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Lietuva prašo Jauty Są
jungos pagalbos dėl už
darymo mokyklų Vilniuje

GENE VA, Šveicarija, spalių 
18. — Lietuvos vyriausybė for
maliai kreipėsi i Tautų Sąjun
gos tarybą, prašydama daryti

Socialistai laimėjo rin
kimus Norvegijoje
• • • *

Konservatorių valdžia sumušta 
ir turės užleisti vietą socia
listams

OSLO, Norvegija, spalių 18. 
— [Chicago Daily News radio-

(Pacific and Atlantic Photo]
Triesen miestelis, Lichtenšteine, mažiausioj Europos valstybėj, tarp Šveicarijos ir Aust

rijos, kuri nesenai buvo užlieta vandens. Viduriu klonio plaukia Meinas, kuris buvo pakilęs 
15 pėdų ir užliejo visą valstybėlę. Nelaimėj žuvo daug žmonių.

Skaitlingi Suvalkų krašto 
lietuvių suėmimai

intervencijos de| lietuvių mo
kyklų Vilniuje, kurias lankai 
neteisėtai uždarė.

Savo atsišaukime Lietuva pra
šo, kad taryba darytų žingsnių 
einant Tautų Sąjungos konven- 
ci’. s XI. staripsniu, kuris lei
džia tarybai daryti intervenci
jas atvejais, kai bet kuris Tau
tų Sąjungos narys mato gre- 
iantį taikai pavojų. Represi

jos gi lietuvių mokyklų Vilniu
je giesią, pasak Lietuvos tai
kiems santykiams su Lenkija.

Jau pirmiau Idetuva buvo at
siuntus Tautų Sąjungai skundą 
de’ persekiojimo lietuvių mo
kyklų Vilnijoj, bet siundyk štiš 
jos žingsnis. Tautų Sąjungos 
ratelių nuomone, tam dalykui 
duodąs jau daug rimtesnę kry p
ti.

U. M. W. A. pralaimėjo 
Aukščiausiame teisme

Angliakasių peticija peržiūrėti 
teismų “indžionkšenus” prieš 
uniją atmesta

WASH1NG'DONAS, . spalių 
18. — Be jokio paaiškinimo dėl 
tokio savo veiksmo, Aukščiau- 
sias teismas atmetė United 
Mine Workers of America pe
ticiją peržiūrėti dvyliką bylų, 
kur žemesnieji teismai “in- 
džionkšenais” užgynė visokį 
unijos darbą tarp neunijinių 
angliakasių West Virginijoje.

granui], -— J vykusių vakar 
Norvegijoje visuotinų rinkimų 
ankstyvieji daviniai rodą žy
mų komunistų [?] pasisekimą 
ir valdžios pralaimėjimą.

Konservatoriai kol kas yra 
surinkę 36,800 balsų, o tai yra 
17,000 mažiau ne kad jie buvo 
gavę per praeitus visuotinus 
rinkimus; agrarų partija — 
63,000, 7,000 balsų mažiau; 
kairiųjų partija 52,000, 6,000 

‘balsų mažiau; jungtinės komu
nistų [ ?] partijos — 70,000, 

•arba 22,000 balsų daugiau.
Pranešimai iš miestų tuos 

skaitmenis gali dar kiek pakeis 
ti, tečiau drąsiai galima saky
ti, kad premjero Lykke konser
vatorių kabinetas turės rezig
nuoti, gal apie naujų metų 
pradžią. Naują kabinetą gal 
sudarys agrarų partija, bet tik
riausiai jį sudarys kairiosios 
partijos, su komunistais prie
ky. Rinkimuose dalyvavo ben-

I drai 75 nuoš. visų balsuotojų.
Red. Pastaba. — šioje I>aily 

News radiogramoj yra, be abe
jo, klaida. Norvegijoj komunis
tų yra tik saujalė, todėl apie 
bet kokius jų laimėjimus ne
gali būt kalbos. Rinkimus, iš 
tiesų, yra laimėję socialistai, 
būtent, Darbininkų Partija 
(pirmiau buvusi Maskvos įta
koje, bet jau ryšius su Mask
va nutraukusi) ir Socialdemo
kratų partija, kurios šiemet 
susiliejo į vieną partiją. Gal 
būt, kad šiuose rinkimuose so
cialistus rėmė ir komunistai.

Vokietijoj kilo dideli 
darbininkų streikai

Jarbą metė 80,000 anglies ka
syklų ir 69,000 tekstilės pra
monės darbininkų

BERL1NAS, spalių 18. — 
Del sustreikavimo astuonių de
šimčių tūkstančių lignito kasy
klų darbininkų centralinėj Vo
kietijoj, Berlinui ir kitiems 
Vokiečių miestams gresia pa
vojus pristigti kuro ir elektros.

M iunchene-Gladbaclie su
streikavo sesios dešihitys tūk
stančių tekstilės darbininkų.

Kasyklų savininkai reikalau
ja kariuomenės kasykloms nuo' 
“darbininkų terorizmo” apsau-* 

i goti, nors patys streikininkai 
jau yra suorganizavę skubaus 
reikalo tarnybą žiūrėti, kad j 

;kasyklose neatsitiktų nelaimių.; 
| Daugely miestų elektros tie-' 
kimius dabar stipriai paliestas 
ir vyriausybė ėmė apriboti jos 
vartojimą, llallej, Ualberstad- 

ite, VVissenfelse, Limerale 'ir 
kitur užginta vartoti elektra 
skelbimų iškaboms.

. Kasyklų darbininkų 
' streikas Kanadoj

W1NN1PEG, Manitoba, Ka
nada, spalių 18. Drumheller 
Valley srity, centralinėj Alber
toj, kilo kasyklų darbininkų 
streikas. Dalbą metė septyni 
tūkstančiai angliakasių. Jie rei
kalauja pripažinimo unijos, ži
nomos kaip Kanados Kasyklų 
Darbininkų Unija, prieš porą 
metų atsimetunios nuo United 
Mine Workers of America. 
Tvarkos daboti, j streiko vietą 
siunčiamas raitosios policijos 
skyrius.

Kanados geležinkelie
čiai gauna priedo

OTTAWA, Ont., Kanada, 
spalių 18. — Konferencijoj 
tarp Canadian geležinkelio ir 
geležinkeliečių atstovu Montre- 
aly, darbo ministeriui tarpinin
kaujant, Canadian geležinkelis 
sutiko padidinti algas septy
niems tūkstančiams traukinių 
mašinistų. Einant sutartimi al
gos padidinimas galioja nuo 
šių metų liepos 1 dienos.

Italijoj užginama šven-z 
lės ir iškilmes 

“žmonių nevarginti”, užginama 
taipjau visokios manifestaci
jos ir kalbos

ROMA, Italija, spalių 18. — 
Diktatorius Mussolini pranešė, 
kad . ministerių kabinetas nuta
ręs ' po Paliaubų šventės, l:ų>- 
kričio 6, užginti visokias šven
tes. apeigas, manifestacijas, 
paradus, iškilmes, metines su
kaktuves, šimtametinius jubi
liejus, tiek didelius tiek mažus, 
ir visokios rųšies kalbas pra
kalbas.

Tai esą daroma tuo tikslu, 
kad vyriausybė nebūtų trukdo
ma ir atitraukiama nuo ėjimo 
normalių savo pareigų, o taip
jau dėl ekonomiškumo ir, paga
liau, perdaug švenčių tik l>e 
reikalo varginą gyventojus.

“Vilniaus Aidas” praneša:
Rugpiučio mėn. 22 ir 23 die

nomis atvyko iš Seinų Punskan 
(Suva)kų apskr.) kareivių bū
rys. Atvykę kareiviai ir susi
rinkusi/ iš kelių valsčių policija 
stvėrėsi suiminėti lietuvius gy
ventojus.

Suimti: .
1) Kazys Mielkus, 2) Juo

zas Vaznelis, 3) Juozas Kerei- 
šis, 4) Juozas Kraužlys, 5) 
Petras Valinčius ir 6) Antanas 
Kuosa — Vaitakiemio sodžiaus, 
Suvalkų apskrities, 7) Domi
nykas Kuosa Agurkių sodž. 
(to paties apskr.), 8) Jurgis 
Savickas — Valiučių sodž., 9) 
Jonas Peičius — Raistinių so
džiaus, 10) Jurgis Jurkiunas— 
Graužiu sodž., 11) Petras Uz- 
dzila ir 12) Kastas Sakavičius 
~ Kreivėnų sodž. ir 13) Jurgis 
Grimalauskas Alksnėnų
sodž.

Po pirmo tardymo 4 suimtų
jų būtent: 1) Ant. Kuosa, 2) 
P. Uzdzila, 8) K. Sakavičius ir 
4) J. Grimažauskas tą pačią 
dieną buvo nuleisti. Visi gi li
kusieji rugsėjo 24 d. nuvaryta 
iš Punsko "posterunko” i Su
valkus. K. Mielkus, nuo visų 
izoliuotas ir vienas nuvarytas 
Suvalkuosna. Suėmimo

Punskan buvo pakviesti 3 Vait- 
kiemio sodž. gyventojai; .1. 8u- 
pšinskas (buvęs šaltyšius), S. 
Lukoševičius (šalt. pagelbinin- 
kas) ir Adukauskas, kurie buvo 
klausinėjami apie 1921 m. ba
landžio mėn. įvykusį Vaitkie- 
mio sodžiuje susirėmimą, tarp 
Lietuvos šaulių ir lenkų žanda
rų. Matyti norima iškelti suim
tiesiems kokią nors bylą.

* * *

Reikia pridurti, kad suimtų
jų — Juozas Vaznelis, Juozas 
Kereišis ir Jurgis Savickas š. 
m. vasario mėnesį buvo paleis
ti iš Gardino kalėjimo, einant 
Uotu vos ir Lenkijos Raudonų
jų Kryžių sutartimi. Paleisti 
yra amnestuoti su grąžinimu 
visų teisių, ir leista jiems lais
vai gyventi Lenkijos ribose, 
kaipo piliečiams. Dabar suim
tieji nežino už ką reikia kentė
ti.

Visi suimtieji kreipėsi I 
Laik. Vilniaus Uetuvių Komi
tetą prašydami užtarimo, kad 
tardant nebūtų kankinami.

Paskutinę valandą sužinojom, 
kad laikinojo Vilniaus Lietu
vių Komiteto pirmininkas jau 
pasiuntė tuo reikalu telegramą

dieną • Varšuvon.

Del streiko, I. W. W. na- Meksikos maištininkų 
riai vejami laukan bandos visur mušamos

Piliečių komitetas” puolė pra- 
moniečių centrą ir sunaikino 
archivą ir knygas

Komunistai meta komu
nistus iš partijos

Didelė komunistų byla 
V engri joje.

62 kaitinami dėl konspiracijos 
prieš valdžią

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
spalių 18. —čia prasidėjo dide
lė politinė byla. Teisiami še
šiasdešimt du komunistai, kal
tinami dtel konspiracijos nu
versti esamą, Vengrų valdžią. 
Tarp kaltinamųjų yra ir Zol- 
tan Szanto, buvusio komunis
tų diktatoriaus Belą Kūno 
draugas, kurs, sako, buvęs at
vykęs iš Maskvos organizuoti 
Vengruose komunistų centrus.

Garsi vokiečių pilis 
ugnies sunaikinta 

I

Ugnį gesinant 10 žmonių žuvo, 
10 sužeista

AUGUSBURGAS, Vokietija, 
spalių 18. — Gaisras sunaikino 
garsią Affingo pilį, stovėjusią 
daugiau kaip pustrečio šimto 
metų. Gaisrą gesinant, vienam 
bokštui nugriuvus buvo užber
ti dvidešimt žmonių. Dešimt 
jų išimta nebegyvus, kiti buvo 
pavojingai sužeisti.

“Prohibicijos įstatymas 
— šlykščiausią pa

juoka”
DETROIT, Mich., spalių 18. 

i— Detroito mėras (burmist
ras) John W. Smith, kurs vėl 
kandidatuoja į mėrus, paskel
bė visuomenės žiniai praneši
mą, kaip jis žiuri į prohibici- 
ją. Jis sako:

“Aš esu ‘šieptas’ ir nema
nau, kad bent vienas sveiko, 
proto žmogus tikėtų, kad pro
hibicijos įstatymas gali būt 
įvykintas tokiuose dideliuose 
miestuose, kaip Detroitas, Chi- 
caga ar New Yorkas. Laikas 
butų Jungtinių Valstybių žmo
nėms suprasti, kad bet kuris 
bandymas vykinti prohibicijos 
įstatymą gimdo tik veidinainy- 
bę, policijos departamento ko
rupciją ir šlykščiausių priemo
nių vartojimą. Jeigu tas įs
tatymas butų bandoma vykinti 
čionai, tai tektų pavartoti ar
mijas šnipų, kurie valkiotus ir 
pro langus šnipinėtų savo kai
mynus. Visa prohibicija yra 
bjauriausios rųšies pajuoka, 
visas prohibicijos įstatymas 
yra supuvusi ir dvokianti veid- 
mainybė.” •

Darbininkų rateliuose kalba
ma apie Visuotiną streiką.

Duona pabrango 20 nuoš.
Kasyklų darbininkai gauda

vo, bendrai imant, 8 dolerius 
algos savaitėje. Jie reikalavo 
$8.64. Darbo ministerija, kaip 
arbitratorius, buvo išsprendus, 
kad darbininkai turi tiek gau
ti. Kasyklų savininkai pareiš
kė, kad jie sutinką padidinti 
algas, bet už tat jie atitinka
mai pabranginsią kainą ang
lims. Ministerija to daryti 
jiems neleido, motyvuodama 
tuo, kad pabranginimas ang
lies reikštų pabrango j imą viso
keriopos gamybos Vokietijoje.

