika- 
liškom įstaigom ir tuo vaduo-

ųeinus nie- 
:'Šalis, kur 

skaitoma 85G bemoksliu 
šalis, kuri pastaruoju

aukautų. Bet yra gana negrą- | 
žu ir demagogiška informuoti 
susirinkusią publiką klaidingai. 1

I apie vieną ir antrą klausimą. 
Jeigu Jeskevičiutė nori būt šva
ri kalbėtoja ir nesekti pavyz
džius Bimbos, Pruseikos ir ki-1

SERGANTI ŽMONES
D«l cerhunlo fir rrclčiausio ifalgydymo 

paaitarkit

Dr. B. M. Rosr
Specialistu

Jo trisdešimtis me 
tų pasekmingo Dra 
ktlkavimo gydvmt 
chroniškų ir užkre
čiamų ligų, kraujo 
pūslės, privatiškų i) 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi- 

Jis vartoja Amerikos

dai išgydo. Ofisas

35 S. Dearborn St.
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilty Building
Imkite elevatorių Iki penkto auktto. Vy

rų priėmimo kambarys 506, — Moterų 508. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
plot. Panedfilyj. Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryta iki 8 valandai vakare.

dykai.
gydymo metodus. Geriau-

Neuralgia
Kiekvienas nesulaužytas! 

“Bayer” pakelis turi patikrin- j 
tus nurodymus. Parankus bak- [ 
siukai iš dvylikos tabletų kai-

go puola j |ikis supratimas. nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
i™,,4^ progreso' taipgi parduoda buteliuose po

—Rep. Pipiras.

Ar Jus Žinote
Kad kiekvienas pasažierius 
musų laivų turi privatišką 
daromą kambarį. Jei jus 
note važiuoti

LIETUVON

24 ir 100.

ant
UŽ-

ma-

tegul musų geras agentas pasa
ko jums apie gerą maistą, pui
kų patarnavimą ant musu di
delių, greitų ir patogių laivų

VVhite Star Line 
Red Star Line

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO.

Chicago. III.

MUSŲ 2 DIDELI 
SPECIALAI

me-

Cedar Chests
(Skrynios)

$12.95 .
Didelės skrynios, riešutinio
džio užbaigimo iš lauko, ir raudo
no Tennessee Cedar iš vidaus. Pil
nai prirengtas su spyna ir raktu, 
tiesiog stebėtinos vertės.

Knygoms sandėlis 
ir stalas
S3.95

Gražiai padarytas. Turtingas 
riešuto medžio užbaigimas. Rie
šuto medžio viršus. Retai pasi
taikoma tokia pigia kaina.

CENTRAL OISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-25 S. Halsted St

SfauĮtainn
Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bue 
brangi dovana.

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti1 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

KORNAI
Greita pagelba nuo skau
dami) komi) ir pirštų spau
dimo ėcvctykuose.

DzSeholl's
Xino-pads

AptiekoM Ir 
čeverykų 

krautuvėse

S. L. FABIAN & Co 
809 W. 35tb St. 

(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0611—0774

Jusų
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas.

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki- j 
niviR kntn reikia, duodu patarimų alciij 
higienoje visiems.

Dr, C, Michel
LIETUVYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.

Akys tai jūsų didelis turtas.

Garsinkitės Naujienose j

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR.G.
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAL1SZ
1145 Milwaukee Avė.

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedčlioj pagal sutarti

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

tus: daviernastis, pirkimo ir 
pardavimo aktus pagal Ame
rikos ir svetinių šalių tiesas. 
Pasekmingai siunčiarh • pini
gus ir parduodam laivakor
tes.

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St, Chicago, III.

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boalevard 1310 

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrų* ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 "ryto.

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas

190 No. State St, Room 1012 
Tel. Dearborn 2734 

Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai.
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St
Po pietų nuo 8:80 iki 8:90 vai. vak. 

Nedaliomis nuo 10 ryto Ud 12 
Tel. Yarda 1141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pa»- 
kola pinigą 1 ir 2 morgiMami.

John Kuchinskas ir
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandoj 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washlngton and
Ofiso Tel. Central 2978

Namą Tel.i Hyde Park 8895

BLDG. 
St.

Clark

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdriunas Borden) 
LIETUTIS ADVOKATAS

112 Weet Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22 SL nuo 7 iki 9 
Telephone Roossvelt 9090

Namų Telefonas Repablic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

19756 So. Mickigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktą 
Vedėjas visų teisių

Namų Tel. Pullman 6377

ADVOKATAS
11 S. La Sali. St., Koom 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vilkti rai s
3241 S. Halsted St. Teb Vardu 0062 

7-—9 v. v. apart Panedėlio ir 
r«tnyWos

Telephone Yarda 0&M ’ —

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis auo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 82M

DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuvėms žinomas per R' 
metu kaipo patyręs jrydytojas. 
chirurgai ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Ii 
gas vyrų, moterų ir vaikų paga' 
naujausius metodus X-Ray ir ki 
tokius elektros prietaisui*.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel.: Dieną: Canal 3110. Nakti 
South Shore 2238, Boulevard 4136

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lahos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaikų ir visų chronišką ligą 

Ofisas 310? So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

1724 So. Lama mis, kampas 18 h Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas i, 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas liarr 
pas j senas; duodam 
ant lengvo išmok* j > 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

V



Anlradienjs, Spalis 18, 192’/

naujienos-
The Lithaanisa Daily Neva

Publhhed Daily Mxcept 3unday

Bditor P. GRIGAITIS
1739 South ilalated Street 

Chicago, III.
Telephono RooeeTolt 8509

Subecription Katėsi
18.90 per year in Canada
|7.00 per year outaide oi Chicago.
18.00 per year in Chicago.

8c. per copy.

Entered aa Second Claas Matter 
March 7th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, 111., undar. tha act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, ilskiriant 
sekmadienius. Leidtia Naujieną Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
IR — Telefonas: Roosevelt 8508.

I8.oa 
499 
X60 
1.50
.75

Užslmokijlmo kalnai

Chicago ja — paltu:
Metama ------- ----------- -------
PumI metą----------------------
Trims mineaianui______—
Dviem mlneaiama-------------
Vienam mineaiui -------------

Chicagoje per netiotojuai
Viena kopija................. ...........  8c
Savaitei ------- ---- --------------- — 18c
Mlnesiui ------------------------------- 75c

Suvienytose Vaistuose, ae Chicagoje,

Metams ----------- —------------ _ |7.00
Pusei metų -------  8.50
Trims mėnesiams________ - 1.75
Dviem mėnesiams ---------------- 1.25
Vienam minesiui---------- ----------- .75

IJetuvon ir kitur uisieniuosei 
(Atpiginta)

Metams ---------------------------- -  18.10
Pusei metų  ----------- —— 4.B0
Trims lataesiams 150 ,
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su ušsakyma.

PAREMKIME KOVĄ PRIEŠ SMURTININKUS!

i Apie Įvairius Dalykus j

Priešistorinių laikų 
lietuviai

kad tokia jura tikrai buvusi 
ten, kur dabar Pinsko pelkės. 
Pripetės, Dniepro prieupis ir

Lietuvių paėjima*.— Sanskritų Įvairių upelių iki šių
kalbu—Kalbų mokslo svar-, laik« kas l>ava3aris ten užlieja

’ -------- Prieš ko
kius 2,000- metų ten buvo dlde-

(lis negilus ežeras, laikui bė-
į’otei. — Pinsko pelkės. — ;«»nt P« truputį užaugęs žolė- 
Lietuvių kelionė. — Kuršių mls\ 
žuvimas. — Lietuvių kultu- 
ringumas.— Lenkų įtaka.— lal’ 
Lieuvos bajorijos paėjimas, i
—Vėlesnių laikų Lietuva. —' >vainos keliavo t pla-

ba.—Senovės daiktai.— Lie- ~Plotus,
kanų reikšmė.— Prieš 5,000 
metų.— Europos vakarai. —

Lietuviški pavadinimai.

iška- 
įran- 
kau-

Dabar toje vietoje 
laiveliai, žuklystės 
žuvų ir šiaip įvairių 
žmonių skaičiui didėjant

Atų pasaulį ieškoti laimės, ly
giai kaip kad ir Šiais laikais 
žmonės važiuoja į įvairias Bra- 
zilijas. Senovės žmogui ma
žiau reikėjo gyvenime reikme- 

užteko jam dykumų, van
dens, žuvies ir žvėrienos.

1 spaudžiami iš pietų

[T.] Daugelis skaitytojų gir
dėjo, o gal net ir patys, kitus 

Kuomet diena iš dienos telegrafu ir paštu ateina vis'pamėgdžiodami, kartojo, jog 
baisesnių žinių apie padūkusį smetoninių reakcininkų lietuvių tauta iš Azijos atėjusi 
siautimą Lietuvoje, tai Amerikos lietuviai, kuriems rupi EuroP011- Tod^ .lr. h*t®vl.ųi slavų 
Lietuvos laisvė ir geresne ateitis, privalo kuo galėdami Sakoma net> jog Azij6ft pusės, tų laikų lietuviai pradė- 
paremti Lietuvos žmones jų kovoje su smurtininkais. Indija, kraštas tarp '

Vien protesto ir pasipiktinimo žodžiai daug nepadės. Bramaputros, Gango ir Efra- 
Remkime juos pinigiškai. Kiekvienas susipratęs darbi- to upių, buvęs tas rajus, iš 
ninkas galėtu lengvai, savęs neskriausdamas, paaukoti kl“’10. Paeinančios visos tautos, 
dolerį, kitą Lietuvos socialdemokratams. 1 a partija sian-k ____ ’
die yra aršiausia persekiojama. Visa eilė jos narių tapo dar panašesnė lietuvių kalbat.įsll^e 
nugalabyta; šimtai tapo sugrusta į kalėjimus ir koncent- visos senoviškos kalbos—grai- 
racijos stovyklą, ir daugeliui teko pasišalinti j užsienius. ;

labai panašios
Tokios priespaudos ir vargo, kokius dabar kenčia Lie- našių žodžių: vir<- • « • • * •

Seniausia indusų kalba sans
kritu vadinama ir

kų, lotynų ir lietuvių’ — yra 
labai panašios. Yra visai pa

vyrąs, j im
tuvo* socialistai, jie nebuvo matę nė prie kruvinosios Ru- gum—jungas ir t.t. Net ištisų 
sijos carų valdžios. Padėkime jiems! ,sakinių sudėtis ir pats kalbos

Visi demokratijos šalininkai turėtų, be to, remti ir 
Lietuvos žmonių laikraštį “Liaudies Balsą”, kuris eina 
Rygoje. Jisai nesenai persikėlė naujon vieton, ir jo nau
jas adresas yra toks: “Liaudies Balsas”, galvena pasta,

„ ! būdas vienodas. 
| Mokslo vyrai, lygindami į- 
variais laikais vardus, išmoko 
gana tiksliai atspėti, kame, ka
da ir kokia tauta gyveno, kuo 
vertėsi ir koks buvo jos būdas.