Tardymai parodė, kad kasy
klų savininkai pristato, pavyz
džiui Berlinui, anglį po ma
žiau kaip dvidešimt penkis cen
tus šimtsvari, bet Berlino pre
kiautojai už šimtsvarį ima ke
turiasdešimt du ^centus. Pre
kiautojai, vadinas, lupasi pel
nus, bet vyriausybė sako, kad 
ji neturinti teisinės galios pel- 
nagąudoms suvaldyti.

Pešios sąlygos viešpatauja 
daugumoj ir kitų Vokietijos 
pramonės šakų — visas jas 
paralizuoja prekininkų godu
mas. t

Darbininkų kantrumas betgi 
dabar Išseko. Visame krašte 
visose pramonėse kyla streikai, 
lygiai taip, kaip kad buvo 
inflacijos laikų pradžioj.

Socialdemokratai žada tuo
jau įnešti reichstage interpe
liaciją dėl jo plarrų streikui 
baigti.

Trys Brazilijos lakūnai 
žuvo ugny

' —— - ■■■■ ■■ ■ ‘.I

Katastrofa atsitiko pasitinkant 
atskridusius per Atlantą 
franeuzus

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, spalių 18. Pasitinkant 
drąsius franeuzų aviatorius, 
Dieudonne Uostės ir Įeit. Jo- 
seph le Brix, kurie iš Afrikos 
atskrido vakar į Brazilijos sos
tinę, vienas pasitinkančių Bra
zilijos aeroplanų užsidegė ore 
ir, kaip degąs meteoras, nu
krito žemėn. Trys jo įgulos 
žmonės, kap. Oliveira, Įeit. Sil- 
va ir Įeit. Barreto Žuvo lieps
nose.

Chicagai ir apielihkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Iš viso gražu, be didelės at
mainos temperatūroj; viduti-* 
niškas, daugiausiai žiemių rytų 
vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 49° ir 51° F.

Šiandie snvtlė tek* 6:W, lei
džiasi 5:04. i

L

Išguita dar trisdešimt penki, jų 
tarpe Trockio padėjėjas Vu
jovič.

MASKVA, spalių 18. Pra
dėta pastaromis dienomis kam
panija mesti laukan iš kompar
tijos • komunistus, kaltinanius 
de] vedimo opozidinės propa
gandos, eina be atlaidos toliau.

Šiandie buvo išmesti trisde
šimt penki komunistai iš Char
kovo, Tifliso ir Kijevo partijos 
organizacijų.

Tarp išguitų yra ir Vujovič, 
vienas vyriausių Trockio padė
jėjų. Vujovič buvo kaltinamas 
dėl neklausymo centraiinio ko
miteto įsakymų, kurs buvo lie
pęs jam apleisti Maskvą ir 
dirbti provincijoje.

WAIaSENBI’RG, Colo., spa
lių 18. — Kadangi Colorado 
anglies kasyklose tapo paskel
btas streikas, “piliečių komi
tetai” įsakė I. \V. W. (Indust
rini VVorkers of the World) 
nariams tuojau išsikraustyti iš 
'Valsenburgo ir A gili la r mirs t 
tų. “Piliečių komitetų” prieky 
stovi tų miestų galvos (bur
mistrai).

šerifas Capps betgi pareiškė, 
kad “piliečių komiteto” įsaky
mo jis nevykdysiąs, kadangi 
įsakymas esąs neteisėtas.

“Piliečių komitetas” Walsen- 
burge puolė 1. W. W. centro įs
taigą, sudaužė viduj rakandus 
ir sudegino organizacijos ar- 
chivus ir knygas.

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 18. — 
maištininkų 

įcualpano miestą, Me$ os pro
vincijoje,/bet buvo federalinio 

 

garnizziuo skaudžiai sumuštas. 

 

TrisdtfŠimt du maištininkai bu 
ikauti, kiti pabėgo, nugi

ndami sužeistuosius. Dau- 
au kaip dvidešimt buvo pa

iki ta j nelaisvę.

Tarp užmuštų buvo ir būrio 
vadas, buvęs atstovas Marga- 
rito Gomez, generolo Arnulfo, 
vyriausio maištininkų vado, 
brolis.

Iš Jalapos praneša, kad ten 
buvo sugautas kitas maištinin
kų vadas, Paulino Fontes. 
buvo tuojau sušaudytas.

Iš Tampico praneša, kad 
toli nuo Topila federalinės 
riuomenės skyrius sumušė mai
štininkų bandą, vadovaujamą 
Florentinio Dvaro, kurs irgi 
buvo nukautas.

vo
g

Generolo Gomezo

Jis

ne- 
ka-

BERI J N AS, spalių 18. —
Reichstage šiandie buvo ati
dengti pirmutinių dviejų Vokie
tijos respublikos prezidentų, | vykęs į Brėš lavą, incognito gy- 
Eberto ir Hindenburgo, biustai, dusi vienoj ligoninėj.

BERLINAS, spalių 18.
Bulgarijoj karalius Borisas, at-

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

Sprogimas sudraskė 
kasyklų trobesį

STĘUJJENVriAE, Ohio, spalių 
18- Sprogimo šį rytą buvo 
sudraskytas Bradley kasyklų 
trobesys. Nuostoliai siekia apie 
$30,000.

Kasyklų kompanija kreipėsi 
į teismą dėl “indžonkšeno” prieš 
streikuojančius angliakasius.

Geležinkelis skundžia dėl 92c.
HACKENŠACkTN. J„ spalių 

18. — Erie geležinkelio kampa
nija skundžia teisme vieną sa
vo traukinių pasafierę* Mlt* 
Corą C/ampbell, dėl 92 centų.

yra trys iA daugelio kitų priežaeėių. kunoe pritraukia 
Uetuvius sh]8ti pinigas Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
s.antėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigu Ravijams. Grei
tumas |eina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais P, taipgi per skyrius ir paAtą ii kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išrbokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUAROS KNYGYNAS, 3210 S. Ilalsted St. 
TVBOCIO APTIEKA, 233 E. HSth Street 
TUP1KA1CI0 APTIEKA. 527 VV. 120th St. 
RAKO APTIEKA. 2340 'Vest (>9th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III
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Vieno Tauragiečio gyva 
1 nimas prieš ir po per

versmo Lietuvoje
SEIMININKĖMS kelrodis

Rašo ISABELLE KAY
Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo iet- 
mininkė ir motina, kitose skiltyse kas savaite tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkai

RODYKLE No. 106

Virimo Recentaa
Jeigu kas paklaustų jūsų kokis 

maistas yra tipiškai* Amerikoniškas, 
obuolių pajus be abejo gautų garbin
gų paminėjimų. Pajus yra mėgia
mas užkandis ir obuolių pajus yra 
ypač skanus kada darytas iš anksty
vų obuolių. Mes tankiai teiravomės 
delko obuolių pajus valgomas, dėl 
lukštų ar dėl vidurių! Tiktai patė- 
miję valgyklose užkandų prašytojus 
galit pamatyti kaip pajus tankiausia 
atmenamas. Sekantis receptas yra 
tolu kuris pataps mėgiamu valgiu jū
sų šeimynoj. Išbandykit jj šiandien.

OBUOLIŲ KOŠĖS PYRAGAS
1 puodukas obolių košės
I puodukas sėlenų (all-bian)
II puoduko riebalų

.1 puodukas sūdo cukraus
1 puodukas razinkų
*2 puoduko kurrantų
2 puodukai miltų
1 šaukštukas sodos
1 šaukštukas druskos
‘•i šaukštuko gvazdikų
1 šaukštukas imbiero (giuger)
*i šaukštuko cinamono
Suleiskit riebalus ir cukrų. Dadėk 

razinkas. kurrantus, sėlenas ir obuo
lių košę. Paskui miltus sumaišytus 
su soda, druska ir prieskoniais. Su
maišyk gerai. Kepk taukuotoj bltki- 
nėj vidutiniškam karštyje.

Virtuvės Reikaluose
Vaisių košių indai ir stiklai ir bu

teliai turi visada būti sužymėti kas 
juose randasi kad nepadarytumet 
klaidos laike valgių rengimo.

Ryžiai, grudai ir krekiai reikia lai
kyti sausai kiek galima ir todėl turi 
biti padėti aukštai ant lentynų.

Rudasis cukrus reikia laikyti drėg
noj vietoj arba ledų šėpoj kad nesu- ’ 
kietėtų į grumstus. , _

Actą rtikia laikyti atokiai nuo švięr valgyti grūdinius valgius, 
sos kada jis būna pilnam stiprume. duoda spėką ir energiją dirbimui.

Kaip tik sužinojau, kad į To- 
, ronto, Kanadoj, atvyko mano se
nas draugas Petras Samoška iš 

I Tauragės, Lietuvoj, pasiskubi- 
1 na pas jį nuvykti ir su juo pasi
matyti.

Kaip seni draugai, nuoširdžiai 
pasisveikinom ir stačiai jo pa- 
klausiau:

—Kokios nelaimės tave čia at
vijo? Juk pernai vasarą daug 
laiškų man rašiai, kad Lietuvoj 
dabar gerai gyvenasi ir net ma-

Naminiai Paaigelbėjimai 
i Nuvalymui suteptų rakandų, 
, šluostyk medį su skaruliu nugrjžtu 

karštame vandenyje. Nušluostyk yl-
■ siškai kitu skaruliu ir nušveisk kaip 
i paprastai.

Sausa druska arba actas tinkamas 
ant marmuro plėtmų prašalins plėt- ne raginai, kad organizuočiau 
mus lengvai.

I^abai svarbu kad grindys butų vi
siškai nuvalytos pirm dėjimo ant jų pas o dabar pats viską apleidai.

, skysto vaško, nes kitaip vienos dalys ... ...
bus tamsio,, kitos Šviesios. Draugas’ sunkiai atsiduso ir

Užlaikymui šluotos gerame stovyje sako: 
reikia pamerkti j karštas muilų pa- ; 
mazgas syki savaitėje kad sukietėtų 
šiaudai.

Grožės Patarimai
Blogas kraujas, kaip dauguma žmo

nių tiki, nėra tai paprastai priežastis 
blogos odos ir išvaizdos; tas papras
tai paeina nuo išlaukinių priešų vadi
namų parazitais kurie užsiveisia odos 
skylutėse. Jeigu jūsų oda yra šiulkš- 
ti ir suaižėjus arba jei pilna pučkų ar 
dėmių, tai reiškia kad odos skylutės 
užsikimšę, kas neduoda skylutėms 
tinkamai kvėpuoti, ir taip pasidaro 
tinkama dirva, taip sakant, bakterijų 
augimui. Kožno žmogaus oda nuolat 
keičiasi. Kožną sykį mazgoja nt vei
dų, jus nutrinat mirusią odą. Tai se
nai odai mirštant nauja susidaro.

Ypatiška Sveikata
Daugeliui musų žodis grudai reiš-

■ kia pusryčių valgį, bet tas žodis turi 
j plaeteane reikšmę. kodynas parodo
kad grudai yra tai iš žolių išauganti 
javai kurie duoda mums maisto visam 
metui — o ar tie grudai nėra tai kvie
čiai, kukurūzai, rugiai, avižos, ryžiai, 
ir miežiai? Kviečiai nuena j malūnus 
r g ryžta pas mus į virtuves kaipo 
miltai. Kukurūzai sutrinami j gata
vą valgyti padarą, sudaromi į miltus 
arba krakmolą arba pakeičiami j ki
tokį valgomą daiktą. Reikia piprasti 

* * , Jie pri- i

nu

išeivius į socialdemokratų kuo-

Camel
/ ,l s \

Cigaretai kuriuos jus galite rūkyti su 
tikru užsiganėdinimUo

Ar tau stebėtina, kad* vis
ką apleidau? Juk gerai žinai, 
kad gruodžio 17 d. visos vasa
ros dirbtinis perkūnas trenkė ir 
pasipylė Smetona, kuri ir ikišiol 
taškosi ant žmonių durniau ne
gu purvas.

Aš pradėjau juoktis iš įsikar
ščiavusio draugo.

—Kas tau juokinga? — atkir
to jis. —Ar kad žiemos metu 
perkūnas trenkė? Bet tai bu
vo ne gamtiškas, o tik dirbtinis 
perkūnas. Visa buržuazija ir 
kunigija visą vasarą į vieną pus-' 
lę putė ir kai ta pūslė sprogo, 
tai pasipylė juoda Smetona, ku
ri tuojaus puolė kairiuosius ir 
ką sugriebė, tą į Varnius pasiun
tė, o keturiems davė leidimą į 
aną pasaulį, o daugumas tai į 
užsienį paspruko. Atsirado ir 
tokių, kurie atliko tam tikrą iš
pažintį, apsikrikštijo ir tapo 
priimti į Lietuvos Sūnų tarpą. 
Juk žinau kad po laidotuvių bū
na ašarų, tai taip ir po šių Lie
tuvos laisvės laidotuvių ašaros 
tebesilieja ir iki šiai dienai. Bet 
buržuazija krykštauja1 iš džiaug
smo ir rengiasi Smetoną aukštai 
pakelti, kad niekas jo nepalies
tų, uždėti jam panašų į karūną

Jei visi cigaretai butu tokie geri kaip 
Camel ju negirdėtumėt nieko apie 
specialį. prirengimą, kad padarius 
cigaretus
negali užimti vietos rinktinio tabako*

dėl gerklės. Niekas

C 1377. R. J. KeynoMu Tobacco
( onipuiu . Wlnntoh-8Bl#ni. N. <.