Pasirodo, jog tuos spėlioji
mus galima lengvai patikrinti 
pasinaudojant mokslu apie se- 

! novės daiktus, kuriuos laikas 
nuo laiko randanta žemėje. Kar
tais- tuos daiktus vanduo iš 
pakraščių išplauna arba vėjas 
iš smėlio išpusto, žmonės ieško 
ten turtų ir pinigų, mokslo vy
rai, nors zir pinigų neniekina, 
tačiau labiau brangina kaulo 
gabalėlf ar ginklą. Visos tos 
iš žemės iškasamos bei laukuo
se randamos smulkmenos: ak
meniai kirveliai , kokie nors 
keisti akmenukai, auskarai, ie- 

“Amerikoniškoj spaudoj tilpo sekamas prane- t,vs’ 11 ,pana“
M j r j i x sųs daiktai, mokslo vyrui turi

Simas... ' didelę reikšmę ir papasakoja
Šmeižtas, vagystė ir apgavystė vienoje krūvoje: — begalybę įvairių Įdomių dalykų, 

tokia yra komunistų spaudos etika ! Ue> kurie tuos daik|us varto.
jo Jeigu prisikeltų, negalėtų

■ tiek papasakoti 
kiek žinių mokslo 

■kia kartais vienas 
skardos gabalėlis. 

' Slenka pažiūrėti 
kslininkui pasako 
kada ją pagamino, kas ir ka
da ją čia atgabeno, kuo žmo
nės vertėsi ir kokie jie buvo: 
protingi, beturčiai ar turtingi. 

,Tasai 'mokslas mums ir aiški
na, iš kur iš tikrųjų atėję mu-

Jo metinė prenumerata Amerikoje kainuoja $2.00.

KOMUNISTŲ LAIKRAŠTINĖ “ETIKA”

Brooklyno maskvinių melagių organas įdėjo begėdiš
ką redakcinį straipsnį, kuriame įrodinėjama, kad “Nau
jienos” remiančios fašizmą. Bet sekančioje to paties nu
merio špaltoje pakartota ištrauka iš tilpusius “Naujieno
se” žinios apie žvėrišką Lietuvos fašistų elgesį su Taura
gės sukilėliais.

Tečiaus, kad to komunistų šlamšto skaitytojai nepa
matytų, jogei jisai vagia žinias iš tų pačių “Naujienų”, 
kurias jisai šmeižia, tai tenai pasakyta:

Tigro savo lcell°nę į šiaurės va
karus, arčiau prie juros, nes 
vakarų ir pietų—vakarų plotai 
jau buvo užimti. Gotai gi, ly
giai kaip ir lechitai, nebega- 

i- buk buvus PasistumSti toliau, nes at-

| Tas žemės plotas, kur dabar 
yra Lietuva, anuomet buvo dar 
retai apgyvųjįtas. Gyvenusios 
čia tautos buvo silpnos, pasi
duodavo spaudžiamos ir trau
kėsi į šiaurę. Tai buvo ket
virtam ir septintam amžiuje 
Kristui simus. Aukštaičiai tais 
laikais buvo užėmę Ašmens, 
Vilniaus ir Ukmergės lygumas, 
žemaičiai gi—Nevėžio, Duby
sos ir Ventos upių lygumas.

Prusai susidėjo su vokiečiais 
ir patėko jų įtakon. Kadangi 
ankštokai jiems pasidarė Juros 
pakraščiuose, mėgino prasimuš
ti į pietus per Mazovijos žemę. 
Mazoviečiai, negalėdami patys 
apsiginti, pasikvietė talkon 
kryžeivius. Nuo tų laikų pra
sidėjo lietuvių nelaimės.

Tryliktame

JUBILIEJUS SU AREŠTAIS ir išaiškinti, 
vyrui sutei- 
surudijusios'Leningrade susirinko dešimta, jubilėjine Rusijos cen- 

tralinio vykdomojo komiteto sesija.
Sovietų centralinis vykdomasis komitetas einą kartu 

ir parlamento ir vyriausybės pareigas. Bet jisai nėra 
tikroji valdžia. Tikrąją galią Rusijoje turi savo rankose 
komunistų partijos centralinio komiteto politinis biuras. 
Sovietų vykdomasis komitetas uždeda tiktai savo štem- 
pelj ant partijos politinio biuro nutarimų.

Svarbiausias dabartinės sovietų komiteto sesijos dar- sų l>“cl“‘; < ...... Irio balose)., prieina ir klausia,

gimimą laukinės, vadinamos ‘as vadmasi’^ltas, Nuc 
to laiko,, žinoma, visi suomių 
tiltai tokiu, kiek iškreiptu var
du, vadinami.

I Tuo budu Lietuva lyg ir pa
skolino jiems: tekinį, roges, 
žirnius, rugius, avižas, žąsis, 
perkūną ir net kepurę . .

Iš čia matome, jog 6 7 am
žiaus lietuviai ne tik kad mo
kėjo sėti javus ,važiuoti ratais, 
laikyti naminius gyvulius, ne 
tik garbino perkūną, bet ir sa
vo kaimynus to viso mok'. 
Reiškia buvo už juos apsukres
ni ir labiau kultūringesni.

i Lietuviai irgi pasiskolindavo 
ir savaip iškreipdavo 
žodžius.

Labai keista atrodo,

liekana mo
kas, kur ir

Kas yra karvė dešim
ties metų vaikui UŽLAIKYKI! KEPENIS I 

ŽARNAS REGULIARIAI 
SU “CASCARETS"

Io- 
tik 
pa- 
at-

papasakoja, ko- 
buvo/ lietuviai 
dviejų_ ugnių: 

nuo Klaipėdos 
kalavinin-

lenkų: socha, brona, cepy.
Lygiai taip pat mažai tiesos 

yra pasakojime apie tai, buk 
Lietuvos bajorija paeinanti iš 
ištremtų čionai romėnų, su Pa
lemonu priešakyje. Kai kurie 
musų išsireiškimai panėši 
tynų kalbai, bet tai yra 
bendras visų senovės kalbų 
našumas; romėnų monetų
vežė pas mus įvairus pirkliai, 
supirkinėję Lietuvoje gintarą, 
odas; visu gi istorija apie Pa
lemono kelionę vandens keliu 
yra tikriausia pasaka.

Apie vėlesnių laikų Lietuvą 
jau yra labiau patikimų įrody
mų—rašytų dokumentų ir kro
nikų. Jais jau remiasi istori
ja. Ji mums 
kiam padėjime 
pakliuvę tarp 
nuo Rygos ir
pusės teriojo juos 
kai, nuo Prūsų veržėsi kryžuo- 
čiai.

Lietuviai spyrėsi kiek įmany
dami, bet matė kad neįveiks 
geležimis apkaltų “ricierių”, 
einančių iš visų kraštų lyg ko- 
kion medžioklėj.

Baigiant tenka pastebėti, 
kad lietuviai, kur tik jie pasi
suka, mėgsta visa savaip pa
vadinti: miškus, vandenis, lau
kus, žmones, kalnus, 'kiekvieną 
užkampį.

Taigi visi tokie pavadinimai, 
ypatingai seniausieji, su labai 
maža išimtimi, yra lietuviški. 
Dažnausia jie pasikartoja įvai
riose krašto vietose: kiek daug 
mes turime vietų vadinamų— 
galas, kurios nežinia ko^el len
kų kalboje iškreipiami į “go- 
la” ?r— Baiso-gala—baisus g£)- 
las, Airio-gala—štai galas, 
Vendžiogala ir kiti.

Turime net 4 Alaušas. Za
rasų, Rokiškio, Ukmergės ir 
dar kažkokiame apskrity. Tu
rime keletą miestelių, kur pasi
kartoja žodis tauras ir ragas 
arba abu šie žodžiai drauge, pa
vyzdžiui : Tauragė, Tauragnai.

Gardas reiškia užtvara, ir 
šitai lietuviai įkuria! Naugan-

amžiuje slavai dėlį, o kiek toliau ir didesnę: 
visai išžudė nepaprastai kariu- Gardinas. Lyda — nuo' žodžio 
gas ir narsias jotvingy ir su-,lydyti— 
davų gimines. Joms žuvus iš- • džius, 
liko tik vietų pavadinimai, ku- ašmenys—aštrus, 
riose jų gyventa, žuvo kur
šiai, pranyko sėliai, venedai ii 
kitos mažesnės lietuviams gi
miningos tąutelės. IŠ prūsų ne
išliko tik vienas jų vardas. Tuo 
vardu save dabar vadina aukš
tos kilmės* vokiečiai, kryžuočių 
ainiai. Su lietuviais gi susilie
jo daugelis suomių ir estų, ku
rie nesuskubo ar nenorėjo ap
leisti užimamo krašto.

Tie gi iš jų, kurie ir pasi
traukė, visgi daug ko iš lietu
vių pramoko. Iki šiol suomių 
kalboje išliko nenlaža lietuviš
kos kilmės žodžių. Juos suo
miai pasisavino kartu su lietu
vių vartotais daigtais. PamatS, 
sakysim, žuvėdrą, libietis arba 
kokis mardvietis kaip lietuviai 
tiltą stato (lietuviai išmoko tai 
daryti patys, gyvendami Pag i-

Vienos Tartų miesto, Estijoj, 
mokyklos dešimties metų moki
nys parašė tokį rašto darbą a- 
pie karvę:

“Karvė yra žinduolis ir nami
nis gyvulys. Karvių yra visur. 
Jos aptrauktos galvijų oda. Už
pakaly karvė turi uoodegą, ku
ria nusibaido muses, nes kitaip 
musės patektų į pieną. Prieša
ky yra galva, ant kurios auga 
ragai, ir snukis. Ragai karvei 
reikalingi badytis, o snukis — kaip nemaloniai ir prastai jųsJ 
mykti. Apačioj karvės kabo pię- jaučiatės nuo vidurių užkietieji-j 
nas — su prietaisais jį ištrauk-1 mo, nevirškinimo, raugėjimo irj 

silpnų žarnų jus visuometl 
gausit pageidaujamas pasekmes' 
su Cascarets.

Nedaleiskit savo skilviui, ke
penims ir žarnoms padaryti 
jums nemalonumų. Paimkit Cas
carets šį vakarą, prašalinkit ant 
visados galvos skaudėjimą, rau-| 
gėjimą. svaigulį, nervingumą, 
rugštumus viduriuose,’ nugaros 
skaudėjimą ir kitas ligas; išva
lyki! savo vidurių organus nuo 
bereikalingų atmatų, gasų ir už-| 
kietiejimų, kurie suteikia jums 
nemalonumą. <

Už 10c bakselis reikš jums 
sveikatą, linksmybę ir švarią- 
galvą per mėnesius. Neturėsiu 
daugiau nemalonių dienų jei 
vartosit Cascarets dabar ir atei
ty. Visi aptiekoriai parduoda

I Cascarets. Neužmirškite vaikų. 
— jų maži viduriukai irgi reika-j 

, lauja valymo.

ti. Jeigu patrauki tai išeina pie
nas. Pienas niekad neišsibaigia, 
nes karvė vis naujo pagamina. 
Kaip ji tai daro, apie tai dar ne- 
Mmokinome.

Karvė turi labai gerų kvapų; 
ją galima iš tolo suuosti, nes ji 
padaro kaimo orą.

Karvės vyras yra bulius. Jis 
išrodo taip, kaip karvė, tik po 
juo pienas nekabo.. Todėl bu
lius nėra žinduolis ir naudoja
mas darbui. Bulius yra keiks
mo ir pravardžiavimo žodis.

Karvė maitinasi žole. Kada 
žolė gera, ji daro gerą pieną; 
kada žolė bloga; ji daro blogą 
pieną, o kada griaudi griausti
nis — pienas surūgsta.

Karvei daug maisto nereikia: 
ką ji kartą suėda, tą ji vėl ant
rą kartą sudoroja, iki būna soti.

Daugiau aš nežinau.”

lleguliiiris vartojimas antiseptic burnai 
plauti, kaip Scvera’s Antisepsol yra svar
bios 'sveikatos uauKotojos. Vartok t im» iš
valymo dantų dei apsaugojimo burnos 
ir kitų užsikrėtimų, kurie yra pavojingi.

Nepalyginamos kaipo burnos plovimui 
ir gargaiiav'mui. Pasaldina kvėpavimą 

apsaugoja sveikatą. Bute is 50c. viso
se vaistinėse.

Nebus daugiau Galvos Skaudėji
mo, Slogų, Rugštumų Vi
duriuose ir Užkietiejimo.

Nusipirk už 10c baksiuką.
Nežiūrint kaip silpnos yra jū

sų kepenis, skilvys arba žarnos;, 
kaip daug jūsų galva skauda,

GYVENIMAS 1)
Mėnesinis žurnalas I

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

nuleisti, nukirsti me- 
Ašrticna — nuo žodžio 

. Net dargi 
ir Vilniuje miesto vartai Aš
menos pusėn liko praminti len
kų kalba—Ostra bromą. Vil
nius pareina nuo žodžio vilnis. 
Čia pat priemiestyje šeškinių 
kalnai nuo žodžio šeškus. Ver- 
kai—nuo verkti. Pavadinti taip 
todėl, kad esą kada tai buk 
buvo surasta erelio lizde ver
kiąs vaikas, iš kurio vėliau iš
augo Radvilų giminės pranokė
jas.

Pačiame mieste iki šių lai
kų išliko daugybė 
pavadinimų: Vingrai

« Healthnnno/1
‘Q|* Bandymui buteliukas
Ia dykai. Reikalauk’t. W.
•<? F. SEVERĄ CO„ Dept.

A, Cedar Rapids, Iown.

TIK 
pabandykit ir nusipir- 

kit šio mėnesio 
GYVENIMĄ — 

pamatysit, kad jis 
jums patiks

Telephone Republic 0083

Prenumerata metams M
Pusei metu $1
Kopija ................................... ....... 20c .....

Del greito pinigini# 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
Kainą, naudokitės

Dr. V. B. Milaszewice 
Den tįstas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockwell St. 

CHICAGO, ILL.
Nedėlioj tik pagal sutarti.

Lietuviai Daktarai

bas turbut bus prisirengti prie iškilmių dešimtoms meti
nėms bolševikų viešpatavimo sukaktuvėms. Nes už dve- indo'euorpiečių"giminės" kalbėjo 
jeto savaičių sukaks lygiai dešimtis metų nuo to laiko, kai viena kalba ir bastėsi dabarti- 
Leninas su Trockiu įvykino savo istoriškąjį “pučą? prieš nėje Rusijoje tarp Volgos ii i 
Laikinąją Revoliucinę Valdžią. ' Dunojaus upių. Tikriausia is
_ Trockiui, vienam stambesniųjų to pučo dalyvių, minlmus 1)ull((jaus v^as 
sios sukaktuvės yra liūdnas priminimas apie jo garbės ir ■ Europos vakaruose tuomet 
galybės dienas. Jisai šiandie ne tik ne stovi “pasaulio re-'gyveno jafetidų tauta, sėsli ir 
voliucijos” priešakyje, bet yra savo partijos vadų apšauk- gana kultūringa, o Baltijos ju
tas “intrygantu” ir “sovietų respublikos priešu”. O jo iš- ros kraštuose—-mažai kultunn- 
tikimieji draugai ir vienminčiai yra gaudomi žvalgybos g0L iv<,ili(>s tautelės.

11 gi udziami į kalėjimus. mieji atsiskyrė gotai, vėliau
Tokios pat paniekos, kaip Trockis, susilaukė ir bu- pavadinti germanais* ir paga

vęs “trečiojo internacionalo” prezidentas, Zinovjevas. ;liaus slavų praminti—niemcais, 
Telegramos praneša, kad tuo pačiu laiku, kai Leninu 

grade atsidarė “jubiliejiniai” sovietų centralinio vykdo l 
mojo komiteto posėdžiai, prasidėjo masiniai Trockio i 
Zinoyjevo šalininkų areštai.

Įdžermanais, švedų tiski, estų 
—saksais ir latvių, o taipgi ir 
lietuvių—vokiečiais. O patyssa-

svetimus

kad Lie- 
nelals-Zinoyjevo šalininkų areštai. Jie yra kaltinami tuo, kad Ve jie vadina—deutschen. Go-jtuvon pakliuvę lenkų nelals- 

jie slaptai spausdiną ir skleidžią miniose brošiūras ir at- tai užkariavo protingesnius užĮviai, kurių anais lakais turė
jo būti labai daug, lyg ir ne 

agentai ypatingai uoliai ieškoję pas juos brošiūros su ant-??0.. . dėl gotų kalboje išliko trecda- žymių, nepakrikštijo mums jo
galviu. Salin btaliną ll Buchariną. iįs svetimų žodžių, paimtų iš kio daikto, kitaip sakant, jie

musų nieko neišmokė.
|< Likę bastūnai dar ilgai po to1 Iš to sprendžiama, jog len- 

i rasdavo 
lės juros su tinkančiu gerti Lietuvoje kultuvą jokiu budu 
saldžiu vandeniu. Lietuvių dai- ne žemesnę, negu Lenkijoj bu- 

, t nose yru minima, kad močiutė vo. Juk anų laikų visi ūkio
Po are: tų prasidės ir sušaudymai, nes tokia diktatu- gjuntė dukrą iš jūrelės vande- padargai: arklas, akėčios, spra- 

ros logika. nėlio. Mokslo vyrai tvirtina, gilai—neturi nieko bendra su

< save jafetidus ir iš jų pramo
ko žemę dirbti, javus sėti. To paliko lietuvių

HHH Jis svetimų žodžių, 1 „*
Ar Trockiui kuomet nors sapnavosi, kad taip galepavergtųjų savo mokytojų.

atsitikti bolševikų valdokoje Rusijoje?
Savo viešpatavimą bolševikai pradėjo masiniais bur-'gyveno netoli kažkokios dide- kų karo nelaisviai 

žuazijos areštais. Dešimties metų bolševizmo sukaktu
vės gi pasižymi masiniais pačių bolševikų areštais.

lietuviškų 
— žolė, 

Lotoček—latakas, Snipiškiai ir 
t.t. Visa tai reiškia, kad vis tai 
buvo muęų protėvių sukurta ir 
pavadinta. Ir nebūtumėme jų 
tikri sūnus jei su lengva širdi
mi atsižadėtume to krašto ana
pus Vilniaus, kur dar iki šiol 
ištisos parapijos kalba 
kai—jeigL tą kraštą 
laikams atiduotumėme 
mas rankas. Juk ten 
lopšys.—Z. V.

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas
2201 West 22nd Street

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidence 6640 S. Maplewood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, iLL.

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St, 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
ir 6 iki 9 valandai vakare

lietuviš- 
visiems 
į sveti- 

Lietuvos

Dviračiu aplink
pasaulį

Šiomis dienomis grįžo j Stock- 
holmą švedų sportininkas Hult, 
kurs apkeliavo dviračiu visą pa 
šaulį per 2ya metų. Jis išvažia
vo iš Stockholmo 1925 metų ba
landžio 17 dieną ir pervažiavo 
Švediją, Daniją, Vokietiją, Olan
diją, Belgiją, Prancūziją, Ispani
ją, Šiaurinę Afriką, Aigiptą, 
Turkiją, Persiją, Indiją, Kinus, 
Japoniją ir Ameriką. Iš Ame
rikos Muitas laivu grįžo į Švedi
ją.

Keliauninkas turėjo daug ne
malonių pergyvenimų, šiaurės 
Afrikoje morokiečiai jį išlaikė 
20 dienų kalėjime, 
įkando skępijonas, 
gyvatė.

Per visą savo kelionę Ilultas 
sunaudojo 14 dviračio šinų ir su
dėvėjo 28 kelnes.

Aigipte jį 
o Indijoj

Garsinkite Naujienose

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare 
4608 S. Ashland A ve., 

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. KARCERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuc 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare 
Res. 3201 So. Wallace Street

A. L. Davidonis, M. D.
ir DR. J. A. GOODHART 

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5167

Valandos:! nuo 9 >ki 11 vai. ryte;
l nuo 6 iki 8 vai. vakare

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, 111.

A. M0NTVID, M. D. į 
^1579 Milwaukee Avė. Room 209 ' 
Kampas North Avė. ir Robey St. Į 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Ros., 6641 So. Albuny Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S'o. Western Are.

Tel. Lafayette 4146
.. . . J nuo 9 iki 11 v. ryto
Valandos / nuo g iki 9 Val. vak.

— ......................... ...... .. ...... ..
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos

CHICAGO, ILL. |

Off. Yards .3567 lies. Ikmlock 1385
DR. JONAS MOCKUS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedalioj pagal sutarti
3401 SOUTH HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. i
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Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS 
GRABŪRIUS

Musu patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl 
neturime išlaidų 
laikymu skyrių.

CHICAGOS 
ŽINIOS

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Toksinas-Antitoksinas
Dr. Herman N. Bundesen, 
sveikatos komisionicrius

s.l. LAGHAVIGZ
Lietuvis Gr*borius 
ir Balzamuotoj** 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. CanaI 1271 
ir 2199

r— ................   —
Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. I^afavette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn AveM Tel. Blvd. 3201

A + A
STANISLOVAS ŠA KIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 17 dieną, 6:15 valandą 

H ryte, 1927 m., sulaukęs 41 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvo, 
Merkeliu kaime, Plungės vai., 
'leisiu ap., paliko dideliame nu
liūdime moterj Oną. brolj Pet
rų, pisunį Joną ir Juozapą, o 
Lietuvoj puseserę Petronėlę ša- 
kitę. Kūnas pašarvotas, ran

dasi 5004 So. Wells St.
laidotuvės įvyks Ketverge, 

Spalio 20 dieną, 2 vai. po piet 
iš namų bus nulydėtas į Tautiš-.s 
kas kapines.

Visi A. A. Stanislovo Šakio « 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti' 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Brolis ir Posūniai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius L J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

Dabar yra difterijos sezonas 
ir gal būt per šešius sekančius 
mėnesius ši kūdikių galvažudė 
'pakirs savo dalį gyvasčių ir 
sveikatos, jei nebus imtasi ak
tingų priemonių sulaikyti jos 
veikimų. Difteriją yra galima 
sulaikyti. Ir jeigu šiandie mirš
ta kūdikis nuo difterijos, tai 
reiškia, kad kas nors visai ne
paisė jo gyvasties.
Toksinas-antitoksinas yra ne

kenkiąs sveikatai gydymas, 
kuris pilnai apsaugo kūdikį 
nuo difterijos. Kodėl jums ri
zikuoti jūsų kūdikio gyvastį, 
kai toksinas-antitoksinas; yra 
tokia tikra priemonė apsaugoti 

i kūdikį nuo pavojaus? Jei ap- 
,saugojanti priemonė butų bu
vusi panaudota, 290 kūdikių 
nebūtų mirę šiemet iki šiam 
laikui. Visi kūdikiai, senesni 

j kaip vienų metų, privalo turėti 
Į toksino-antitoksino.

Menkiausi nuziurėjimą turė
dami dėl kūdikio gerklės skau
dėjimo, tuoj šaukite savo dak
tarų. Davimas antitoksino grei
tai, difterijos pradžioje, reiš
kia išgelbėjimų gyvasties. Juo 
vėliau duodama antitoksino su
sirgusiam difteriją. tuo ma
žiaus galimybės išgelbėti jį. 

i Apsaugojimas yra geresnis, 
negu gydymas. Jeigu toksinas- 
antitoksinas butų duodamas 
kiekvienam kūdikiui, greitu lai 
ku visai nebebūtų reikalo gy
dyti nuo difterijos. I TURTAS KIEKVIENAM VYRUI

Tūkstantis devyni šimtai dyidešim- 
tis septinti metai pažymi atsiradimą 
Old Gold cigaretų. Old Goki yra 
nauji ir geresni cigaretai, nei vieno 

! sukošė ji mo išrūkius ir visą vežimą, 
j Jie yra šaltesni, dailesni negu bile 
i kiti kokie cigaretai buvę pasirodę 
Amerikos publikai.