Infant Care

ką skipitrą, kad turėtų teisę į- 
vesti vergiją ir plakimą.
Dar draugas Semoška papasa

kojo apie savo darbuotę prieš 
perversmą ir kokių persekioji
mų susilaukė jis ir jo draugai po 
perversmo. Papasakojo jis taip: 

—Aš buvau sutvėręs dūdų or
kestrą. Tą vasarą prieš perver
smą buvo labai daug ge
gužinių ir vakarėlių, kuriuose 
musų orkestras grieždavo. Mes 
palaikydavom saviškius ir griež- 
davom daugiausia socialdemo- 

, . kratų ir liaudininkų organizaci- 
GydMu-ai paturiu 16- Joms. Delei to saunai labai 

vains vartoti E' -t. la r s CaMoria, ir siųsdavo, bet stačiai dantimis 
jie grieždavo, kad mes per mi
tingus grodavom Marsalietę ar
ba “žengkim, draugai, mes į ko
vą”. Jie gerai žinojo kokio mes 

esame, nes nieku- 
rie musų buvome išstatyti soci
aldemokratų kandidatais į Sei
mą. Perversmui ištikus nieku- 
rie musų išsislapstė, o aš pasili
kau vietoje. Tad mane sučiupo 
“aaiolai sargai” ir nuvedė pas 
visągali teisėją poną komen
dantą. Mano laimei buvo ten 
mano švogeris JYašČenka, kuris 
ėjo policijos viršininko pareigas. 
Buvo ir buvęs šaulių rinktinės 
vadas Savickas, kurio pareigos 

r buvo priduoti kuosmulkiausių

tokiame ti taip gryni 
savo nu gyduolių.

1- ..........
ir bus nei vienas kūdikis š'o rašytojo ne

bandys kitokios rus es. Aš sutaupy- 
Gaslorijos pataisys j siu dc ijutuką kitu kokiu nors bu- 
prašalins visokius du.

SPECIALI* PASTABA: Prie kiek
vieno butelio tikros Elatcher’s Cas
torijos yra įvyniota knygutė “Cjre nusistatymo 
am| Eeeding oi’ Babies”, verta tiek 
aukso, kiek ji pati sveria dėl kiek
vienos motinos arba bisančuios mo
tinos.

Nedaro jokio skirtumo 
jauname amžiuje, jei duosite 
kūdikiui ki| nors, jis vis vien ncžl 
nos, jei tas nieko nekenks 
atsakantis, specialiai kuomet kete 
tąs lašų gr\ nos 
kūdikio skilvį ir 
nemalonumus iš sistemos. Išgąstį ir 
karšti taipgi; viskas prašalinama j 
labai trumpų laikų.

Tai \ ra gerumas Castorijos; jo.> 
malonus švelnumas kaip tik rodos, 
ir buvo reikalingas. Ji atlieka vis
ką, kų castor oil gali padaryti ir tie 
jokio sujudintum sistemos. Be ne- 
gardaus skonio, Castoria yra gardi! 
Jūsų liežuvis gali pasakyti jums! 
“Kodėl kūdikiai reikalauja jos”. Ji 
yra grynai iš daržovių, jus galite 
jų duoti kūdikiams kiek lik norit 
sykiu ir nepastebėsite dieglio, už
kietėjimo, diarrhea. Arba jeigu rei
kia pagelbėti dėl ramaus ir gero 
miego.

Tiktai dar vienas žodis persergė
jimui: aukščiau paminėti dalykai 
yra teisingi, jei vartosit tikrų (’.as-. 
tolia. Eletehcr’s yra originalė. 
Kiti prirengimai gali lipti ar nebu-

Children Cry for

Castor i A
žinių komendantui apie kiekvie
ną suareštuotą pilietį, nes jis 
vietinius piliečius gerai pažino. 
Pažvelgė į mane ir nusijuokė, 
nes nors mes nesutikdavom po
litikoje, tečiaus ryšiai tarp mu
dviejų buvo draugiški. Betgi 
š erdie jis yra sprendėjas mano 
Hk’mo. Jis ir klausia manės: 
“Kur kiti griežikai, kur Vaiva
da?” Atsakiau, kad nežinau. 
“Juk tamista esi orkestro ve
dėjas, tai turi žinot”, atšovė jis 
man. “Tamistai visas apskritis 
dabar yra žinomas, tai tamista 
galit geriau žinoti apie juos”, 
atsakiau jam. “Ar tamista ne
buvai miške su dviem šimtais 
sukilėlių, kurie buvo apsiginkla-

per grabą šokdamas ir kaliošą 
pametė”, kamantinėjo mane 
šaulių vadas. “Klausykit, aš 
nekaltas, kad šauliai tik kaliošą 
tesugavo”, atrėmiau jam. “Ne
kalbėk dabar tai gudriai” 
stebėjo ir stačiai užklausė:

šo, kad tamistos muzikalius in
strumentus šauliai konfiskavo?

—Tiesa. Aš irgi gavau laišką, 
kad konfiskavo ir dar juokus 
šauliai krėtė: girdi, už Samoš-

pa- kos\ raudonus darbus jo muzika- 
Na, liūs instrumentus traukiam at- 

o nuo dabar, t. y. nuo šios die- ( sakomybėn; kiek kartų vadas 
nos ar grieŠi šauliams?” “Ko- Įeit. Palubinskas jo geruojo ir 
dėl ne, jei tik užmokėsite”, atsa-j visokiais budais prašė įsirašyti į 
kiau. Jis pagrasė pirštu, atsi- šaulius V įstoti į orkestrą, bet 
kėlė ir nuėjo prię_kito stalo, kur.jis vis neklausė, tai dabar jo 
komendantas rašė ir sako jami’muz. istrumentai pasim/oĮkSa.
*Et, tas paukštis ne riebus, tą 
galima paleisti. Jis yra orkes
tro Vedėjas ir nieko sau žmogus, 
tai teeinie”. Komendantas sa
ko jam: “Juk tu geriau jį pažy
sti, negu aš”. Tokiu budu aš 
tapau liuosas.

Pq kiek! laiko pasišaukia mane 
policijos viršininkas ir sako 
man: “Žinai, švoger, aš pastebė
jau kriminalės politikos skyriuj 
knygose daug pažymėjimų, kad 
eini prieš dabartinę valdžią. Tai 
yra labai pavojinga, nes kada 
viskas iškils, tai gali atsidurti 
labai keblioj padėty, kad ir aš 
negalėsiu pagelbėti, o jei ir gel
bėčiau, tai ir mane pašalintų iš 
tarnystės”. Kitą dieną aš susi
tikau tūlą valdininką, kuris man 
ėmė tikrinti, kad reikia viską

Taip man iš namų rašė. Tai pa
rodo šaulių veidą ir ką jie skai
to didžiausiu nusikaltimu.

Dar paklausiau, ar tebegyvuo
ja Dionizo Poškos Liaudies Uni
versitetas, apie kurio atidarymą 
jis man buvo rašęs; taipjau, kad 
paskaitos laikomos kas vakarą 
ir kad jomis tauragiečiai labai 
džiaugiasi.

—Ką ir beklausti, - - atsakė 
Samoška. — Iš pirmos jų valdy
mo dienos savo juoda letena už
gniaužė, o lektorius išvaikė ir 
daugumą jų areštavo. Jų buvo 
apie 30, tarp kurių buvo daug 
žymių visuomenės veikėjų, k. a. 
Lietuvos Koperacijos kontrolės 
pirmininkas dg. Serbentą, kuris 
sužinojo pirm vienos valandos

AR JUS BANDĖT

SWALLOW
KAVĄ

Ji yra gardi!
f

Jūsų groserninkas par
duoda ją

Swallow Coffee Mills,
CHICAGO, ILLINOIS.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5 '
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chorniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimus atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012. 1015, 1016. Imkit elevatorių 

CiUCAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo b iki 7:30 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

mesti į šalį ir dėtis prie tauti
ninkų, tai gausiąs tarnystę ir 
galėsiąs žmogiškai gyventi, ki
taip man busią blogai. Aš jam 
ir atkirtau: “Nekišk tu man to 
supuvusio rilugo, nes aš jo ne
ragausiu”. Aš atsakiau taip 
jam todėl, kad man buvo labai 
suspaudę širdį, buk tik jie yra 
Lietuvos Sūnus, o visi kiti iš
gamos.

Pamačiau, kad aš Lietuvai ne
reikalingas ir man vietos joje 
nėra, tad nelaukdamas kol pa
pulsiu j Varnius, persikėliau už 
jurų, į tą tėvynę, kur neklausia, 
ar tu katalikas, ar cicilikas, ar 
darbo duoti, ar ne.

Pastebėjau, kad draugas tiek
vę, kiti net su kirviais ir šakė- susijaudino, kad dvi stambios 
mis? Kada kareiviai ir šauliai j ašaros per veidą nuriedėjo. Bet 
juos puolė, tai šauliai pastebėjo aš nepalioviau jo klausinėjęs. 
bėgant griežiką Vaivadą, kuris —Ar tiesa, ką man žmona ra-

.prieš areštą, puolė prie draugų 
ir su automobiliu laimingai pa
siekė Tilžę, Vokietijoj. Kai ku
rie net moterimis persirengę pė
sti pasiekė Latviją, o didžiuma 
pateko į koncentracijos stovyk
lą Varniuose, kuriuos tauragie
čiai vadina Lietuvos Siberija. 
Pastarųjų tarpan pakliuvo ir 
Mokytojų Seminarijos mokyto
jas Butkų Juzė, kuris tauragie- 
čių buvo labai gerbiamas, o taip
jau gal ir amerikiečiams pla
čiai žinomas, nes jis Amerikoj 
ilgoką laiką išgyveno ir yra pa
rašęs nemažai veikalų ir eilučių. 
Jis skaitydavo lekcijas ir Liau
dies Universitete. Po tos bai
siosios, taip sakant, Baltramie
jaus nakties, susitikau Butkų 
Juzę lydimą angelų sargų, ku
rie durtuvus surėmę į nugarą 
vedė jį į pailsio vietą — kalėji

mą. Mudu palenkėm vienas ki
tam galvą ir tyliai atsisveiki
nom. Man pasidarė labai gaila 
ir kartu širdis prisipildė kerštu 
nauj iesiems teroristams. Bet 
vienas nieko nepadarysi. Tad 
prisiėjo taikintis karo komen
danto įsakymams, kuriais, nak
ties laiku griežtai draudžiama 
vaikščioti, o ir dienos metu ne
valia trims asmenims krūvoj 
stovėti. Nepildant grumojama 
kalėjimu. Visi tada pamatė 
tautininkų malonę.

Ilgokam laikui praslinkus 
prieinu prie lentos ir skaitau 
naują komendanto skelbimu, 
jog pirmeshis įsakymas pa
keistas ir kad galima vaigščio- 
ti ir naktimis, šalę manęs sto
vintis žydas klausia, ką reiškia

šis skelbimas. Aš jam žydiš
kai paaiškinau, kad komendan
tas įsako visą naktį vaigščioti 
gatvėmis, žydas nusigąsta ir 
sako, kad tai dar blogiau. O 
ką jis darysiąs, kai sumirgsiąs? 
Aš juokomis sakau, kad turės 
samdyti kas už jį vaigščiotų. 
Žydas truktelėjo pečiais ir su
keikė: “Ui, a chalerija”. Tai 
gal ir juokingas, bet ganą ryš
kus vaizdelis, žydas visai ne
atkreipė atidos į leidimą vai- 
gščioti if to pranešimo nesu
prato, bet pilnai įtikėjo mano 
“paaiškinimui”, nes mat Žmo
nės buvo pripratę prie grieštų 
įsakymų ir tikėjosi, kad ateity 
įsakymai bus dar griežtesni.

(Bus daugiau)
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PASKUTINES KELIOS DIENOS

|  ------------ —— ■

IKORESPONDENCIJOS
ŠIO DIDELIO PASIŪLYMO!

už parduodamą kaina naujos ,

FEDERAL

Grand Rapids, Mich.
šmeižia kitus, bet pačiam 

šmeižtai atitenka

Chicagos komunistų šlamšte 
232 num. tilpo korespondenci
ja iš Grand Rapids. |xi kuria 
pasirašo tūlas čipenietis. Ma- 
lyt, kad jis tiek prisikankino 
kol parašė tą korespondenciją, 
kad galų gale pats save išplie- 
kė. .lis priėjo prie to, kad pa- 

i :,'.oj ėmė šmeižti SLA Pildo
mąją Tarybą ir SLA 60 kp. pir
mininką G. Greičaitį, kad jie 
pildo SLA konstitucijų ir kad 
neleidžia komunistams kelti su
trinkimuose triukšmą, bet ve- 
’a susirinkimus tvarkiai, kaip 
o reikalauja SLA konstituci

ni. Tuo pats Čipenietis pasisa
ko, kad priklauso triukšmada
rių klikai, kuri bando panie
kinti ir sulaužyti SLA konsti- 
nciją. Žinoma, tokiems asme

nims Greičaitis, SLA Piki. Ta
ryba ir visi, kas pildo SLA kon- 
tituciją, labai nepatinka. Bei 

kaip čipeniečiui ir jo klikai tas 
nepatinka, bet laužyti SLA 
konstituciją jiems nebus leista.

nike nėra buvęs ir tik jam ko
kia tai moteris sakiusi, kad 
pardavinėta svaigalus ir kad 
S. N. kaip meitėlis po girutę 
išsivoliojęs. Aš pats tame pik- 
liko buvau ir nemačiau nė S. 
X., nė kitų, kurie butų kaip 
meitėliui išsivolioję. Reiškia, 
Oipenietis visus savo argumen- 
us semiasi iš bobų pletkų, kad 

tik kaip nors kitus apjuodinti. 
Taip net ir komunistui geda 
elgtis. —Gulbiniškis.