Tie nauji cigaretai yra produktas 
Amerikos žymiausių tabako išdirbinė
toji), P. lAirillard Co. Per 166 metus 
P. Lorillard kompanija augina viso
kios rųšies tabaką ir turi didelio pa
tyrimo išdirbinėjime cigaretų. Old 
Gold cigaretai yra pardavinėjami pi
giausia kaina.

| Jus galit rūkyti Old Gold cigare- 
j tus rytą, dieną ir vakare be jokios 
1 gerklės jritacijos. Nepraleiskit nei 
j vienos dienos nerūkę ų cigaretų, nes 
jus praleisite didelį malonumą rūky
me.

Skaitykit Old Goki cigaretų cartoon 
j skelbimus Siame laikraštyje. Išsi- 
kirpkit juos ir jsiklijuokit į knygą.

■ Jie suteks jums užtektinai juoko ir 
praleiskit linksmai valandą su šeimy
na ir draugais. Jie telpa reguliariai 
šiame laikraštyje.------------------------ r Tini"

18 metų mergina, daili pa
žiūrėti, ištekėjo už Clarencc 
JtJmstono. lapo |x>nia Johns- 
toniene. Vyras buvo salesma- 
nas. Karta ponia nuvažiavo vi- 
durmiestin. Sustojo ant gatvės 
kampo kol šviesos leis pereiti 
gatvę. Mato jaunų ubagų mė
liais akiniais. Nusitarė duoti 
dešimtukų. Deda dešimtukų do
žu ten, pažvelgia į ubagų ir ma
to, kad ubagas yra jos vyras, 
kurį ji skaitė salesmanu. Tei
sėjas davė jai divorsą.

* * *

Kad žmonėms nedavus pro
gos važiuoti pragaran, šventa
dieniais bažnytinės organizaci
jos turi vadinamas nedėldienių 
(Sunday) mokyklas, kuriose 
mokinama ypatingai Dievo žo
džių, švento rašto. Šiomis die
nomis tapo areštuotas vienos 
tokios nedėldienio mokyklos 
mokytojas, Hayden Williams, 
49 metų vaikinas. Jis prisipaži
no policijai pavogęs automoibi- 
lį. Visokių dievotų žmonių esa
ma. 

* * *

O ve kitas Dievo pataptasis 
ir dūšių ganytojas. Probibicijos 
agentai areštavo Hovvardą H. 
Temple (vyskupų), kadangi ra
do jo automobilyje dvi bonkas 
snapso, (ii Evanstono viešbu
čio manažeris kaltina vyskupų 
ir areštavo Jį, sakoma, todėl, 
kad vyskupas išmainęs nevertų 
čekį ant 40 dolerių sumos. Vi
sokių dūšių ganytojų esama. 
Bet, tžinote, nereikia daryti kaip 
kunigas daro, o tik reikia “klau
syti” kų jis sako. Taip mokina 
tikėjimas šventas.

* * *

Walter E. Miller, partneris 
apd raudos kompanijos Fred S. 
James & Co., išpuolė gatvėn iš 
dvylikto aukšto trobesio, 175 
West Jackson boulevard. Ma
noma, kad Miller išpuolė nety
čiomis.

* * *
Areštuota mergina Margarcta 

Baynt, 22 metų. Jos amatas pa
staraisiais laikais buvo daryti 
“Ik>ld ups” elevatorių stotyse. 
Iš to, kaip didžiuodamasi ji pa
pasakojo apie savo žygius, ma
tyti, kad tas amatas teikdavęs 
jai daug smagumo.* * *

Ar elektra gali užmušti žmo
gų? Ir gali, ir negali. Benays 
Johnson, radio išradėjas tvirti
nu, kad ačiū darbui laborato
rijose jo neįveikia elektros smū
giai. Ir tai jis parodė pereito 
šeštadienio vakare radio paro
doj, Coliseume. Per jį paleista 
2200 voltų elektros srovė. Gele
žis, kurių jis laikė burnoje, įkai
to, ėmė tirpti, o Johnson išliko 
gyvas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland a «
Kupraišis papasakos apie 

Rusiją

šį vakarų Antanas Kupraišis 
pasidalins su klausytojais savo 
įspūdžiais, įgytais Sovietų Ru
sijoj, kurioj jis išbuvo pusant
rų metų ir iš kur sugrįžo pa
skutinėmis dienomis.

Pasikalbėjimuose su draugais 
Antanas Kupraišis papasakojo 
tokių įdomių dalykų apie Rusi
ją, kad jie nusitarė surengti 
jam prakalbas, nes mano, jogei 
ir plačiajai lietuvių visuomenei 
bus įdomu išgirsti Kuprai.šio 
pasakojimų.

Taigi visi į prakalbas, kurios 
įvyks Strumilų svetainėj. Pra
džia 8 vai. vakare.

Reporteris.

Kultūros Ratelis

Cicero

PAOEUVONE
A. A. JUOZAPAS ALELll N’AS, kuris mirė Spalio 9 dieną, 

1927 m. ir palaidotas Tapo Spalio 13 dieną, o dabai* ilsis Švento 
Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs ir negalėdamas atsidėka- 
voti tiems, kuiie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo 
jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasiŠalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vainikus draugams. Dėkavojame mu
sų dvasiškam tėvui, Kun. Pralotui Krušui, kurs atlaikė įspū
dingas pamaldas už jo sielą ir už gražų pamokslo pasakymą; 
dėkavojame grahoriui Eiuleikui, kurs savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinastj, o mums paleng
vino perkošti nuliūdima ir rūpesčius, dėkavojame vargonininkui 
ponui Pociui, gėlių aukautojams, grabnešiams ir gėlių nešė
jams ir draugystės nariams ir pagalios dėkavojame visiems 
dayvav;usiems la’dotivėse žmonėms; o tau musų mylimas vy
ras ir tėvelis sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

I zgesai kaip mu ų gyvenimo žvaigždė ir palikai mus vie
nu iK’.šlao i s, iai tau Visagalis Viešpats suteikia amžiną atilsį, 
ilsėkis ramiai ir lauk musų ateinant pas tavę.

Liekame nuliūdę,
ŠEIMYNA ALEL1UNŲ-

Įdomi paskaita
Gamtos stebuklai Amerikoš 

tyruose. Tokia tema bus skai
tyta paskaita spalio 22 dienų 
Fkldo 'Muzejuje. Pradžia 3 vai. 
po pietų. Skaitys jų Fredrick 
Monson iš Passedena, Cal.

Sekama paskaita bus duota 
Fieldo muzejuje spalio 29-tą. 
Temų: “Diena Babilionijoj” 
Lekcijų skaitys prof. Olmsted.

Būrys Chicagos lietuvaičių, 
lankančių mokyklas, turi su
tvėręs draugijų vardu “Kultū
ros Ratelis”, 'l ai gal bus vie
nintelė visoj Amerikoj čionykš
tės jaunuomenės draugija to
kios rųšies.

Mes žinome, kad čionykštė 
jaunuomenė turi pasilinksmini
mo kliubų ir draugijų; mes ži
nome, kad yra mokslus einan
čios jaunuomenės kaip ir pro
fesinė organizacija, kuri lėčiau 
nesirūpina ypatingai kultūros 
reikalais ar neturi' laiko jais 
rūpintis.

Gi čia, kaip rodo pats var
das Kultūros Ratelis, stato
ma pirmon eilėn kultūros rei
kalai. Ir kas tais reikalais su
sidomėjęs? Čionykšte jaunuo
menė !

Kiek vertas jos kultūrinis 
darbas, kiek pasekmingas jis 
yra, gal šiuo momentu nėra 
taip svarbu žinoti, kaip svarbu 
paremti jaunuomenės pastan
gas susidomėti jos pastangomis, 
skatinti jų tam darbui.

Kų musų Kultūros Batelis jau 
šiandien gali parodyti, pamaty
sime G dienų lapkričio, kuomet 
Ratelis rengia balių. Rengėjos, 
regis, ruošiasi statyti scenoj 
tam tikrų veikalų, ar parūpinti 
tam tikrų programų, kurio lie
tuviai dar nėra nfatę iki šiol. 
Taigi nepamirškite, kad lapkri
čio 6-tą bus tas Kultūros Rate
lio balius, ir bukite prisirengę 
dalyvauti baliuje.

't ikėtus iš kalno galima gau
ti pas Kultūros Batelio nares ir 
“Naujienose” pas p-ią Jurge- 
lionicnę. Tikėtų kaina labai pri
einama. —Report.

North Side

Musų miestelyje, kaip pap
rastai, įvyksta tokios ar kito
kios iškilmės. Spalio 16-tą die
nų, apie 3 vai. po pietų, suma
niau pasivaikščioti. Patraukiau 
penkiasdešimtąja linkui Anta
ninės. Nugi žiuriu, gatvė pilna 
žmonių, didelių ir mažų, su 
vėliavomis, kiti net ir raudo
nais marškiniais apsivilkę.

Iš karto pamaniau, kad rau
donųjų armija nori Antaninę 
užkariauti, bet, pasiteiravęs su
žinojau, kad laukiama vyskupo 
vaikų dermavoti. Pažiūrėjęs va
landėlę, patraukiau 49-tu kor
tu linkui Lietuvių Liuosybės 
svetainės. Matau, ties svetainės 
durimis stovi trys žmogystos, 
bet vienų jų tartum kas stum
do, nes jisai negali ant vietos 
pastovėti.

Prisiartinau: nugi matau, 
kad musų gerai žinomas kairy
sis diktatorius pilnai pasišven
tinęs vos ant kojų laikosi. Drau
ge su juomi ir jo pageibiįlin
kas, kurį diktatorius dar nese
nai įšventino į Maskvos davat
kų stonų. Tik pagelbiniakas 
truputį tvirčiau ant kojų stovi. 
O trečias, tai pilietis B., truputį 
irgi paėmęs.

Žiuj’ėsiu, sakau, kas čia to
liau dėsis ir kų tiedu ekstra 
kairiuoju su piliečiu B. darys. 
Nagi matau, kad čia visai ne 
juokai, nes diktatorius su savo 
pagelbininku nori pilietį der
mavoti. Diktatorius ištiesė ran
kų ir mažne durdamas pirštu 
piliečiui j akį, sako: “B-au, jei
gu tu, God d-m nori su manim 
provotis, tai aš -tave su dumb
lais sumaišysiu. Juk žinai, kad 
prieš mane niekas negali pasi
statyti.”

Tikra tiesa, pamislijau aš. 
Nes kas gi nežino, kad diktato
rius moka viską su dumblais 
maišyti, ir ypatingai nepatin-į 
karnas jam ypatus aršiau, ne
gu dumblais sumaišo. Bet mu
sų piliečiai B-nui tokia gatvinė 
dermavonė, matyt, ne labai pa
tiko.

Diktatorius su savo pagelbi
ninku, matydami, kad nieko ne
peš, gražiuoju prašė prigulėti 
B. jų taip vadinamom “darbi
ninkiškom ir apšvietos” orga
nizacijom. Bet B., padavęs dik
tatoriams rankų, nudūlino na
mų link, o musų raudoni ta- 
vorščiai, susikabinę rankomis, 
patraukė skersai gatvę į minkš
tųjų gorimų užeigų daugiau ap
sviltos semti. —Erma.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedčlioj nuo 2:20 iki 4:30 v. po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marsliull Blvd.

TELEFONAS CRAVVFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464 
--------------------------------------&----------

\

Pastabelės

IPastaba: Mano ofisas dabar ran
das naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMESRISTAS

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

i esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
Į svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivus akis, nuima kataraktą, atitai- 

. so trumparegystę ir toliregystę. Pri- 
' rengia teisinga? akinius. Visuose at- 
i sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Vai. 10 iki 8 vai.

| Nedėtioj 10 iki 1 vai. po pietų.
4712 So. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7589
Kupraišis jau sugrįžo į Ro- 

selandų iš Rusijos ir sako, 
kad Rusijoj nėra taip gerai, 
kaip “Vilnies” ir “nelaisvės” 
komisarai pasakoja. Reiškia, į

Babravičius, Vanagaitis 
ir Yozavitas

Bridgeportas
Klaidos atitaisymas

J. F. RADZ!US
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse r.atar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
uystės.

OFISAS:
668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS;
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

Jaunuolių dainų pamokos į- 
vyks šį vakarų lygiai 7 valan
dų. Kadangi poniai Čerienei 
laikas neleidžia pamokas duoti 
šeštadienio vakarais, tai laiki
nai bus bandoma turėti pamo
kos antfadienių vakarais. Bet 
jeigu pasirodys, kad tas laikas 
netinkamas, tai tėvų susirinki
mas galės patvarkyti kitaip.

Tėvai, leiskite savo vaikus į 
dainų pamokas. Tegul jaunieji 
pažins musų liaudies dainas ir 
tobulins savo jaunas sielas dai
nų grože. — K. J. S.

Bridgeportas

“Naujienose”, išleistose spa
lio 11 dienų, korespondencijoj, 
kur pranešta apie Simano Dau
kanto Draugijos balių, buvo 
pasakyta, kad aukauja to va
karo dovanoms elektrinę lem
pa $20 vertes Illinois Furnitu- 
re Co.' O turėjo būti pranešta, 
kad tą lempų aukauja Central 
District Furniture Co. J. 
Juozaitis, 3621 So. llalsted St.

Roseland

Sugrįžo iš Lietuvos

šiomis dienomis sugrįžo iš 
Europos p. Kiras, žinomas lie
tuvis real estatininkas, kuris 
turi ofisų 3335 So. llalsted šį. 
P-nas Kiras su šeimyna pra
leido visų vasarų Lietuvoje ir 
kitose Europos valstybėse.

P-nas Kiras, sugrįžęs, tuoj 
pasinėrė biznio reikaluose ir 
jau dirba išsijuosęs. — Kep.

Draugijų Sąryšis laikė sttsi- 
rinkimą 11 diena spalio Aušros 
knygyne. Delegatų dalyvavo 
gana daug. Bilų peržiūrėjimo 
komisija pranešė, kad už seri
jas liko pelno $*185.99, o nuo 
trijų išvažiavimų liko $99.94 ir 
iš praėjusių metų už serijas 
sugražinta 6 doleriai. Dabarti
niu laiku kasoje yra virš $200. | 
Vakaro rengimo komisija pra
nešė, kad ji mano sudaryt: 
programų iš vietinių draugijų 
— 1JSM., ALPMS., AMD. Ai
do choro, JDL. ir AŽVD. Ka
dangi vakaras įvyks 11 dieną 
gruodžio, tai nutarta rinkti 

'garsinimai prograrmii. P-nia 
į Z. Klibienė paaukavo gramofo-į 
ną i Aušros knygynui.

Šis susirinkimas buvo vienas, 
skaitlingiausių ir gražiausių.

—K. Danyla, D. S. koitsp.1

komisarai žmonėms meluoja 
kalbėdami apie Rusiją. Jdomu 
bus pažiūrėti, ar nepaskelbs 
jie ir Kupraišį šnipu ir išdavi
ku, kaip kad daugelį kitų jau 
paskelbė. 

* * *

M. Pusžemaitis rašo iš Ro
lando komisarų organe net pu
sę puslapio apie S/ L. A. tur
tą ir pinigus ir pasigiria, kad 
jeigu jis turėtų tuos pinigus, 
tai mokėtų sunaudoti. Mes visi 
gerai žinome, kaip komunistai 
sunaudoja' aukas. Ir žinodami 
tai, galime pilnai sutikti, kad 
jie mokėtų sunaudoti ir Susi
vienijimo turtų. Ir NĮ. Pusže
maitis su savo komisarais, kaip 
už liežuvio kariami, rėkta 
prieš! Susivienijimo darbuoto
jus, todėl, kad šie Susivieniji
mo pinigų nepaveda komunistų 
garbei. Nariai privalo kovoti 
prieš komunistus, kad apsau
gojus Susivienijimų.

Ir įsitėmykite ir pagalvoki
te: Dr. Graičunas kaip kada 
pasako irgi teisybės žodį. Kal
bėdamas “bendro fronto” pra
kalbose, Chicagos priemiestyje 
Bumsidėje, jis varė prakalbą 
iki pailso. Reikia kalbą baigti. 
Pamatė daktaras pasienyje du 
komisaru sėdinčiu — Bacevičių 
ir Andrulį — ir sako: girdi, vi
si duokite aukų, ba ir tiems 
žmonėms (rodydamas į And
rulį ir Bacevičių) reikia gyven
ti. Tai tikra teisybė: musų 
komisarai moka aukas suvalgy
ti, o ne aukauti.

* * *

Tą patį vakarą kalbėjo And
rulis. Pabaigoje vienas asmuo 
iš publikos paklausė, kodėl so
cialistai su komunistais nesu
tinka. Andrulis paraudo kaip 
vėžys, pradėjo kažinką po no
sim kalbėti. Aš jums, girdi, iš 
“Naujienų” kai ką paskaitysiu, 
ir vėl - susimaišęs stenėjo. Vos 
ne vos išstenėjo: jie, girdi, tu
rintys du tikslu, jie einantys 
su buržuazija sau reformas iš
kovoti, o nes, esą, revoliucionie
riai. Kitas tikslas jų esąs to 
kis: jie kaltinantys komunis
tus aukų eikvojimu. Andrulis 
irgi neslepia aukų valgymo, ba 
jokiu budu negali paslėpti nuo 
visuomenės, kad komisarai val
go aukas.

* ♦ ♦

“Vilnis” rašo, kad šaltis jau 
artinasi, ir nėra tos dienos, 
kad neprimintų apie plošČIus. 
Bet tas nelemtas Bekampis nei 
nesirūpina apie “Vilnies” šta
bą. Ar sunku butų jam pa-
aukauti nors ir ne visiems, tai 
bent Kvailoniui, ba tas ir taip
baigia skaityti savo dienas.

* » ♦

Susivienijimu Lietuvių A- 
merikoję pradėjo rūpintis visi. 
Net Maskvos burdi/igieriui 
Kapsukui, ir tam pradėjo nie
žėti liežuvis. Taigi ir jis suka 
katarinką “Vilnies” ir “Nelais
vės” komisarams ir teikia in
formacijas. Ar ilgai taip tęsis? 
Ar nėra galimybės tuos komu
nistus pažeboti? — špokas.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Nėra kito šaltinio 
iš kurie plauktu 
tiek naudingų žinių

■ šio “triumvirato” koncertas bus 
spalio 28 d. Lietuvių Audito
rijoj.

Dar vienas koncertas Babra- 
vičiąus, Yozavito ir Vanagaičio 
— šį sykį įvyks penktadienyje, 
spalio 28 dienų, Lietuvių Audi
torijoj.
j Pirm savaitės laiko buvo pra
nešta, kad musų trejybos kon
certas įvyks spalio 21 d. Vie
nok pasirodė,J^ad 1ą vakarą rcn- 
$ia balių Susivienijimo Lietuvių 
(Amerikoje moterų 208-ta kuo
pa. Ir kadangi toji kuopa jau 

-senai rengėsi savo baliui, tai 
• koncertas atidėta visai savaitei 
vėliau, štai kodėl Babravičiaus, 
Vanagaičio ir Yozavito koncer
te diena permainyta.

Laikas iki koncertotrumpas, 
todėl ir garsinti nebebus gali
ma daug. Viehok kas nežino 
Babravičiaus, Vanago ir Yoza
vito? Tokių lietuvių Chicagoje 
nerasi. Todėl jie didelio garsi
nimo ir nereikalauja.

Babravičius. Pamylo jį, tiks
liau pasakius, jo dainas Ameri
kos lietuviai.

Vanagaitis. Paklauskite, ke
lio įdainuotų rekordų šiandien 
lietuviai perka daugiausia?
' Yozavitas. Jauniausias iš viso 
trijų “bunčiaus”. čiagimis lie
tuvis, puikus pianistas, kuris 
tečiaus nenuėjo skambinti pia
ną svetimtaučiams; kuris pasi
liko lietuvių taiTR*, nors, rasi, 
turėjo daugiau ir geresnių pro
gų, negu kiti iš čiagimės jau
nuomenės.

Lietuviškoj Chicagpj šią ižie- 
ipų žada būti nepaprastai tur
tingas leatralis sezonas. Tai pa
rodė sezono pradžia. Ir kadan
gi jis žada būti .turtingas, tai 
reikia tikėtis, jogei ir musų 
“tymas” stengsis pasirodyti juo 
geriausiai, nors, žinoma, artis
tui apie tokius dalykus kitiems 
“nesispavedoja”.

Kad šis jų koncertas ketina 
būti labai įvairus ir turtingas, 
parodysiu kitą kartą, ba teko, 
taip sakyti, per rakto skylutę 
pastebėti ir nugirsti, kokį pro
gramą “tymas” duos publikai, 
kokias dainas dainuos, kokias 
melodijas skambins.

In God \ve trust, alj others 
cush — kalba amerikiečiai. Bet 
Babravičių, Vanagaitį ir Yoza- 
vitą Chicagos lietuviai pažįsta 
gerai. Taigi gali pilnai “trusty- 
ti”, kad ir jie neapvils klausy
tojų. —Reporteris.

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Taniac

Jei esi persirbęs arba dėl neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų, sveikatai, te
gul Taniac jumis sustiprina. Virš 
Šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Taniac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nusilpusiems ir nu
vargusioms žmonėms.

Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu
mo ir skausmų, džiaugtis saugumais 
ir sveiku gyvenimu. Daugais tuks- 
stančių kitų yra tai padarę. Dau
gelis tų laimingų žmonių yra jūsų 
kaimynais. Pasinaudoki t7 iš jų paty 
rimo. / t

Taniac yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jv£ų vaistininkas 
auri jas. Virš 52 /milionų butelių 
parduota. /

TAKIAC
DEL JUSL EVEIKATOS
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Burnside
Illinois Central R. R. iškabi

no pranešimus, kad paleidžia 
apie 200 daibininkų 

dii Laivių skyrių. Apiek VISŲ 
nu nuo

imti žmonų;
p.ų ir Vidos v.s., iis neisit ks 
Mat, visa tai buvo daroma biz
niui. Kiekvienus apiikantas tū
lojo eiti pas daktarą ir 1 dole- 
'i pickt? už aplikaciją. Salvei- 
} t ; rmija padarė rinkliavą. Su- 
liakc gerai aukų. Kita vėl kom- 
p ui jos unija privertė kiekvie-
i»a įsirašyti ir sumokėti po tris 
dolerius nuo ypatus. Visaip 
žmones išnaudoja ir paleidžia 
iš darbo.