Kenosha, Wis. •
Nauja Dailės Ratelio valdyba

čipenietis prieina iki to, kad 
pasmerkia SLA 60 kp. pirmi
ninką ir visa susirinkimą už 

riėmnną rezoliucijos, kurioj 
užginama SLA Pild. Tarybos 
pastangos organizuoti jaunuo
lių kuopas, šitokiam darbui jo
kia sveiko proto žmogus prie
šui tis negali ir jeigu jam prieši
nasi, tai tik parodo savo pro
to silpnupią.

Spalio 4 d. j vyko metinis 
Dailės Ratelio susirinkimas, 
kuriame buvo renkama nauja 
valdyba. Naiijon Dailės Rate
lio valdylx>n išrinkta: pirminin
kas p. J. Banis, vice-pirm. p 
Jonas Bružas, sekretorius p. J. 
Kasparas, fin. sekr. p. R. J. 
Macnorius, iždininkas p. Ch 
Gasputis.

Dailės Ratelis, o ir visi Ko- 
nosha lietuviai labai džiaugia
si, kad pareitų metų Dailės 
Ratelio darbuotė buvo Itfbai 
sėkminga. Dailės Ratelis pa
žadino musų užsnudusias šir- 

idis gražiomis lietuviškomis 
dainelėmis, kurios priminė 
mums prabočių laikus ir musų 
pačių pergyventas savo tėvy
nėje dienas, kurių mes negali
me užmiršti. Garbė Dailės Ra
telio darbuotojams!
—Dailės Ratelio narys J. G.

Druska Labai Tinka
Skaudamiems Unkštam

Kuomet Jums Nugarą Skau
da Plaukite Inkstus Kaip

Plaunate Vidurius

I Yards 4951
1 Mrs. Anielia Jarusz-KaushiUas 

AKUiERKA
3252 So. Halsted St.

Viršuj Universal 
State Bank

Moterys ir mergi- 
I

uos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
S vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUtERKA

8101 So. Halsted Street 
Kampas 81-mos gatvia 

Tel. Yards 1119

Gerbiamieji:—
Siuomi pranešame, 

kad Milda Auto Sales 
ilgą laika buvusi po No.

į 3121-27 So. Halsted St., 
persikelia j naują vietą, 
kuri bus naujame name 
moderniškai įrengtame. 
Musu “Show Room” 
bus dėl penkių automo
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 AU: 0 SALES
1). KURAITIS ir A. KASULIS, savininkai .

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

/

Pinigai Lenkijon
Vilniaus Krašta

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 —15 dierių; kab- 
legramu — į 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00.

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

1739 So. Halsted St, Chicago, UI.

Toliaus tas komunistų pa
stumdėlis rašo apie korespon
denciją, kuri til|M> “'tėvynės“ 
37 nr., po kuria pasirašo S. 
Naudžius. Nors ta korespon
dencija yra pilnai teisinga, liet 
vistiek tas komunistų perkelk 
bando Naudžių apšmeižti ir ne 
turėdamas jokių argumentų 
tai bent bando primesti, kad 
S. N. nebutlamas nariu rašė 
apie susirinkimus, čipenieti, čir 
ne Maskva, kur negalima prie? 
jūsų raudonąją propagandą žo
džio ištarti; čia yra Amerika ir 
kiekvienas, kuris mato jusi 
žalingus darbus, atvirai gal 
kalbėti ir rašyti. Komunistėli* 
čipenietis vadina S. Naudžių 
protiniai nupuolusiu už tai, kad 
jis parašė gryną tiesą apie ko 
munistus. Bet protiniai nupuo 
lę žmonės yra tokie žmonės, 
kurie patys negali savęs valdy
ti ir turi būti kieno nors kito 
už pavadžio vedžiojami; o to
kiais kaip tik ir yra musų lie
tuviškieji komunistai, kuriuos 
ant pavadžio vedžioja kruvinie
ji Rusijos diktatoriai. Pastarų
jų rūšiai kaip tik pats čipenie- 
tis ir priklauso.

Be to tas peckelis bando pul
ti ir mane, kad aš buk apšmei
žęs “progresyvius žmones“ (su
prask, komunistus) savo kores
pondencijoje, kuri tilpo “Nau
jienų“ 209 nr. Mat toj mano 
korespondencijoj buvo paminė
ta apie vieną modernišką sklc- 
puką, kuris priklauso komunis
tams. čipenietis bandydamas 
mane kritikuoti sako, kad to
kių sklepukų žinąs devynias 
galybes ir jie visi priklausą to
kiems žmonėms, kaip aš. Be to 
jis pasisako nepritariąs to
kiems žmonėms, kurie verda ir 
pardavinėja munšainą. Bet kaip 
jis gali žinoti devynias galybes 
tų sklepukų, jei jis jų nelanko? 
Jis sako, kad aš be reikalo ad
resuojąs tuos sklepukus komu
nistams, nes tuo adresu nepa
sieks vietos. Aš jų -neadresuo- 
ju ir juos siųsti kur-nors ne
manau, nes tas sklepukas, apie 
kurį aš rašiau, randasi pas pa
čius komunistus ir todėl jį siųs-

Racine, Wis.
SLA 100 kuopa buvo suruo

šus spalio 9 d., 2 vai. po pietų, 
Lietuvių Svetainėj, pramogėlę 
i>r. A. .1. Karalius referavo apie 
sveikatą. Ačiū Dr. Karaliui už 
prielankumą 100 kuopai, kad 
zeltui mums patarnavo. Profe
sionalui sugaišti visą dieną 
įkaitoma nemažas pasiaukavi- 
nas visuomenės labui. Po pra
kalbos ir atsakinėjimo j daug 
klausimų, trumpai kalbėjo drau
ge atvykęs elektros inžinierius 

p. Janusas. Su tais dviem Chi- 
•agos svečiais drauge atvyko ir 
š Waukegano TjM.D. 13 kuo
jos veikėjas p. S. Adomkus 
Vietinė p-lė Elena Philip iš 
Iviejų atvejų skambino pianu 
oi o, Buvo ir Kenosha viešnios, 
>lės Radavičiutės, — Vanda 
nidainavo anglų kalboje dvi 
laineles, jai akomponavo sesu- 
ė Adolfina. Varde S.L.A. 1(M> 

kuopos tariu ačiū programėly 
lalyvavusioms.

Manėm parodyti šių laikų 
jrohibiciją ir buvo sudaryta 
Trupė aktorių, bet neišdegė šį 
<yk|. Prakalbų klausytis publi
kos susirinko nemažai, Į šokius 
jaunimo suėjo virš poros šim
tų. Įplaukų turėta $114.75; iš
laidų $66.72, pelno liko $18.03. 
\teinančiam lapkr. 6 d. susirin
kime 100 kuopa vėl išneš tari
mą ruošti kitą parengimą.

M. Kasparaitis.

25 METĮI PATYRIMO'
Pritaikymą akiniu dėl tIroKIu akta

JAN SMETANA, 0.0.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir 
pritaikimo akinių

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
PastebSklt iškabas

VnlandoH nuo 9 ryto iki 8:80 vak.
Ncdčlioj nuo 9:30 iki 11 dieną.

Tcl. Canal 0623. x

Švarios, Grynos, Sveikos ’ 
Gražios Akys 

• A 
Yra Puiki žmogui Dovana 

Murinę Valo, Gydo, Atšvieži
na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knyguti **Eye Care* arba Eye 
Beaoty** Dykai

ti niekur neteikia. Dar man 
primetamas S. N, vardas, su 
kuriuo aš nieko bendra netu
riu.

' ■ Toliaus tas komunistų j>a- 
sturpdčlis rašo apie SLA 60 kp. 
jaunuolių pikniką, kad ten buk, 
buvę pardavinėjam! svaigalai. 
Jis prisipažįsta, kad tame pik-

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienlais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

I) I <1 i i u m ii pamirftttt, kad Inkstai, kaip vi
duriai, kai kada už.ikctnAa ir reikal'ngt iš
plovimo, o jei ne, tai akuihita nugara, gelia 
inketų vieta, akauda galva, auka raurnutlz. 
inaa, valgia nealvlrtkina, viduriai regata, 
tmogua nemiegi ir pripuola kitokio* bėdon 
puajei.

Būtinai reikia inkatu- laikyt, veikliais ir 
tvartai*, Pajutę i akaiiHini) toje arity pradek 
gerti apačiai vandeni. Prie to gauk ketu* 
>lna uncija* Jn<! Saitu druako* iA geros np* 
Uokos ir paimk po arbatini Aaukltclį vi van* 
leniu pirm pusryčių per keleli) dienų, tnka* 

tai pradės veikt kuopuikiau du. fti garsi 
druska padaryta iA rugAčių vynuogių, cltr.'* 
nu ir auniaiAyta su lithia. Ji suvaldo Sla
pumo rugAti.i ir palengvina imsies negalia* 
vimiia.

Jad Sata druskos ne'orangios. IA jų pasi
daro putojant.s lithia vandeninis gėrimas, 
kuri kiekvienas litikua nuo laiko turėtų 
«erti,

Žinomas aptiekorius pimaknja, kad jis par
duodu daug Jad Salti druskų žmonėms, ku
rio nori suvaldyti inkstų bėdini, kol jos dar 
nėra liėdoje.

Baigusi aku** 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl* 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose piieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei 
kaluoso mote 
rims ir margi 
noms, kreipki 
tės, o rasite pa- 
gelbą.

Valandos nu*'
8 fyto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

Ar Jus Kankina Pleiskanos?
Naudokite /

RuffJe&
Ar Jums Galvos Odą Niešti? 

Naudokite

Ar Jųsų Plaukai Slenka?
Naudokite

RtiffJeS
'Ar Jus Norite Apsaugoti Juos?

Naudokite

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės į seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

DR. G. SERNER
' LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Užlaikymui savo plaukų gražiais 
ir tankiais 
Naudokite

Kreditus — 6 mėn. išmokėjimui
SUTAUPYKIT PUSe

ant dentisto bilų

50c l'leitxr,li'' 50c

Sanitary special Bridgework 

$4
Garantuotos

Iš už miesto pacienetams 
Užbaigiamos ta pačią dieną 

FLEITOS $10 iki $30 
DYKAI EGZAMINAVIMAS 

Be skausmo ištraukimas dantų 
PEOPLTS DENTISTS 

322 So. State St. 
įsteigta 27 metų senum

Garsinkiles Naujienose |

809 W, 35th St. 
(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0611—0774

NATAR1UŠAS
Padarom notariškus raš

tus: daviernastis, pirkimo ir 
pardavimo aktus pągal Ame
rikos ir svetimų Šalių tiesas. 
Pasekmingai siunčiam pini
gus ir parduodam laivakor
tes.

Žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

Tcl. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvią, lietuviams visados 
patarnauju kuogcriaūsiai 
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 1316 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, iiskyrpg ketvergą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2784 
Valandos nuo 9:80 iki 2;30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 8:80 iki 8:90 vai. vak.
NodžHomis nuo 10 ryto iH 12 

Tel. Yards 9141 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ing sijojimai. — Pas
kola pinigq l ir 2 morgiMams

1 l 1 "«

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas 

' Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj ir Ratnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedilioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

(vairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAL1SZ 
1145 Milaaukee Avė.

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

Nedėlioj pagal sutartį
>■

Telephone Yards 09M

OR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 ild 11 die
ną. 2 iki 3 po pietų, 7 iki S 
vakare. Nedilioniui tuo 19 
iki 12 dieną.

Res. telephoųa Plaza 82N

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 1® 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris. •

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyių, motėrų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktd 
South Shore 2288, Boulevard 4186

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, UI..
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 8:80 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

JOHN B. BOROEN 
(John Bagdziunaa Borden) 
LIETUTIS ADVOKATAS

112 Weat Adams St. Room 1317 
Telephune Randolph 6727

Vakarais Žibi W. 22 SL neo 7 iki 9 
Telepbone Rooaevelt 9090 

Namų Telefonas Kepablic 9600

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistai Moteriškų, Vyrišką 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas 310? So. Halsted SU Chicago 

arti 31 st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 ?ak Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

19756 So. Mickigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktu 
Vedėjas visų teisių

Namų Tel. Pullman 6377

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vak rtri s
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir
> Petnyčioa

L .......................... ...............

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

1724 So. Lootnis, kampas 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
jkj pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358V -

/........... .. ............... "

Lietuvis Kontraktorius
Su vedam šviesas j 
elektros jlegą j na> 
jus ir senus namus b 
mainom naujas lian 
pas j senas; duodam 
ant lengvo iimokiji 
mo.

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

—' I u ... -7

»
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PAGERBĖ ŽUVUSI SUKILĖLIŲ VADĄ

Vienas žymiausių Tauragės sukilimo vadų buvo, kaip 
žinoma, Kauno miesto tarybos narys, socialdemokratas 
Povylas Mikulskis. Smetoniniai žandarai jį nušovė, kuo
met jisai buvo apsiaustas vieno ūkininko namuose ir, kaip 
sakoma, norėjo pasiduoti.

Kauno miesto taryba savo posėdyje pagerbė žuvusio
jo M.iKulsKio atmintį atsistojimu. Kaune, matyt, žmones 

ne mano, kad Tauragės sukilėliai buvę “banditai”, kaip 
apie juos rašo valdžios organai ir visokie smetonlaižių 
laikraščiai. A iu

TAUTIŠKO “REFERENDUMO” NEBUSIĄ

“Naujienų” skaitytojai jau žino iš musų koresponden
to pranešimo, kad “referendumas”, kurį Lietuvos smur
tininkai yra sumanę konstitucijai pakeisti, veikiausia 
neįvyksiąs.