*
Kosolando

Illinois C<

NAUJIENOS, Chicago, flL ' , Antradienis, Spalis 18, 1927
___ U Į__________L-U.1—f-j L.I • -----3----------------------------1---------------- - -- . - . __________________________ - ■ '—

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Help VVanted—Male-Female

Darbininkų Reikia

NUOLAT DARBAS
—CERA MOKESTIS

NAUJA PAGELBA KASDIE
Yru didelis reikalavimas mažų 

faunų, kurios randasi netoli. Mes 
specidizuojamgs juoin's. Mes taip
gi budavojame s vo koshimerinins 
lamus nuiž,ais mėnesiniais išmokė

jimais. Mes duodami* uulom ibilių 
r m kuinu IHDELŲ ALGĄ mė

nesinį komisą. Mes išm >k‘nsime j.i- 
mls to darbo.

Tikras pardavinėtojus gali uždirb
ti $5110 j mėnesį ar dauginu Bei! ia 
tiktai A! vyrų. Atsišaukit tu.ijau

M r. Okson
Room 906

Atsišauk*! tarpe 9 ir 5 v:tk.

GERAM vyrui, geras uždarbis. Pi- 
t\ rimas neieikalingas, The nert X 
Malkin R. Estate, 2343 W. 95 St. Tel. 
Beverly 9101.

REIKALINGAS virėjas. Gerai 
akniokamii vieta, geram žmogui. Nuo
latinis darbas, 1403 S. Jefferson

Exchange—Mainai
MAINYSIU bungalow | lotą, O1 

kambarių mūrinis btingalosv su vi
sais įrengimais. Mainysiu i lotų.

THE ItOYAL MORTGAGE & 
BEALTY CO. 

Hemlock 8300.

Real Estate For Sale
yaft

ATYDOS
Bilo namas Šioje grupėje 

$1500 cash, kitus kaip rendą.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

MAINYS
Groscrnc'' - 
Buėcrncs 
Lotus.
Aut<.' 'bilh

ANT

mažu.
vidutinių.

Inoj teiraukitės pas

807 W. 18th St.
Canal 1960

1122 Schubert avė. 6 kamb. 
rlnis bungalow.

4311 Drummond Pi., 2 flatų 
rlnis namas.

1154 Byręn St., 7 kambarių re
zidencija.

1815 N. Tripp avė., 6 kambarių 
mūrinė rezidencija.

122 Lake Avė., Park Ridge, 2 Ha
lu medinis namus.

5059 (hirmeii avė., 2 fialų, 4 -5 
kambarių. Atsišaukit.

G. Earl Grindie 
4956 N. Kciituckv avo. 

Palisnde 0029.

1 PARDAVIMUI 7 kambarių medinis ‘_______  _____  _____
už namas su garažlum. Puikioj apielin* {o_ 9 fu*., ’J-ul 1000 w

Wje, Ro»ek\.le. Parduodu pigiai. J“8 2 llatM namas, prie 1922 W 
110520 So. State St. • Garfield Bulvaro, garu šildo

n,u‘ MŪRINIS BUNGALOW, $500 CASH. mas» r(“ndl> ^20° i menesį, ga-
Keletas naujų .r> kambarių namų, t ražas, kaina $19,000, kitus po 

nui* $7250, kitus $55/į mėnesį, su mio- ’®1nn • 
šilučiais, tile vana, skalbiniams klo- •’ nes}, 
setas, prosinimui ient-i, landrės lo
vys. A. B. GRUNDER, Bailders, 
5932 Lnsvrencp ave. Pensacolji 6776

Farms For Sale Miscellaneous
 UkUt Pardarimul "Ivalrva . .. ...

TIKTAI $2000 jmokSti, *nau- HELICOPTER
r Kas nori įsigyti aeroplaną 

”• foot power, pakelia 300 svarų, $3800. 
garu Šildo- Gasolino jėga pakelia 500 svarų, 

$4500, 4634 \V. Eric St. Austin 4204.

BARGENAS. Našlė turi parduoti 
gražų in Austin mūrinį bungalovv, 
5 dideli kambariai ir pusryčiams 

10 FLATŲ namas — 79 SI. ne- ‘ kambariukas, stikliniai porčiai, gu- 
loli Ashland, moderniškas, pnrduo- *“s ir visi įrengimai ir .apmokėti, 
siu arba nininvsiu bilc į kų kaipo rendos $75 j menes}, apsimoka pats 
didį įmokėjimo \VALTER J. PAUL, Per savo, $9000, cash $3000, kitur- 
Real Eslntc. 3236 \V. 551h st. apl. 2. P<» H6. su nuošimčiais. Belmont 

_______________________ *__ i 6778.

MES BUDAVOJAM GARAŽUS, 
porčius, t a i.sopi įvairų medžio dar
bą, darbas garantuotas, mėnesiniais 
išmokėjimais. \Vestern Construction 
Co., 6559 S. Western avė. I’hont 
ilcmloek 3768.

KAM MOKĖTI RENDĄ?

NEBRANGI biznio prapertė, 2 
flatų, kaina $15,500, mūrinis na
mas, 5—-6 kambarių, 2 karų gara
žas.

Ką jus turite parodyti už Visą 
savo praeitų gyvenimų? Gal būt di- - 

. delį skaičių rendu kvitu. Ar jus ži-

4316 Milvvaukee avė. 
Kildare 7491.

PARDAVIMUI naujas 15 npt. na
mas, 1316—32 Lemoyne avė., kam
pas Kolin, remiu $11,070. Mainysiu 
i ką nors. Savininkas Austin 0925.

LIETUVIAI neatidėliokil. Artina
si žiema, užsikamšyki! langų sky
les. BlQUE, 40 metų langų kilno
tojas. Pašaukit, apskait Ravimas dy
kai. 126 W. Grand avė. Sup. 7714.

V k nas 
munistas 
tv.vūse pradėjo savo draugams 
pasakoti, kad jis pi r ilgus lai
kus skaito “Naujienas'’, bet nie
ko neišmokęs, tik tiek gero pa
sidaręs sau, kad visokiems hum- 
bukieriams, kurie kaulija viso
kiais budais aukų, nei vieno 
cento nedavęs. Išrodo neblogai, 
kad ir priešai prisipažįsta prie 
teisybės, būtent jogei “Nau
jienos” yra patarnavusios jiems 
ir ačiū tam jie sulaupino kelis 
centus. O jeigu imti “Vilnies“ 
Šerus ir kitokius galus, lai kiti 
sutaupė net po kelis šimtus.

Kūmo Frentas

CIASSIFiU) AUS
Announcenients

P r a n e i i n t ai_____________

Pirmyn Mišraus ( horo repeticija 
jv\ks antradieny, Spalio 18 d., 1922 
Vv’abunsia A\e., 7:30 vai. vak. Visi 
dainininkai ir dainininkės bukite lai-1 
ku, o taipgi norintieji prisidėti prie 
choro prašomi atsilankyti. Valdyba.!

Birutės ( karo dainų painokos vie
nų merginų įvyks /šį vakarą 8 vai. 
Mark White Parko svet. Vienų vyrų 
pamoka atsibus Spalio 19 d., 8 vai. v. 
Raymond (’hapel sve., 816 W. 31 St. 
Dainininkai visi bukit laiku.

— Birutė.

Personai
Asmenų Ieško___

LIE I’t VLM, bukit pasekmingi, 
kinkykit Dickinson Business College. 
Asmeninės instrukcijos: 30 dienų 
kursas. Trumpraščio, knygvedystės, 
mašinėle rašymo, dienomis ir va
karais. 218 S. Wabash, Room 82l 
Wab 2082.

Situation VVanted
Darbo Ieško

JAUNA lieluvailė baigusi I me
lų “secret -rial” kursų ieško darbo 
lietuvių įstaigoj. Rašykite arba te- 
lefonuokite “Naujienos” Box 981.

MES parduodame obelio kaino
mis visiems.

Peoplc’g Plbg. & lllg. Sup. Co., 
490 Milwaukee avė. 
Haymarket 1018—4221

JŪSŲ PROGA PRISIARTINO 
PATAISYTI SAVO LOTĄ

Koperacljoj su Chicago Trust 
y ir Metropolitan Life In- 

... ------..................... ........... ........ savininkes, surame Co., didžiausios apdraudos
;> kambarių 5910 |rvjng park biV(l. Kild. 8091 kompanijos pasaulyje, nmsij orga-1.. ----xS_i.. «» ______ nlzacija gali jums pasiūlyti gerų

77" planų, pagal kurį jus galėsite pasi- 
murinis statyti namų ant savo loto. Pagal 

j bungalow, 4 miegruimiai, geroj šitų planų, mes finansuosfme ir pa-
1 South Shore vietoj, aliejum šildo- statysime namų dėl junų pagal ju- 

l’urit' nm, savininkas priims $2000 cash, sų norų. Jums nereikės mokėti pi- 
i._f_ 1- 1 nigų ko] tik namas nebus užbaig

tas, o paskiau turėsite mokėti taip 
kaip rendą. Jei jus pašauksite te
lefonu Boulevard 3380, atba atsi- 
lankysit į musų ofisą, mes išaiš
kinsime jums visas smulkmenas.

W. A. NVII.KIN & CO.,
812 W. Garfield Blvd. Blvd. 3.380 $5 ĮMOKĖTI. Generaliai kontrok-
---------------------------------------------- - toriai, muro darbas, plumbingas, na-

6 KAMBARIŲ mūrinis bungalow— y108 pakeliam, dedam pamatus, sta- 
sun parlor, knygynas, panel valgoma- !om garažus, perdirbam senus ir nau- 

; sis kambarys, tile vana, įmūryta prau- ,us» lengvais išmokėjimais. Gaukit 
FDWARDS PUIKUS NAMAI 1 syųė, padostal lavatory, virtuvės cabi- rPU84 ,dykai apdainavimą kol pra- 

gražį^ mJderniškiV $10 500 iW n*- nS^ojimuį porčiai, grįsti viškai, ^8*t darbą, Bell Contractmg Co., 
M’ Tikri namai gražiame Be“ • S°*
verly Hills, bungalow kainomis; jie KeP* 
randasi 10033 Irving, 9944 Prospect, j 

. 9820 Hamilton, 9850 Hovne. Key.!;> , kambarių, plieno: 9134. * 1

Negirdėti Mainai . . . ....................................
IŠSIMAINO 4 kambarių Cottage,I nole, kad iųs gailio jsigt’tl keti, 5 kambarių, furnas šildomas,: *.......

kaina $7,500, priimsiu buėernę ar au- , mokant dar mažiau negu kad jus j 39 pėdų lotas, apšildomi viškai,1 
tomobilių kaip pirmą {mokėjimą. dabar mokate. Tik biskį įmokėjus lengvais išmokėjimais, * 

IŠSIMAINO 18 apartmentų namas, jijs galite nusipirkti ; *
South Side, mainysiu ant bizniavo bungalovv, su stikliniais porčiais, _______
namo nepaisant mpielinkčs. -karštu vandeniu šildomą, ugnavie-

IŠSIMAINO bizniavus namas, što-: tė. Dar galima pristatyti du kam-j '
ras su 4 f lutais, priimsiu lotus kaipo barius ant viškų, garo paipos jau t ’?un8a,0<)Jr 
pirmą (mokėjimą. ten yra# suvestos, taipgi yra įmu-j

IŠSIMAINO ‘ piekamės biznis su ryta prosinimui lenta ir t. t. T.:??.. ,
namu, mainysiu ant didesnio namo D.imatvti. kad įvertinus. kitus kaip lendą. Nevadu 7814

I nepaisant apielinkės.
IŠSIMAINO puikus dvaras Michi

gan valstijoj, 300 akerių žemės su 
budinkais, mainysiu ant namo nepai
sant apeilinkėa, arba priimsiu lotus, 

Jie bučemę, restauranta, saliuną, kaipo 
■ -1- - kas norit gaut ge
rą farmą pasiskubinki! su virš minė- 

reikalais, kreipkitės pas

KAINA $7,700, tiktai $900 įme

st

GRAŽUS 8 kambarių
Is 1M1IF2AST1ES didelio 

sidaui’ininio musų biznio, mums 
reikia daugiau aukštos klesos! 
darbininkų.

Mums reikia keletą genu iš
rodančiu vyrų kalbančių Li'N- 
KhKAl IK* L1ETLVKKAI.
taipgi turi mokėti ir anglų kai -į Į^armn’ ’nasisku 
bą. Mums reikalingi tokie vy- tais 
įai, kurie j vertina darbą prie 
atsakančios kompanijos. Paty-, 
rimas nereikalingus. Uždirbs ge
rai tie vyrai, kurie tiks tam dar
bui. Iki informacijų atsišaukit 
asmeniškai.

MH. M. S1STO 
Room 348

29 So. I4i S;ille St.

Furnished Rooms

pa- yra, suvestos. 'I'; 
piekamės biznis su ryla prosinimui lenta Ir t. t. 

‘ i namo pamatyti, kad įvertinus.

52.36 So. Green St.

Savininkas ant vietos. Rašykit 
arba pašaukit Rex Renlty and 
Mortgage Co.

127 N. Dearborn St.
Tel. Randolph 1630.

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

KLAUSYKIT, |
Kam nfokėti rendą 

“WIIITE BROS. NAMAI“ 
BROOKFIELDE

Yra ne išrendnvąjiinui, bet jūsų 
už rendą. $8,150, su biskiu įmokė
jimo ir po $55 į mėnesį, įskaitant 
nuošimčius.

Nupirksi! 
konstrukcijos mutinį bungalow, ne- 
’oli gražaus zoologiško sodno, arti 

transportacijos, krautuvių,

GERIAUSIS BARGENAS North- 
wcst Side — 2 fintų mūrinis na
mas, 5—5 kambarių, sunpnrlorai, 
ico box, aržuolo trinias, tile vana 
ir prieangis, gnsiniai pečiai, lotns 
31yl25, kainn $14,500, cash $1500. 
J. R. BRUCE, 745 N. Hnmlin avė. 
Kedzie 7891. Atdara nedėlioj visą 
dieną.

Bridgeport Painfing 
& Hardware (o. 

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
m.’Jeva, popiera. stiklus ir t t.

3149 So. Halsted St 
Phone Yarde 7282 

J. P RAMAM -

Real Estate For Sale
Naniai-ženiė Pardavimui

Geras investmentas
Pardavimui 3 nauji mūriniai 2 flatų 
namai, 5—5 kambarių, modemiškas, mukios trnnsportaeljoH, 
pavienis apšildytnas, 2 karu garažas, mokyklų ir t. t., yra visi 
Šildomas, 2552 N. Oak Park Avė. SPECIALI ĮRENGIMAI. 
Merrimac 8737. : su plelsteriotomis lubomis

Hau. 0697 vakarais ir nedėlioj Plaza 
1820.

SUN PORČIAI ir Enclosures, ga
ražai, pertaisymas, darbas greit at
liekamas. Mes važiuojam bil® kur. 
C. P. Pederson, Stevart 5383.

PARDAVIMUI farma, 80 akrų, 
žemė yra Ivtri ir Kerą, prie didelio ke- ■ 
lio, 60 akrų ifidirbtos, yra Ktuba, bar- 
nė ir didele sande padargams, netoli 
nuo mokyklos ir miesto. Pardavimo: O 1 vLrUPjfNIjr 1 O • h 
priežastis, senatvė. Parduoda oats jURq gtozų prakiurimas užtaisoma* 
savininkas. Daugiau žinių suteiksiu ir Karantuojamas už $4. Automobi- 
laisku. *ivir*ų 9ų, trokų patarnavimas Chicagoj ir

Ros 88 ’ Brethren Mich apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu-Box 88, Brethren, Mich. mQ Didžiausia ir jreriaum stogų
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samoomi

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-16 Ogden Ave., 

Phone Lawndale 0114

SU mažu įmokėjimu gaJite lio/ąo-7 ak ^‘išdirbtos.’ yra~stuba,’bar: ■
-ūmiu ireaKi,fla‘' i nupirkti naują 6 kambarių mu-2552 N. Oak Park Ave. I SPECIALI ĮRENGIMAI. Skiepas 

; su pleisteriotomis lubomis, aržuo
lo grindys ir trinias, tile vana su 

v. , įmūryta maudyne ir lietaus lašais,
ZlUrCK SIU bargenų ! bufetas, prosinimui lenta, panel sie- 

Naujas 5 kambariu mūrinis bunga- nos, lamhčs lovys, stikliniai tnh‘“ ■ ;....... . ............ ,|. didelis aukštas
ugnavietė, j<‘l dviejų kambarių. Tas namas 

vra toks kaip jus sau kad statytu- 
mėt. Atsakykite šiandie ir bukit 
sirengę pamatyti tų namų šiam ie. 
“ ......................... (I St. Box

KENDON furnišiuotas kambarys, ’ * konštrūkciios furnas šil- jojimui porčiai.
i parų šildomas, pnvatiškoj šeimynoj. *°'v» plieno Konstiukcijos, s . | l5,,„

2325 W. Fullorton Avė. ':. ■Pont knygynas, bufetas, vehausis plum-
F Or Kėni i bfngas, gatvė cementuota, netoli par

ko, 2 blokai nuo Belmont karų, tiktai r. - 
$7950, cash $2000, tik viena liko už tą Naujienos, 1/3.1 S. Halstet 
kainų. HANSON X OSTROM, 8550 N.986. 
Cicero Avė. . —— ■ —

RENDAl du Storai, 736 W. 85th j 
St. $35. 63 netoli Kedzie Avė. $60. 
Midway 2246 arba Republic 7339.

RENDAl garažas, dėl 10 karų ir 
taisymo šapa. 3200 S. Halsted St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

>a-

ro bungalow puikiai pabodavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puik,oje Mar- 
quette Park apielinkėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. Kzeipkitės:

7114 S. Campbell Avė.

Finansai-Paskolos
Financial

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI/ 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.06 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

RUBIN BROS.--------- ----- ----- ------------------------MARQUETrii Manor. Pardavi-
PARDAV1MU1 arba mainymui 2 ”Hii 2 aukštų mprinis moderniškas 

j aukštu su Storu medinis namas, nau- namas, b i kamb,ariu, gani sil(lo
jai numaliavotas ir pertaisytas. Ren- , .<al 1,1111 ^:u.az?s’^Lu 
da $60.00 j menesį. Kaina $4,500, i S. \\a.shtcnaw avė. Hemlock /638.

■ Mainysiu ant vartoto automobiliaus,----------- — '
i arba mažo biznio.

Kreipkitės dienomis
J. MIKSI S,

3407 So. Morgan St.
Vakarais

3436 So. Auburo Avė.
2 fl. iš vidurio

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.MODELINIS NAMAS

Mes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų 
7 kambarių, Colonial styliaus namą, 
presuotų plytų, 2 karų garasas irgi 
presuotų plytų, graži tile prausynė, 
įmūrytas lovys, gasu šildoma, elektri
nė ledaunč, kieto medžio grindys, ce
mentuotas skiepas. Namas, kuriame 
gyventumėt su pasididžiavimu. Visi 
modemiški parankamai, tas namas 
yra puikiausiai pabudavotas savo rų-1 
šies. Del informacijų ir pasikalbėjimo j 
šaukit Mr. Tompkins, Kildare 1959.' 
Mes pastatysime ant jūsų loto namą: 
be įmokėjimo. į

MES pastatysime namą ant jųsų 
loto tik biskį įmokėjus, kitus kaip 
randą. Mes taipgi turime 6 flatų 
namus, 9 flatų namus, 2—3 fialų 

, namus cottagc< in savastis dėl mai
nų. PasimatykTt su mumis šiandie, 
jei norite įsigyti bungalow už pi- 

I .'ių kainų. Savininkas Wm. J. 
AUKAV1MAS — TURIU PAR- i 3,51 Michi«an avc- 1)oug‘

DUOTI 5 kambarių murini bungalow, JJ98.
i, visi kambariai švie---------------------- - ’

sus, gražiai dekoruota, 2 karų gara- $1500 CASH
ras, randasi centrai Berwyn, netoli { Kitus kaip rendą, 2 flatų nau- 

Už $75 nupirksite mano beveik transportacijos, tik $750 cash, išmo- jas namas, uždaromi poęčiai, neto-;
naujų Slark Grojiklį pianų, 180 ro- kėjimais. Tel. savininkui Columbus. u Marouettea bulvaro, netoli lietu-: .

................... .... — PUIKUS investmentas. Pardavl- 
rendą. Sa-jniui 6 apt. namas pigiau negu 5^

TURIU parduoti savo $1500 vertės 
• lectiic reprodueing grand už $365, 
suoliukas ir roleliai, 6136 S. Halsted1 
St.

GROJIKUS pianas kaip naujas, 
$125, parduosiu atsakantiems žmo
nėms už *50 cash, kitus išmokėji
mais į tris mėnesius 
Halsted st. Lst floor.

. (i.512 South “ Ra™u?i stikliniai porcini

lėliu, stiklinis cabinet ir suoliukas. 
M. \Valski, 2332 \V. Madison st., 1 
fl. front.

Fumiture & Fixtures
Rakandaii įtaisai

TIKRAS bargenas, trijų šmotų 
, miegruimio setas, riešutinis valgomo 

kambario setas, kaurai, vietrola, par- 
loro setas, 6425 S. Halsted St:, 2nd 
apt. Wentworth 8159.

JAUNAS, Ringelis mechanikas, 
vyras ieško abelnam prie namų ar 
b znio darbo. Gali ir biznyj dirbti.

Kreipkitės
Naujienos,

1739 So. Halsted St.
Box 990

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Kalėdoms Pinigai Del Jūsų 
$1000 JEI JUS TIKSIT

Tiktai dalis jūsų laiko yra 
reikalinga. Darbas malonus. 
Patyrimas nereikalingas. Mes 
išmokinsime jus ir pagelbėsim.

Jus turit būti virš 25 metų 
amžiaus ir turit būti Chicagos 
gyventojas virš 2 metų, 
keletas tokių vietų yra. 
matykit su manim tuoj.

L. N a rm o n ta
Room 312

81 E. Madison St.

Tik
Pasi-

* REIKALINGAS, blaivas ir nevedęs 
janitorius ir katras gerai susipažinęs 
su boilerių, 1657 W. 45 St. Telefonas 
Boulevard 4552.

ATSAKANTI KOMPANIJA
21 metų pasekmingo biznio, išmo

kins prasilavinusius lietuvius, virš 25 
metų amžiaus, pastovaus ir gero biz
nio Chicagoj, arba priemiesčiuose, j 
Ne real estate arba bonai. Didelis 
surprise laukia jūsų čionai atsilanky
mo. Turit DAILIAI atrodyti. At-1 
siša’nkft nuo 10 ryto iki 12 dieną.

Room 910
53 W. Jackson Blvd.