Tą pat dabar rašo ir Anglijos liberalų laikraštis, “The 
Manchester Guardian Weekly”. Pažymėjęs tą faktą, 
kad visos opozicinės-partijos Lietuvoje (o tai yra visos 
Lietuvos partijos, išimant tautininkus ir klerikalinius 
federantus) yra nutarusios “referendumą" boikotuoti, to 
laikraščio Berlino korespondentas sako:

“Išrodo, kad šio referendumo tikslas yra prail
ginti dabartinės valdžios gyvenimą ir patvirtinti jos 
diktatoriškus žinksnius. Bet akyvaizdoje šitokios 
opozicijos vargiai galima tikėti, kad jisai iš viso 
įvyks.”
Taigi vakarų Europa gerai supranta Kauno avantiū

ristų padėtį ir nesiduoda apdumti akis Voldemaro tauzi- 
jimais apie menamą Lietuvos konstitucijos “amerikani- 
zaciją”. Ji žino gerai, kad diktatorių šaikai rupi ne pa
taisyt krašto tvarką, o tiktai pakelti savo nusmukusią 
reputaciją visuomenės (ir užsienio) akyse.

Iš tiesų, Smetonos-Voldemaro žulikiškos užmačios 
gali apgauti tiktai tuos, kurie nori būt apgauti.

“MEILĖS KANKINIAI”

New Yorko komunistai nutarė balsuoti už socialistų 
kandidatą į teisėjus Antrr.me Distrikte (ir dabartinį tei
sėją) Jacob Panken’ą. Tai bene pirmas toks atsitikimas 
Amerikoje. Pirmiaus komunistai sutikdavo remti repub- 
likonus arba kokius kitus kapitalistinių partijų kandi
datus, bet prieš socialistus visuomet kovodavo.

Bet drg. Panken ir kiti New Yorko socialistai pareiš
kė, kad komunistų paramos jie neprašo ir į jokias derybas 
su komunistais neis. Tegu jie sau balsuoja, kaip 
jie nori — socialistai to nepaiso!

įdomu tečiaus, kad ir po to, kai socialistai padarė 
viešai šitokį įžeidžiantį “bendro fronto” apaštalams pa
reiškimą, pastarieji vistiek neatšaukė savo nutarimo, bet 
skelbiasi ir toliaus, kad jie balsuosią už teisėją Pankeną.

Tikri kankiniai. Kas su jaįs pasidarė: ar jie taip 
“įsimylėjo” į socialistus, kad, nors šie skaldo jiems antau
sius, jie lenda prie jų su išskėstu glėbiu ir gana?

Ne. Savo spaudoje Maskvos davatkos aiškinasi, kad 
jos norinčios socialistus apkabinti ne iš meilės prie socia
listų, bet iš meįlės prie “darbininkų klases”. - Brooklyniš- 
kis lietuviškųjų kom-humbugierių organas tą nepaprastą 
situaciją aiškina taip:

“...Tame distrikte, kur kandidatuoja Pankenas, 
jis galėtų pralaimėt, jeigu komunistiniai darbininkai 
butų pastatę savo kandiatą į teisėjus, tuomet galėtų 
būt išrinktas juodasis reakcionierius Rosalsky’s. Ka
pitalistai tada užtrimituotų, kad darbininkų judėji
mas smunka perdėm, skersai ir išilgai; sakytų, kad 
ne tik komunistai ‘nieko negiliuoja’ miniose (kas tie
sa. “N.” Red.), bet negiliuoja nei tie žmonės, kurie 
nešioja bile kokios darbininkiškos partijos vardą, 
kaip kad Pankenas.”
Socialistas Panken, pasirodo, nėra darbininkiškos 

partijos kandidatas, bet tiktai “nešioja” tokios partijos 
vardą. Ir štai, kad tani vardui nedavus nukentėti, “leni- 
nistai” nutarė atiduoti Pankenui savo balsus.

Meilė prie darbininkų klasės pas komunistus, vadi
nasi, taip didelė, kad jie pasiryžę vien dėl “darbininkiš-

Uisimokgjimo kalnai

Chicagoje — paltu:
Metam* ___________   $8.00
Pusei metą ___........ 4 69
Trim* miuesUm* _____  IbO
Dviem minėdama 1.56
Vienam mlneaiui _____ ___ .75

Chicagoje per neilotojusi
Viena kopija---------------- -----_ 8c
Savaitei________18c
Minėsiu! —.........   75c

Suvienytose Valstijose, m Chicagoje, 
paltai

Metam*-------------- ------------- _ $7.00
Pusei metų ...........   8.60
Trim* mėnesiam* __________ 1.75
Dviem minamam* 1.25 
Vienam minėsiu! .75

Lietuvon Ir kitur uisieniuosei 
(Atpiginta)

Metam* ---------------------------- -  $8.90
Pusei metą - - 4.90
Trims rainesiams 160
Pinigus reikia siąsti palto Money 

orderiu kartu su uiaakyma.

kos partijos vardo” paaukoti save. Net graudu darosi, 
matant tokį negirdėtą žmonių pasišventimą!

Bet jeigu komunistai šitaip karštai myli darbininkus, 
kad vien darbininkiškas “vardas” verčia juos balsuoti už 
socialistus, kurie šitą jų malonę su panieka atmeta, — tai 
kaip tuomet suprasti sekančius to paties bolševikiško 
šlamštelio žodžius apie socialistų kandidatą?

“Stodami talkon Pankenui”, rašo Brooklyno or
ganas, “komunistai neužgyrė nei Pankeno darbų, nei 
Socialistų Partijos. Pankenas, būdamas teisėju per 
paskutinius 10 metų, gynė ne darbininkų reikalus, o 
drutino kapitalistų valdžios mašiną; skleidė tą apgau
lingą supratimą, buk kapitalistinė ‘demokratija’ — tai 
tikrasai darbininkų išganymas.”
Jeigu socialistas Pankenas yra ne darbininkų reikalų 

gynėjas, bet kapitalistų tarnas ir apgavikas, tai kaipgi ga
lima tokį kandidatą remti, nors jisai ir dar taip stengtųsi 
puoštis “darbininkiškais” vardais ?'

Toks žmogus, kuris, “darbininkiškumo” skraiste pri
sidengęs, elgiasi taip, kaip Brooklyno laikraštis pasakoja, 
— aišku, yra dar žalingesnis, dar pavojingesnis darbinin
kams, negu atviras jų priešas!

Ne, šitokiais komunistų “argumentais” nė penkių 
metų vaikas nebus įtikintas.

Dalykas yra daug paprastesnis,negu jie mėgina nu
piešti. “Raudonieji” biznieriai dėl to nestato savo kandi
dato, kad jie negali pastatyti; ir dėl to jie nutarė balsuoti 

už Pankeną, kad jie gerai žino, jogei Pankenas, ir be jų 
“talkos” bus išrinktas, — kaip jisai buvo išrenkamas per 
pastaruosius 10 metų, nežiūrint visos polševikiškos su 
naujos ambrijimų prieš jį!

Komunistai nori savo balsus (tuziną ar du tuzinu — 
kiek jie turi tame Antrame Distrikte) “atiduot” už socia
listų Pankeną, kad paskui jie galėtų pasigirti, jogei ve 
“mes” laimėjome pergalę, ii— kas gal svarbiausia — kad 
jie galėtų paskui raportuoti Maskvai, jogei “komunistų 
vadovaujamas” Amerikos proletariatas jau “užkariavo” 
vieną kapitalizmo tvirtovę New Yorke! Kai jie pasiųs į 
Maskvą šitokį raportą, tai Maskva atsiųs savo penimiams 
daugiaus “červoncų”.

Tai ir visa to komunistų “negirdėto pasišventimo” 
misterija. Jie žino, iš ko duoną valgo — that’s all.

Bet taip pat yra visai paprasta ir ta priežastis, dėl ku
rios New Yorko socialistai pasiuntė velniop bolševikiškus 
meklerius su jų “darbininkiškos talkos” pasiūlymais. So
cialistai, būtent, nenori, kad komunistai naudotų jų vardą 
savo apgavingiems tikslams!'

Kaip apsaugoti namus 
nuo triukšmo

Edisono pranašavimas. — Mok
slas žino, kaip triukšmą pa
naikinti. — Milžiniškos išlai
dos. — Daug triukšmo yra da
roma be jokio reikalo. — 
Triukšmas įsigauna pro lan
gus. — Senoviški langai. — 
Yra garsų, kurių žmogus ne
gali girdėti. — Garsas, kuris 
vandenį įšildo. — Budai ap
saugoti namus nuo triukšmo. 
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Praeitą rudenį Thomas A. 
Edison pareiškė, jog miesto gy
ventojai ateityj bus kurti. Esą 
žmonių ausys nebegalėsiančios 
atlaikyti nuolat didėjančio 
triukšmo. Vadinasi, gamta pa
sirūpiną apsaugoti miestelėnus 
nuo nemalonaus triukšmo, atim
dama jiems girdėjimą.

Laimei,sako Dr. E. E. Free, 
Edisono pranašavimas neturi 
moksliško pagrindo. Net jeigu 
nebūtų jokios galimybės nuo 
triukšmo apsisaugoti, tai ir ta
me atvėjyj žmogus neapkurstu. 
Tokios nuomonės laikosi daugu
ma biologų. Be to, reikia žino
ti, kad ateityj didmiesčiuose 
bus daug mažiau triukšmo, ne
gu šiandien. Tai nėra jokis 
spėliojimas arba pranašavimas. 
Faktas yra tas, jog mokslas ir 
dabar žino, kaip triukšmą panai
kinti. Visa bėda yra tik tame, 
kad reikia neįmanomai daug pi
nigų tam tikslui atsiekti.

Dabartiniu laiku butų visai 
nepraktiška reformuoti miestus 
toj krypt j, kad jie pasidarytų 
taip ramus, kaip kaimai. Gy
ventojai priversti butų mokėti 
milžiniškus mokesčius. Važinė- 
jimasi traukiniais ir gatveka- 
riais neįmanomai pabrangtų. 
Tokias išlaidas tik išrinktieji 
tegalėtų pakelti. Sakysime, ap
skaičiuojama, kad panaikinimas 

triukšmo New Yorke atsieitų 
apie 30 bilionų dolerių.

Skaitytojui dabar gali kilti 
klausimas: kas tokio ypatingo 
butų daroma triukšmo panaiki
nimui, jeigu su tuo yra surištos 
tokios milžiniškos išlaidos?

Pirmoj vietoj reikėtų perbu- 
davoti geležinkelius, gatveka- 
rius, automobilius ir tt. Fabri
kai bei dirbtuvės irgi turėtų bū
ti sutvarkyti taip, kad kuoma- 
žiausia ūžimo darytų. Dabar 
bus nuomanu kiekvienam, kad 
tos rųšies reforma yra surišta 
su milžiniškomis išlaidomis.

Tačiau nėra reikalo visa tai 
daryti. Daug kas butų galima 
atsiekti ir su mažomis išlaido
mis. Pirmon galvon reikėtų 
žiūrėti, kad bereikalingai nebū
tų triukšmas daromas. Yra 
žmonių, kurie važinėja nesude
rintais automobiliais bei trokais, 
darydami pragarišką triukšmą. 
Maža to, jie dar tyčia paleidžia į 
darbą ragą, žodžiu, jie visais 
galimais budais stengiasi ki
tiems žmonėms nesmagumą pa
daryti.

Aišku, kad tokio pasielgimo 
nereikėtų toleruoti. Kai ku
riuose miestuose policija tos rų
šies triukšmadarius pradeda im
ti j nagą. Ir visai teisingai: 
kas nesiskaito su kitais žmonė
mis, tą reikalinga sudrausti. Bot 
joki antitriukšmo kampanija 
neįstengs paliuosuoti moderniš
ką miestą nuo ūžesio, kol pats 
miestas nebus perbudavotas. 
Reikia manyti, kad netolimoj 
ateityj tatai bus padaryta. Vie
nok mums vargu teks tų laikų 
sulaukti. Todėl šiandien žmo
nėms tenka galvoti ne apie pa- 
liuosavimip miestų nuo triukš
mo, bet apie pasistatymą tokių 
namų, kur tas triukšmas butų 
kiek galima mažiau jaučiamas.

Toks dalykas yra pilnai gali
mas. Jau dabar triukšmin- 
giausiuose miesto distriktuosc oro

padaroma kambariai, kur gali
ma išsigelbėti nuo triukšmo 
Visa tai padaroma su palygina
mai nedidelėmis išlaidomis.

Akustikos inžinierių tyrinė
jimai parodė, kad praktiškai vi
sas triukšmas įsigauna į namus 
pro langus. Miestų namai pa
prastai yra gerai pastatyti. Per 
storas sienas garsas beveik vi
sai neįsigauna. Girdisi triukš
mas tik tada, kai tiesiog į sieną 
pradedama mušti. Kadangi 
9O'/< su viršum mieste esamo 
triukšmo paeina nuo gatveka- 
rių, automobilių, trokų ir tt., 
tad namų sienos pilnai apsaugo
ja kambarius nuo gatvės triuk
šmo.

Kas kita su langais. Daugu
mos langų stiklai beveik neuž
laiko garso/ Įdomu pastebėti, 
kad senoviški langai, kurie susi
dėjo iš daugelio mažų stiklų, 
praleisdavo nepalyginamai ma
žiau triukšmo, negu moderniški 
langai su dideliais stiklais. Ban
dydami padaryt} namus švie
siais, žmonės tuo pačiu laiku 
prarado ramybę: jie turi kęsti 
dau# nemalonumo nuo nuolat 
didėjančio triukšmo.