0925.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui C 

bungalow, karštu vandeniu 
reikia įnešti $1,500, arba 
Lile į kokį biznį. šaukit 
8476. Bungalovv randasi 
St. ir Kedzie Avė.

vių bažnyčios, atskiri'garu šildytu- PUIKUS investmentas. 
vai. $14500, kitus kaip r _ “ ------- ... _
vininkas. Hemlock 4900. sykių rendos, prie Jackson hulva-

---- ro, turi būt aprduota iki spalio 
onai 16. Veikit greit, savininkas Dr. E. D. 

Ross, 923 £ush SI. Tel. Whitehall 6567

Te] I^afayette 8705—8710

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Jvedam elektros dra- 
tu s, motorus, taisom elektros reik 

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not inc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

’ Business Chances
Pardavimui Bizniai

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro- 
sernė, geroj vietoj tarpe 2 bučernių,; 
lietuvių kolonijoj, 3 kambariai iš už- Į 
Su $4000 cash galit veikti. Savinin 
kas 2917 W. 63rd St.

po
PARDAVIMUI Soft Drink parlor, 

labai geroj vietoj. Priežastis — nesu-1 
likymas partnerystės. 10819 Michigan I 
Avė. Pullman 2272. —-

5 kambarių naujas j ■■ 
šildomas, i_ ..7 .7. 
mainysiu Belle Plaine ave , . 
Prospect niurnos klesos, lotas 50X125, neto- 
netoli 55 ų 2 karų linijų. Tikras pirkinys, 6 j 

ham 0877.
TURIU parduoti ar mainyti namą-----------------\ 1 j

ant biznio: bučernės ar grosernės ar PARDAVIMUI naujas apartmen-j 
kitokio biznio. šaukit tel. Prospest tinis namas ir krautuvė, 2 didelės 
8476. krautuvės su sklypu, 6—4 kamba

rių aparthientai, 4 karų garažas, 
I rendu $6510, •su $40.000 galit veik-. 

U, kaina $53,000, priimsiu lotus kai- į ............
po įmokėjimu. Mes pastatysim bun- barių, 5 skirtingos p«»o»> 

‘ - - * • loto Vėliausios ir aukščiausios rūšies
. konstrukcijos, netoli mokyklų, baž- 
. nyčių, parkų ir transportacijos, ran

dasi 6281—37 Warwick Ave. (Brad- 
rPRAS lnvp«tmpntas Pardavi- 1®^ Fl.) 3728—34 Nora 3803 

mui 3 naiJji mūriniai 2 flatu na- ^ayrjje^fte* kaina°S$7^O^^išmokėji-
mais $5^0 h2okėti$ J ' D. HAINES,

12 APARTMENTŲ namas, 
. __ po 4 kambarius

• i a nmv - GERIAUSIS bargenas North West
svklus reifdos. Savininkas Bucking- side, 5 kambarių cottage, 2 karų ga

Į ražas. Kaina $5,600, cash $800.
Atsišaukit:

J. R. BRUCE , 
745 N. Hamlin Avė.

Kedzie 7891 .

Real Estate For Sale
Namai-žemč Pardavimui ,.v ,____ w__ , .

PRIVERSTAS parduoti 2 flatų galow, 2 flatų namą ant jūsų 1 
mūrinį namų, 2714 S. Kcdvale avė., arba musų loto tik biskį įmokėjus 
4—4 kambarių, $9800, išmokėji- 3801 N. Crawford avė. Irving 2634 

Į inais. Atdara apžiūrėjimui subatoj _________________________ ",-----
pietu ir nedčlioi rytų.

A M. KOHOUT BROS., 
6208 W. 22nd St. 

Bervyn 1101.

Pardavi-

PARSIDUODA grosemė ir Soft 
Drink Parloris, nebrangiai, 1613 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas. Geroj 
vietoj. Parsiduoda pigiai, 3352 So. 
Morgan St.

PARDAVIMUI bekernė pusdykiai.
6540 So. Ashland Avė. Atsišaukit po 
1 vai. dieną.

PARDAVIMUI restaurantas iš 
priežasties apleidimo miesto. 3038 
W. 26 St.

GARAŽAS netoli Halsted, j šiau
rius nuo 63 St. 100x125, apmokėtos 
visos iŠalidos, (skaitant j taksus, iš
duotas ant lyso 8 metams, $6000 
cash, laiko savininkas, be nuošimčių, 
kad gavus deeds, rendos $550 į mė
nesį. Paimsiu bungalow arba 2 fla- 
tų namą j mainus ir $15,000 cash ar
ba pirmus morgičius. Savininkas va
žiuoja j California, kaina $60,000.

JOHN WENDT & CO. / 
7842 So. Racine Avė.

Vincennes 5843

PARDAVIMUI pelningas lunch 
room jpriežastis pardavimo, vienai 
motorui sunku išlaikyti, 3439 W. 51 st.

DAUG DIDESNĖS vertės negu 
apkainuotos bungalovv.s, 5—6 kam- 
* ' " ’ * 11---- 1 pasirinkimui.

ley PI.) 3728—34 Nora Avė. 3803

pavienis apšildymas, 2 karų gara
žas, šildomas, kaina $15,000, $15,500, 
$16,000. 2252 N. Oak Park avė.

Merrimac 8737. •

są dieną, kaina $7,7bU, įsmoiceji- 
mais, $500 įmokėti. J.'D. HAINES, 
savininkas-statytojas. Kildare 4404.

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

l*m'o ir 2*ro Morgečio 
Valandos nuo 4 Iki 8 kas 

vakaras

VARTOTOS LENTOS 
„Gaukit musų kainas vartotų ir

1 naujų lentų ir namų materlolo. 
Plumbingo ir namų apšildymo reik
menis pastatome į visas dalis mies
to ir priemiesčius. Ashland Lumber 

i Co., 1800 N. Ashland avė. Bruns- 
wick 1650.

GARAŽUS, porčius, cementinius 
1 šalytakius, grindis, pamatus, stogus 

. . .... v ---- ------- - malevojame, taisome, dekoruoja-
' $100 iki $500, Tie morgičių arba pa-: nic, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
■ sirašytojų. Matykit mus dėl greito metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 

Hem. 7909. 
5429 S. Ashland avė. 

Arctic Construction Co. 
General Contractors

PASKOLOS namų savininkams

sirašytojų. Matykit 
patarnavimo.

CENTRAL FINANCE CČ., 
Morton BIdg., 108 N. Wells st.

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti į vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark SI.

Room 820

PAMATYKIT
5201 S. Peoria St. _____

CT»mpas,tŲ327«dų| (|‘gffi'vernon 

. avė., 5 kambarių, 2 karų mūrinis 
garažas, kaina $16,500. WM. KIRK, 
savininkas, 7745 Essex avė. Saginaw 

. 8370.

domus, kampas, 
žioj vietoj, specialia bargenas šių 
savaitę.

FRANK MATOUSEK,
kontraktorius ir budavotojas

2257 W. 47 St.
————------7 KAS NORI GREITAIPARDAVIMUI 2 pagyvenimų me- _ . nTATT/Arn A TXTX7rn 
dinis namas, Storas, 5 kąmb. pagyve- PARDUOT, MAINYT, 
nimui ir šeši karbariai viršui. Vanos, ą p "PTT?TČ’rT' 
elektra ir gasas. Rendos neša į mė- TiE x lIvXx.l 
nesį $60, bet galima gauti ir daugiau. 
Morgičiai $2500. Savininkas mainys 
ta namą ant loto ar automobilio. At- j 
sišaukit greit pas

BEN. J. KAZANAUSKAS,
2£42 Węst 23rd Place, 

Roosevelt 8887

$500 PINIGAIS
Gražus 5 kambarių mūrinis bun- 

galow, tik ką užbaigtas, 5227—9 S. 
Kilpatrick Avė. ’/j bloko j pietus, 
nuo Archer avė. karų linijos. A*'* j 
žuolo mestis, furnas šildoma, stikli
niai porčiai, gražiai dekoruolas, 
aukšti viškai, lotas 30x128, kaina 
tik $6,700. Busiu ant vietos subatoj ! 
ir nedėlioj. JOSEPH STRNAD 
1808 So. Ashland avė. Tel. Canal 1 
1272.

Namą, 
Biznį, 
Automobili, 
Farmą 

ATSILIEPKITE
PAS MUS

Gerus bargenus greit per 
pasaranga Išleidžlam.

MUSŲ KOSTUMERIAI 
laukia kų turit dėl musų tur
gaus. Ateikit, rašykit arba tele- 
fonuoklŲ

S. J. DARGUŽIS 
«07 W. 18th St.

Canal 4960

SPECIALIAI, VEIKIT TUOJAU 
Visas blokas, įskaitant 2 kampus, 
prit Grand Avė., netoli, pabrangs ke
letą tūkstančių dolerių kaip tik 40 
pėdų cementavimo kontraktas bus už
baigtas. Matykit savininką..Dr. C. A. 
KIrkwood, 8939 W. North Avė., Tel. 
Belmont 2407.

KUOMET JUMS REI 
KIA PINIGU 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth JBond &

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO ĮVEDIMAS

' Mes parduodam bile kur ir suteikiam 
Į apskaitliavimą dykai. Planai prie 
kiekvieno įvedimo irgi dykai. Tik 

Central 6260 biskį įmokėti, kitus mažais mėnesy 
Į niais išmokėjimais. Atdara vakarais 
' iki 7 vai.

THE ABBOTT 
PLUMBING AND HEATING 

SUPPLY CO.
5201 W. Grand Avė. tel. Bershire 1322

Mortgage Organization ANTRI MORGIČIAI
aprmkavimas

BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 
mūrinius bungalow, tile stogas, k. v. 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos. nėra geresnių Chicagoj, atdaros 
kasdie, 3052 N. Major Avė. Palisade 
1179.

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis į vienų mu-i 

| sų puikių bungalovv, kurie randasi •
netoli Marųuette Manor, o kitus 

[ mokėsite kaip rendą.
Phone Hemlock 8300

DARBININKO proga, 2 flatų stuc- 
co, 4-4 kambarių, karštu vandeniu

1618 W. 18 S t.
I. F. DANKOWSKI, Prez. 

C J. DANKOWSKI, Sekr. Ižd.
Pirmi, antri ir treti 

morgičiai 
Tel. Canal 1875 

į visus departmentus 
Pigiausios kainos. Greitas 

patarnavimas

Dykai

BEALTY &
6305 S.

MORTGAGE CO.
Western Avė

NAMŲ APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
NEREIK JMOKfiTI

Miscellaneous
Įvairus

KIEK JUS MOKATE UŽ SAVO 
Plumbingą ir namų apšildymo 

reikmenis

24 mėnesiai išmokėjimui. Garu ir 
karštu vandeniu apšildymas įveda
mas. Apskaitliavimas dykai.

Tol. Trlangle 8234

šildomas 2 karugara^ Sutaupyki! pinigų pirkdami pas----------
&en<’VokM!i HtZ'ihMtoab ’®UJ«Va-|

6208 Carponter' St Wentworth 6680.1 'įsmeniTpata.

Educational
Mokyklos

; navimą.
PARDAVIMUI 2 flatų namas,! 

gražus, mūrinis ir moderniškas, ne
toli Logan Sųuare, 2 karų garažas.1 
Brunsvdck 5860.

Snuthend Plumbing & Heating 
Supph” Co. 

2108 So. State St. 
TeL Caltimet 4200

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes. išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvinio j trumpą laiką ir 
pigiai. T'-' _____
knrais.

Mokiname dienomis ir va-

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincenes 3932