Tas faktas, kad vieni langai 
perleidžia garsą lengviau, negu 
kiti, priklauso nuo garso aukštu
mo. Kuomet garso vibracijos 
greitis pasiekia 30,000 per se
kundą, žmogaus ausys jo nebe
girdi. Kaip žmogaus akys ne
mato kai kurių spalvų, taip ir 
jo ausys negirdi tam tikrų gar
sų.

Stiklas gali išduoti garsą, 
bet jeigu' jo vibracija siekia, 
sakysime, 40,000* per sekundą, 
tai jis mums visvien nebus gir- 
džiamas. Mes galime girdėti 
palyginamai tik žemą garsą. 
Yra taip vadinamos super-garso 
bangos, su kuriomis profesoriai 
R. W. Wood (iš‘Johns Hopkins 
universiteto) ir Pierre Lange- 
vine (franeuzas) darė įvairius 
bandymus. Prof. Wood tų ban
gų pagalba sušildė vandenį ir 
užmušė vandenyj esančias žu
vis.

Kad pagaminti tas super- 
garso bangas, reikalinga turėti 
gan komplikuoti prietaisai. Bet 
ir su mažais prietaisais galima 
įdomių rezultatų pasiekti. Kai 
metama ant stalo pusdoleris, 
tai pasigirsta ypatingas skam
bėjimas, kuris duoda galimybės 
sidabrą nuo švino atskirti.

Jeigu dabar paimsime sidab
ro šmotą tokio pat pavidalo, 
kaip pusdoleris, tik trejetą ar 
ketvertą kartų storesnį ir mesi
me jį ant stalo, tai skambėjimo 
jau nebegirdėsime. Pasigirs tik 
trumpas ir kurčias “plink”.

Ką tai reiškia? Ar storasis 
sidabro ratelis neišduoda gar
są? Anaiptol. Ratelis skamba 
taip jau, kaip ir pusdoleris, tik 
jo skambėjimas yra nepalygina
mai aukštesnis. Tiesą sakant, 
jis yra tiek aukštas, kad žmo
gaus ausys jo nebegirdi.

Bet ką visa tai turi su lan
gais?

Tas dalykas tuoj paaiškės. 
Garsąs nepereina per langą, 
kaip, sakysime, vanduo per rė
tį. Stikle nėra skylučių. Tik
rumoj atsitinka štai kas: gatvės 
triukšmas atsimuša į langų stik
lus irpradeda juos virpint. Stik
lų virpėjimas (vibracija) ir pa
gimdo garso bangas, kurios pa
siekia musų ausis.

Kad stiklo vibracija butų la
bai greita, t. y. kad kuomažiau- 
sia tesigirdėtų triukšmo, pirmoj 
vietoj reikalinga gan storas sti
klas. Tas stiklas į lan
gų rėmus turi būti įdė
tas labai stangiai. Langai, 
kurie susideda iš keliolikos ma
žų stiklų, yra geriausi. Geriau
si tuo atžvilgiu, kad jie apsau
goja namus nuo gatvės triukš
mo.

Vienok tokie langai sudaro ir 
kai kurių neparankumų namų 
išvėdinimo atžvilgiu, šiaip ar 
taip, bet oras yra tokis dalykas, 
be kurio žmonės jokiu budu ne
gali gyventi. Gyventi menkai 
vėdinamuose kombariuose nėra 
sveika. Dabar ir kyla
klausimas: kaip apsisaugoti nuo 
triukšmo, nenustojant tyro

Tai nėra sunku. Miestų gy
ventojai žino, jog didieji teat
rai yra gan neblogai išvėdinami 
ir be langų pagalbos. Teatrai 
turi tam tikrus ventiliacijos 
(vėdinimo) prietaisus. Visa bė
da su tąja vėdinimo sistema 
yra ta, kad ji gan brangiai at
sieina. Laimei, yra ir pigesnis 
vėdinimo būdas. Prie lango 
pritaisoma prietaisas, kuris žy
miai sumažina pro pravertų lan
gą einantį triukšmą.

Vargu gali būti abejonės, kad 
ateityj bus vis labiau ir labiau «• 
kreipiama dėmesio į apsisaugo
jimą nuo triukšmo. Namai su 
specialiai padarytais langais bus 
paprasčiausias reiškinys. O tai 
todėl, kad šiandien jau yra ži
noma, jog triukšmas neigiamai 
atsiliepiama į žmogaus sveikatą. 
Tikrai tapo patirta, kad ramioj 
vietoj žmonės gali daug geriau 
dirbti, negu triukšmingoj. Bet 
apie tai kitą kartą. — K. A.

I —-- - - .
Skaitytojų Balsai

(<Zj* štamą akŲriuJ^
nuomones Redakcija neatsako] *

Tautinė Spalva
Visas pasaulis gali užvydėti 

mums, kad mes turime musų 
valstybės simboliu MVytį”, ku
riame atspindi musų valstybės 
veidas nuo pradžios musų tau
tos ir valstybės atsiradimo ir 
jis bus ateities šimtmečiais 
nepamainomas musų valstybės 
ženklas, primenantis mums 
praeities lietuvių didvyrius 
raitelius.

Aš noriu tarti žodį ir apie 
tautines spalvas. Mums visiems 
žinoma, kad visos tautos turi 
vėliavas, kuriose bendrai vaiz
duojasi tautų veidas. Mes tu
rime vėliavą raudonos, gelto
nos ir žalios spalvos. Raudona 
ir žalia vaizduoja musų tautą, 
bet geltona visai ne, jei gal 
tik smiltynus, kurie jokios 
reikšmės Lietuvoje neturi; au
kso kasyklų irgi neturime.

Aš noriu pasiūlyti musų tau
tai prisiimti musų tautos tik
ram veidui atvaizduoti šias 
spalvas: viršuje mėlyna, apa
čioje žalią, o per vidurį rau
dona.

Mėlyna spalva vaizduoja mu
sų ežerus, upes, jurą ir tyrą 
dangaus skliautų mėlynę; ža

Lietuviai Daktarai
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.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. M ARGERIS
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. SERTASH
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:-I nuo 9 iki 11 v,aL
I nuo 6 iki 8 vai. vakare 

> —
Re*. 6600 So. Artesian Avė. 

Phone Prospeet 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III. 

lia vaizduoja musų miškus ir 
žaliuojančius ūkio laukus; rau
dona vaizduoja tekančią sau
lę, kultūrą ir tėvynės meilę bei 
vienybę.

Kaip matome vietoję gelto
nos spalvos įdėjus mėlyną mes 
atvaizduosime dangaus skliau
tų tyrą mėlynę, upes, ežerus, 
o svarbiaiusiai jurą, kuri Lie
tuvai yra reikšmingiausia. 
Archeologai tvirtina, kad lietu
viai mėgę geltoną spalvą. Del 
šito argumento turiu pasakyti, 
kad Lietuvoje chemijos pra
monės visai nebuvo, jokios 
spalvos dažų neturėta, rubus 
dėvėjo išaustus iš nedažytų 
mėlynų, juodų ir baltų avių vH- 
nų arba prieš saulę išbaltintų 
linų siūlų. Kaip galėjo lietuviai 
mėgti geltoną spalvą, kad jos 
neturėjo?—Žalgiris.

Netvirtos Moterys ir 
Nusilpę Vyrai

Per dHUgiati kaip S5 nietua Nuga-Tone 
dirbo stebėtina darbą duodamas aveikatą, 
stiprumą ir padidindama* jėgą mcnlumt, ne
tvirtoms moteįima 'Ir silpniems vyrams? Jis 
padaro turtingą, raudoną kraują, drūtas pa
tvarias nervas ■ir padidina nusmulų ir gyvy
bės jėgą iki stebėtino laipsnio, kaikada vos , .11....,

»atvo <1 i <12. i o.-* fiveikat*) ii- ..tiprumą 
, budavojUMi ioM kokybėm Nuga-Tone yra nepa- 

mainomas dėl nykimo svor'o ar stiprumo, 
kepenų, inkstų ar tulžies suerzinimų, kro- 
niėko užkietėjimo, skaudėjimo galvos, prasto 
miego, svaigulio ir tam panaiių ligų paei- 
nanč ų dėl nupuolimo abelnos padėties. Da
bok iibandyti Nuga-Tone. Jis yra parduo
damai ir garantuojamas per visus apteko, 
rius.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainą, naudokitės 

 /

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

TIK 
pabandykit ir nusipir- 

kit šio mėnesio 
GYVENIMĄ — 

pamatysit, kad jis 
>. jums patiks

3 . I •• ■ “

Prenumerata metams $2
Pusei metų $1
Kopija ........................................... 20c

-- ■■ ■—....    =a=

Teiephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockuell St.

CHICAGO, ILL. 
Nedėlioj tik pagal sutartį.

■■■■■i

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

*...........II I II I —

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermi* 
H...........   i i<

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S’o. Wcstern A ve.

Tel. Lafayette 4146
• , , J nuo 9 iki 11 v. ryto 
Valandos ) nuo g 9 vai. va|£t

W—. .■■■■—I ......... —

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENT1STAS 

4645 S®. Ashland Avė 
Ant Zaleskio A p tiek o* 

CHICAGO, ILL.

Off. Yard* 3657 Res. Heinlock 1385
DR. JONAS MOCKUS

DEM TJSTAS
'Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 

Nedėlioj pagal sutarti
3401 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.
k .i 1
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Svoris pasidaugina ar
ba jūsų pinigai 

grąžinami

Iš kelionės Golfonijon 
arba pas artistus

Gyduole* atsiranda ir dingsta. bet 
livro., ir ataakančioa nyduolėa, Tanlac,

šiol 
____ _ . vi
suomet yru metai iJ metų, nuteikiant pagal
ba nuo ganų, skaudėjimo vidurių, tarnų, ke
penų. .vn’gullo, u t k lėtėjimo dėl daugelio 
tūkstančių sersančių. Vir* 100.000 užganė
dintų imonių. kuriems atėmė nkaunmun, ra
to nninu ir palakų, kaip jie kentėjo par 
metų metus, dabar Tanlac nuteikė jiems nau
ją laimę gyvenime. Taip kaip:

Mrs. Mabel Wagoner, 101 Norton Court, 
Akron, Ohio, sako: "AJ buvau silpna, nėr- 
vuota ir kentėjau nuo nevirikinimo ir avai- 
gu)k>. Net ir lova, taisydama nuvarkdavau. 
Tania c suteikė man naujos energijos iki pat 
mano piritų galų. Ai pasunkėjau 17 svarų 
ir dalu»r po apsiilavimo ir apsivalymo stu- 
boe aš esu smarki ir veikli.** ■

Nesakykit, "niekiu man nedali pagelbėti.” 
Kodėl Tanlac negali jums pagebėti, nes jis 
pageliąja dėl tūkstančių kitų? Tiee'og ma
lonu tiurėti, 
svarbioje nevirškinimo trubelione.

Tanlac yra padarytos šaknų. iievių ir 
iiadų —- 
Nuaipirkit 
die. dusų 
pagelbės.

(Laikas: Ruduo, pora savaičių 
atgal. Subatos vakaras, nedėlios 

rytas. pietus ir popietis)

kaip jos pagelbsti ir labai

gamtinių gyduolių dc'. sergančių, 
buteli nuo tavo vaistininko iian- 
pinigai bus grąžinami, jeigu ne-

Tanlac
į£L MILU O N BOTIJJES USED

BLACK DIAMOND COAL 
& SUPPLY CO.

li 17 S. Loomis St. 
Minkštos ir kietos 
geriausios rųšies

ANGLIS
Pigiausiomis kainomis
Greitas Dastatvmas.
Tetephone Boulevard 1329

naut’. ?. T,,znno mieste 
suradome aidui ą barbernę, bet 
tuščių. Reiškia, ir čia darbinin
kai nedirba šventų diena. O 
musų barzdos vis auga. Bet 
šioj barbernėj bosu šventų die
na yra juodas žmogus. Jis su
tiko viską mums duoti, išski
riant darbininkus. Gavę visus 
reikiamus įrankius, pasiliuosa- 
vome nuo barzdų.

Nuo švento Juozapo miesto 
Golfonija jau netoli, tik apie 
desėtkas su viršum mylių. Čia

Nors prižadėjau apsirengt j 
vienų minutų, bet užtrukau 
apie dešimts. Išėjęs pro duris 
ir radęs makabišų dar belau
kiantį manęs, labai nudžiugau.

įlipau automobilin ir va
žiuojam. Kiek pavažiavus vie
nas mano sankeleivių išlipa ir 
nueina į vienų namų. Po kiek 
laiko sugrįžta jis ir vėl va
žiuojam. Bet pavažiavus ke-

Vakare 
skambėjo 
Pribėgu prie telefono ir sūriu- lėtų blokų ir vėl sustojam. Iš 

Čei sužinojau, kad dar trys pa- 
sažieriai prisideda prie musų. 
Kiek palaukus išeina ir naujie- geru vingiuotu keliu, kuris iš 
ji pasažierai: tai buvo mote
riškos lyties žmonės. Akys kai 
kurių nuo miego ar nemiego 
paraudę, bet linksmos, smagios, 
kaip maži vaikučiai, kurie pa
sirengę važiuoti. Jos buvo 
trys: “Zulu”, Edith, ir Helen.

Iki viską susitvarkėm ir 
prašvito. Jau saulė tekėjo, kai 
širmis Auburnas pasileido rytų 
link.

Būtinai užsispyriau sužinoti, 
galvoju kur važiuojame. Galų gale Kei 

kas važiuosi- sako, kad važiuojam į Michi- 
susirupinau, gan.

anksti kelti. Į —J Michigan?—įdomaudamas 
porų

dešimtą valandą su- 
telefono skambutis.

ku:

abiejų pusių apaugęs medžiais, 
slinkome link Golfonijos. Ir už 
pusės valandos jau buvome 
vietoj.

Užvažiavę ant p. Bačiuno 
rezorto kiemo, sutikome jau
nąjį Olševskį (p. Olį). Tuoj 
pamatęs mus atbėgo ir muzi
kas p. Yuozavitas, kuris buvo 
pasirengęs golfuoti ir dėvėjo ( 
trumpas margas kelnes. Klau
siame kur p. Babravičius, Va-1 
nagaitis. Gauname atsakymų, 
kad p. Babravičius dar miega, 
o komp. A. Vanagaitis lošia 
golfų. Norėjom eiti versti 
lauk is lovos p. Babravičių, bet 

Račiūnas painformavo mus, 
kad girdi, jūsų pastangos bus 
veltui, nes p. Babravičius jau 
atsikėlęs. Ir tiesa sakė.

Einame visas bunčius ieško
ti p. Vanagaičio. Nuėję golfo 
laukan randame ne tik p. Va- 
nairgitį, bet ir daugiau chica-j 
giečių: p. Olševskį, p-lę L. žil-.

automobilis! —Tai kas kad turi sugrįžti, Aliutę ir daktarų Kulį su savo! 
sakau jam, bet juk tik į vienų žmona* 

i* Nemelavo p. Vanagiatis ra- 
o kur atgal. Btt jeigu jau iš 'Mamas apie golfų ir apie p.

irgi grįžti Olševskio išradimų lošti golfų 
Įsu viena lazda ir dviem bo-

Ir radome pp. Olševskį ir 
Vanagaitį taip lošiant. Man pa
klausus p. Olševskį, kodėl jis

1 lošia tik su viena lazda, jis dip
lomatiškai atsakė: ;

Tai, kad dar neprasigyvė
jiniu kitų lazdų nusipirkti. i ginsi prie koncertų gastrolių,

Mat, kiekvienas nenori pri- kurios prasidės neužilgo. Rei- 
sipažinti prie savo išradimo, iš- kja priminti, kad koncertuos 

visi trys artistai, būtent, p. 
Babravičius, p. Yuozavitas ir 
p. Vanagui t is^ Komp. A. Va
nagaitis ,tai tikras kūrėjas. Jis 
vis ką nors naujo išgalvoja 
muzikoj. Dabar jau turi ke
letą įdomių kompozicijų. Vienų- 
kitų kūrinėlį netyčiomis prl-

klausiu

—El-o,- švelnus balsas atsi
liepia.

— Kų sakysi, ponuli?— pa
klausiau.

—Na, tai ryto važiuosim, at
siliepia balsas.

—Kur važiuosim?
kiek švelniau.

Sužinosi vėliau, atsiliepia 
balsas ir dar priduria:

—Mes atvažiuosime kai pen
kios ir ryto, ir uždaro telefo
nų pasakęs bai, bai.

Sugrįžęs kambarin 
važiuosime,.kur

me, o labiausia 
kad reikės

tariau eiti gult 
pramigus.

Miegoti visgi

knygų misi- klausiu.
kad šiek tiek —Tai dar nežinai? Nugi pas P

Vanagaitį, atsiliepia Čei.
—Tai aš nevažiuoju, nes 

mes be panedėlio iš ten nesu- 
grįšime. Taip toli, išmetinėja

Ar Jus Turit Perdaug Uric Acid?
Kad Būti Sveiku Iš Inkstų Ir Kraujo Turi Būti 

Pašalintos Visos
AR jus jaučiatės visuomet sustyręs ir nkau- 

damas? Ar jus pamanėt kaip kada ko
dėl ius toks esate atbukęs — nuilsęs ir apsi- 

, klausęs? Gal būt kad jus turite perdaug sa
vyje uric acid!

Musų kūnas nuolat ifidirbinėja 
maisto kokį mes valgome ir nuo 
musų raumenų. Papratstai musų 
sunkia šias kūno atmatas, 
kūne uric acid atsiranda 
prasideda trubeliai.

Simptomai yra: skaudami ir sustyrę sąna-

uric acid iš 
besidėvinčių 
inkstai per- 

Ir kuomet musų 
perdaug, tuomet

Nuodingos Dalys
riai ir raumenys; skaudėjimas nugaros ir nuo
vargis ir nervingumas. Netikės inkstų vei
kimas tankiai yra pastebimas deginimo sen
sacija.

DOAN’S PILLS, stimulantas diuretic*, pa
gelbsti inkstams prie didesnio veikimo ir pa
gelbsti prašalint) pervirš) uric acid. Vartoto
jai visur patvirtina jas. KLAUSKIT SAVO 
KAIMYNO!

♦Diuretics yra tokios pagelbėto- 
jos kurios padaugina inkstų sy
vus.—Encyclopedijos definicija.

TAI PYK PINIGUS TAUPYK LAIKĄ
PRAŠALINK NESMAGUMUS

Pataisyk savo pečiy, (urnas arba boilerį tuojau 
Nėra būtino reikalo pirkti naujų pačių, furnas arba boi
lerį, kuomet dalys išdega, sulūžta arba suplyšta; taipgi 
nereikia tu daliu siusti kur nors toli dėl apmainymo.

NORTHWESTERN STOVE REPAIR COMPANY
Turi Tas Dalis

Tiktai paimkit vardų, numerį ir išdirbėjų vardų, 
negalit sužinoti, atveškit pas mus senas dalis — 
kit kol ateis šaltas zero oras.

VEIKIT TUOJAU!
Sutaupyki! pinigus pataisydami savo senų pečių,
arba boilerį vietoj pirkti naujus. Mes turime penkis sky
rius Chicagoj — vienas randasi netoli jūsų.

The Northwestern Stove Repair Co. 
654-66 W. Roosevelt Road

176 W. Lake Street
Between LaSalle & Wells St.
2355 Milwaukee Avė.
Betvveen California & Fullerton Avės.

teko nedaug, į 
nes iškarto negalėjau užmigti. 
Mat, bandžiau įspėti kur va- uu“’
žiuosime. Po to, kiek sudėjau .
akis, bet neilgam. Per miegus i. -tebijok, atsiliepia čei .Aš 
išgirdau kas'tai subliovė-su-:slandle turiu sll*rlžtl Ch" 
plerpė. Pribėgu prie lango ir I cak°n- 
žiuriu — dungso 1
tamsoj prie saidvoko.

—Ai be redi in a minut,—su-'pusę šimtas mylių su viršum
Sukau. <

—Ar jop, šiurkštus pažįsta- tikrųjų 
mas balsas atsiliepia iš maka- šiandie 
bišo. 1 žiuoju,

___ _________________  (per So.
Pravažiavus

Doan’s Pilis
Stimuliuoja Inkstų Syvus

Pas visus vertelgas 60c bak. Foster-Milburn Co., Mfg. Chemist, Buffalo.N.Y.

Jei to 
Nelau-

furnas

853 W. 63rd St. 
Block west of Halsted 
3209 E. 92nd St.

South Chicago, 111.

tau reikia
Chicagon, tai ir aš va-! — 
užbaigiau važiuodamas I lėni. 
Chicaga.

visus 
kurie

mažus 
miestukus, kurie randasi už 
S. Chicagos, kelias pasidarė vi
sai liuosas ir geras. Gary’io 
link traukiame visu smarkumu 
Kai susitinkam kita makabiša, 

zv*btelia pro šalį mu- skiriant bolševikus.
siškis ir lekia tolyn. man įrodžius, kad aš ži-

Musų linksmosios panelės už- ■ nau visą paslaptį, Olševskis
prisipažino prie saVo išradimo.

Čei ir aš pasiskolinę po laz
dų irgi bandėme nauju budu 
lošti golfų. Bet neilgai teko 
lošti, nes p. Račiūnas pradėjo

, traukė Vanagaičio “Šėriau žir
gelį” ir jau pritaikinta prie 
Amerikos gyvenimo “Fordu- 
kų”, “Stasį” ir kitas dainas. Po 
to dar visų eilę dainų iki gero-

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

"6 prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

T

kai privargome. Vėliaus musų j skambinti pietų. ' .>tunijo>. ubai ma.

(įsitaisėm bunčius '?nu klausytis. Ir p. Bačiu- 
kaina ku-lnus sa^0’ P- Vanagaitis 

i tai rašo ir rašo prie piano at- 
. Taigi, kai minimi ar- 

vadovaujant tistai Chicagon, tai bus
Ip. Vanagaičiui ant pilvo gulin- k° P&siklausyti, kai duos savo 
ičiam užtraukėme, kad net lau- koncertų.

!dainininkai užpakaliniai pradė
jo snausti ir miegoti. Gi mes pietų 
likusieji miego nepavergti tė- ėjom į “Birutės 
mijome ir gėrėjomės gražiais r*s randasi kiek toliau nuo re- . >
rudenio reginiais. sorto centro, čia sudarėme ant s^se<,V8-

Laukai jau beveik visur pli- greitųjų chorą ir 
(ki. Medžiai jau nusipentavę sa~ P* V anagaičiui s 
vo lapus, kaip fleperis savo vei- Į 
dų. žole irgi pageltus. Bet sau- kai skambėjo, čia prie pat 
lutė skaisčiai šviečia. Diena ne
paprastai graži.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRftJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..... ................-........... —
1,054 patarimai kaip virti j vairų s valgiai.

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos'kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausiai
Y)Q UQ

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................  I7JM
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .................................-...................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ....................................................... - i5e
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

12.50 

*LW

>3.0#
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Be to, p. Vanagaitis rengėsi 
s “ty- 

. P-as Bači ti
nas sakė duos valtį, pridės jam 

_ ’> girdi, va
žiuoja į St. Joseph pavande- 

, Kai nuvažiuos, tai, girdi,

kalno srauniai teka, taip vadi-*važiuoti Št. Joseph upe 
narna, St. Joseph upė. Tary- rinėti geografijos”. P-as 1 

(’.ity sustojom tum ant Nemuno kranto čia nas sake duos vnlti. nridž 
norėjo mes susirinkę dainuojam savo siindvičių ir tegul, 

buvo bočių dainas. Bet čia. Michigan,1 "* 
septy- Amerikoj,, toli toli nuo ten kur 'niuie 
mylių, i Nemunas banguoja, kur šešu- vaĮtį parsivešime troku. Kas 
netiek P® teka, kur plačiosios lankos atsitiktų, jei valtis bevažiuo- 

Svarbiausia priežastis vasarą žaliuoja. Bet ir čia dama apvirstų?!!!...
| P-no Bačiuno vasarinis rė- 
sortas, tai vienas geriausių ir 

valandė-'gražiausių, kokius tik turi lie
tuviai Amerikoj, čia yra daug 

/gražių vietų pasivaikščiojimui, 
... ..„..d tarti žodį-kita. čia upS.teka-/ia «0,flinksi čia 
I. Babravičius išrodė la-lvasa^ lr ™den> va!'

. Sakė nesijaučiąs sių 5™;. Gl Bačlunas " 
• rengėsi prie koncerto, I’"“ Bačl.“n'«‘f nepaprasta, 

amerikiečiams ^ma^,s r maloaV8. Ne 
be reikalo ir artistams tas re- 

'soitas taip patinka.
svečių didesnę pusę 

| svetimtaučiai, kurių 
; būna čia visų vasarų.

Bet grįžkime atgal

i pasiganyti. Musų širmis
■ kiek kveptelti, nes jau 
bėgęs be posilsio apie

! niasdešimtis su viršum 
Bet dėl širmio tai jau

I svarbu.
sustojimo buvo ta, kad mes piu linksma, malonu.
tys buvome dar be pusryčių, nebus linksma. Juk su artistais 
Vieta, kur vasarų pardavinė- kartu gyvename. Taip ir pra- 
davo “hot dogs” ir kitus už- bėgo kelios trumpos 
kandžius jau buvo uždaryta. smagaus laiko.
Mat jau ruduo, mažai kas važi- Dabar trumpai apie 
nėja ir biznio nėra. Tik vienas: aplamai ndriu 
alkanas šunelis slankiojo apie P-as J. ____
budelę. Mat, ir jam vargšui bai rimtas.. Sakė nesijaučiąs 
bėda, kai chicagieČiai sustojo gerai ir

ivažinėję. Nėra kam išmesti kuriame turėjo 
“sandvičio” arba “hot dog” ga- dainuoti už poros dienų, 
lą. Dairomės, dairomės ir me- prasdami jį, perdaug jo ir 
ko negalima rasti tinkamo baderiavpme. 
gauti pirkti. Bet ant laimės Kų veikia p. Yuozavitas, 

jau iškalno klausite. Vienu žodžiu, jo 
su skaniais sur pilna. Jis smagus, links-

taip mas. Jaunas nori su visais pa- tės” kalnų. Saulė greit 
iš- ūžti, pasilinksminti. Daugiausia * per dangų vakarų link,

Sū
ne

pa- 
vi-

Besorto 
sudaro 

dauguma
; musų gražuolės
buvo apsiruninę
sandvičiais, tai skaniai
sakant, pasidrūtinome.
sigerti kavos nebuvo, už tat lošia golfų jis. P-as Yuozavi- kas dar greičiau bėgo. Grįžo- 
teko “grupe juice” puoduka-ki- tas susidraugavo su Mr. Rover, me iš kalno prie Auburno. Chi- 
ta išgerti dėl šilmos. šuneliui i Abudu gerai sutinka,‘abudu tu- cųga nuo čia gana toli, o Čei 
irgi teko kurtu su mumi^ pa- ri užtektinai energijos, ir vie- turi šį vakarų būti namie. Dar 
pusryčiauti. Matyt, jis jautėsi nas be kito retai būna. Ar vyn-'sumetėm sustoję apie automo- 
smagiai po to, ir galvų pakėlęs uogių eina skinti ar golfų žai-.bilį po žodį-kitų, o p. Račiūnas 
žiurėjo į mus, kai mes greitai džia dažnai abu. Bet kai mes užfundino ir įdėjo pintinę vyn- 
nykome iš jo akių. atvažiavom, Roveris liko antroj'uogių musų makabišan. Pa-

Bevažiuojant kai kuriems vietoj. spaudę dešines artistams ir vl-
nežinia kodėl užaugo didelės Dabar apie komp. A. Vana- siems kitiems geriems ponams 
barzdos. Reikia surasti būdų gaitį. Jis labai nustebo, kai ir ponioms, susėdom Aubuman 
atsikratyti nuo jų. Dairomės pamatė mus. Jis, mat, netikėjo, ir pasukome St. Jostph link, o 
po miestelius barberio, bet nie* kad mes taip toli galime atva-'po to, Chicagos pusėn.
kur jo nėra. Visos barbernės žinoti iš netyčių. Jis kai gra-Į’ Taip ir užsibaigė musų ke- 
uždarytos. Matyt, visur darbi- ži diena, tai eina kiek golfuoti, lionė Golfonijon arba pas artis- 
ninkai organizavoti ir nenoriĮo kai oras netaip geras, tai ra- tuš.

, šventų dienų buržujam patar- šo kompazicijas, dainas ir ren-

“Biru- 
slinko 
o lai- 
Grįįio-

Parašė Vci. j

193 Grand Street Brooklyn, N. Y<

APSIDRAUSK!

$10,000 ACCTOENT POLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandįe — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
šiuo tusi rašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ...................... ......................
Adresas (gatvė) ..............................
Miestas ir Valst................................
Užsiėmimas
Pašelpgavis

Amžius
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IiBudw»xser
TIKRAS APYNiy-SALKLO STROPAS

Išvaloma, Sumalama, Sudaiginama, Sumai
šoma, net supakuoti ir užklijuoti 

per ANHEUSER-BUSCH

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS, U. S. A.

Wostem Sales Corporation
P - \bu*ort « Chicaro. III.

RM-M

An Invitation
An invitation to Lithua

nians, — and written in En- 
glish ? Ves. we, who do the 
inviting, think more clearly 
and express ourselves more 
a ccu rately i n English. And. 
since we are sincere in our iis 
vitation and are anxious that 
our feelings and thought, and 
Lithuanian friends we writc it 
in English, the language of 
our feelings and thaught, ana 
thus. we hope, retain the since- 
rity which would l>e lošt if we 
employed a translator.

Lithuanians! or, American^ 
whose fatherland is Lithuania, 
you we invite to our “vakarė
lis”. You claim you are in- 
terested i n the activities of 
the younger American-Lithun- 
nians, būt, you say, the “jau
nimas” is reticent in miriv- 
ling with Lithuanians.

I.et us. of the “Kultūros Ba
telis”, inform you that not ai’, 
of you r ideas concerning us, 
the younger generation, are 
entirely faultless.

i Thė' “jaunimas” does not 
overlook and avoid its Lithua
nian friends as is usually said, 
it does. We are even hoping 
that the greater number of 
those present, will be our 
Lihuanian friends. You see. 
we, too, are just as interested 
i n you as you say you are, in 
us.

Give us the apportunity of 
proving it to you on Sunday, 
November 6, 1927, at Dania 
Society Hali, 1651 N. Kedzit 
Avė. (near Ncrth Avė.), Chi- 
cago, 111., at 7:30 P. M., when

Budweiser Tikras Apynių Salyklas Syrupus 
yra geresnis apynių syrupas, nes yra geriau 
prižiūrimas ir geriau padarytas.

Netik mes mokame ekstra brangių kainų už 
pirmos klesos apynius ir miežius užaugintus 
Amerikoj ir užsienyj...

Del sortavimo, valymo, išrinkimo miežių, 
dirbtuvės yra pastatytos tam tikslui... mes at
liekame visą darbą musų didelėse dirbtuvėse... 
net pripilame kenus ir uždedame lebelius musų 
dirbtuvėse, St. Louis... ir kiekvienas kenas yra 
paremtas vardu kuris reiškia aukščiausią rųšj 
visame pasaulyje jau virš 70 metų.

Cicero, III.
II — II —

Raudonos Rožės Kliubo kon
certas.

Sekmadienyje, spalio 23 d., 
įvyksta Raudonos Rožės Kliubo 
koncertas. Tai bus tur būt žy
miausias visų koncertų, kokių 
tik Ciceroj kada nors rengta.

Kaip jau buvo pranešta pir
miau, koncerte dalyvaus “Bi
rutės” ir “Lyros” chorai ir 
žymieji Chicagos lietuvių solis
tai ir solistės, šiuo sykiu no
riu paminėti ypatingai vieną so 
listę, būtent p-nią Pocienę.

P-nia Pocienė jau iš senes
nių laikų yra viena geriausių 
Chicagos lietuvių dainininkių 
tur būt geriausia šiandien.

P-nia Pocienė yra buvusi 
Lietuvos Operos dainininkė 
Kaune. Sugrįžusi iš Lietuvos 
ji 'pasiliko artima meno darbuo
toja ir šiandien su savo vyru, 
p. Pociumi, yra vedėja ir mo
kytoja Lietuvių Muzikos Kon
servatorijos, turinčios net ke
letą skyrių Chicagoje.

Ištikrųjų bus smagu ir ma
donų išgirsti p-nią Pocienę dai
nuojant Ciceroje Raudonos Ro
žės Kliubo koncerte, kuris j-

I vyks Lietuvių Liuosybčs sve
tainėje spalio 23-čią dieną ir 

: prasidės 8 vai. vakare. — X.
• - _ -

i Paieškoma .
1) ŽIUPSNIS, Pranas, iš Lie

tuvos išvykęs dar prieš karą, 
ilgesnį laiką dirbęs geležies 
dirbtuvėse Wilson. Pa., ir apy
linkėje.

2) Č1APAS, Simas, iš Lietu
vos išvykęs 1908 m., prieš karą

’ gyvenęs ForestCity, Pa., ir ki- 
; tose Pennsylvanijos valstybės 
dalyse. Ieško motina.

3) KRUTKEV1ČIUS, Jurgis, 
i iš Lietuvos išvykęs prieš apie 20
metų tam atgal ir gyvenęs Mc- 
Kinley, Maine. Paskutiniai laiš
kai Lietuvą pasiekę iš kuriuo-

Pranešimas
—The Committee.

269 Lokalu pareiškimas
MICHIGAN CLEANERS

Jau nėra daugiau prie

and where “Kultūros Rateli?’. menės.
which is made up of American- 4) KAZAKEVIČIUS, Leo- 
Lithuanian young girls, will nardas, Amerikon atvykęs dar 
have oi‘pared a p.ogiam “ah; prieš karą ir gyvenęs Provi- 
for you.' ;dence, R. L, bet kur jis dabar

After the program therewilll—giminėms nežinoma.
be dancing and oppoitunities Ieškomieji arba apie juos ką 
to gėt better acųuainted \vith nors žinantieji prašoma atsi- 
the “jaunimas.” liepti šiuo adresu:

Lithuanian Consulate General, 
15 Purk Rovv, New York. N. Y.

Dabar randasi di-3511 S. Halsted St.
desnėj ir gražesnei vietoj, didžiausioj 
vietoj Middle West

.1339-51 W. 63 St.
Kviečiame jumis atsilankyti Į musų 
naujų ir patogių vietų ir pažiūrėti kaip 
atsakančiai mes atliksime jums darbą. 

Visi telefonai

Normai 5400

įtJ pd pd n=J ;~TpEIpEIpd

Be Atidėliokite Ilgiau
Jsiveskit namų apčildymo reikme
nis j savo namą ateinančiai žie
mai — už keletu dienų gal jau 
ateis Saitas oras.

Pašaukite mus telefonu
arba atsilankykit ) musų ofisą, o 
musų inžinierius išaiškins jums, 
kaip galite turėti apšildymo reik
menis savo namuose su mažomis 
išlaidomis

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planą dykai.

M. LEVY
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ

Telefonas j viaua departmentus — Calumet 0644.0645
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė
T ei. Saginaw 4847

Oarsinkities “Naujienose”

Kadangi lietuvių rubsiuvių 
Unijos 269-to lokalo susirinki
me rugsėjo 9 d. ketvertas ten 
dalyvavusių bolševikų kėlė sui
rutę ir begėdiškai puolė ii i 
šmeižė lokalo valdybą, atskirus 
jo narius ir biznio agentą C. 
Kairį dėl “Naujienose” tilpu-, 
šio Goldsteino kompanijos skel-! 
bimo, ir

l Kadangi tuos melus, šmeiž-, 
tus ir koliojimus jie kelis sy
kius pakartojo savo laikraštu
ke “Vilnyje”, ir

Kadangi lokalo valdyba ir 
biznio agentas darė ir padarė 
viską, kas buvo jų galėję, dai 
prieš mitingą, kad minėtas 
skelbimas butų sustabdytas, ir 
pačiame mitinge, paskelbė, kad 
garsinimo talpinimo priežastis 
bus ištirta, vienok bolševikai 
nesiliovė begėdiškai melavę 
apie mitingo eigą, nesiliauja 
kolioję ir šmeižę per savo laik
raštuką lokalo valdybą, ypač 
V. Pačkauską ir A. Čepaitį, 
Kurie yra rimti, seni, ir ištiki-! 
mi unijistai;/

I lodei lietuvių rubsiuvių 269 ■ 
lokalo mitingas, įvykęs spalio; 
14 d., pareiškia, kad lietuvių 
komunistams ir jų laikraštukui 
nerupi tiesos skelbimas ir uni
jos vienybės išlaikymas, o ru
pi tik kerštas prieš ne savo 
partijos žmones, sėjimas suiru
tės unijoj ir* veržimąsi j jos 
viršininkus, ida,nt panaudojus 
ją savo partiniams tikslams;

Toliau tebūna nutarta, kad 
šis pareiškimas butų išsiunti
nėtas ir paskelbtas visuose lie
tuvių laikraščiuose.

Local 269, A. C. W. of 
1564 N. Robey St. Chicago,III.

V. Pačkauskas, pirm., i 
K. Navickas, Rašt.

Neleiskit Kūdikiui 
KOSĖTI

Neaplenkite kosulio ^vnrhiaueia ku_ 
koaull Kreitai su Se- 

vere.’s Cough Bal
sam. Jos prašalina 
gerklės kutenimą ir 
išvalo dusinanč'ą 

pjegmą. Saugios. ma
lonios vartoti. Mė
giamom mot'nų jau 
per metus.

Nusipirkit savo vais
tinėj šiandie.. Dvie
jų didinnų, 2Bc. ir 
50c. 
W. F. SEVERĄ CO. 
C ėda r Rapids, Iowa 
Nuo krutinės ir gal
vom s'ogų vartokite 
Severa’u Cold Tablete

d'kių. Sulaikykit

SEVERAS
coughjbąlsam

. /

TEN IR Iš 
LIETUVOS 

PER HAMBURGĄ
knt musų trijų Sriubų laiv^ 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTK, RELIANCE 
ir popuHariiki vieno kabiu 

laivai,
Cleveland, Weatphalia, 

Thuringia
Europines keliones asmeni

niai vadovaujamos

CHAH1* NEW Y0R- Z II "I KO IKI KAU- 
<. VUno ir atgal

Plūs ¥. S. Revenue taksai

Savaitiniai iiplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-Americaii Line 
United American Lines, Ine.

General Agentą 
177 N. Michigan Avė, 

Chicago, III.

BABRAVIČIAUS-VANAGAIČIO-JUOZAVITO

Dainii ir JuoKy

KONCERTAI
Penktadieny

Spalio-Oct., 28’27
Lietuvių Auditorijoj

3133 So. Halsted St., Chicago.

KAS TENAIS BUS?

Musų mylimi artistai — Babravičius, Vanagaitis ir 
Juozavitas, kurie jau nekartų linksmino mus, graudino, 
žavėjo ir juokino savo dainomis ir muzika. Jie keliavo 
po lietuvių kolionijas visur palikdami malonius, neuž
mirštamus įspūdžius ir patys pamylėjo keliones; ir da
bar kai rengėsi apleisti mus visam sezonui liko sulai
kyti tik vienai dienai ir sutiko duoti mums vieninteli 
koncertą.

KĄ JIE MUMS DUOS?

Naują, žavejantį programą. Kompozitorius A. Va
nagaitis laike pereitos vasaros parašė daug naujų dainų 
— klasiškų, rimtų ir juokingų, tinkančių musų šių dienų 
pageidavimams, dvasiai ir nuotaikai. Artistas, Babra
vičius gyvendamas per visą vasarą ukėse, kur gamta 
randasi pilnoj savo skaistybėje,įsigijo sau naujos ener- 
gijos, meilės, nuoširdumo ir pajėgos perduoti savo daino- 
mis tą neįkainuojamą turtą visiems, kurių širdyse yra 
nors kibirkštėlė jausmo. Pianistas M. Juozavitas, ačiū

- v’

jo.įgimtiems gabumams, nuolatiniam studijavimui ir 
'fabor Farmai, išmoko duoti paprastam pianui sielą ir 
kaTS£ Jam kalba pianas, juokiasi, skundžiasi, aima
nuoju ir verkia pritardamas Babračiaus ir Vanagaičio 
dainoms. Visa tai bus sujungta ir perduota chicagie- 
čiams šiame koncerte.

KVIEČIAME KIEKVIENĄ!

Tegul tą diena pribus j Lietuvių Auditoriją kiekvie
na gyva siela, išklausyt šių paskilbusių artistų ir sustip
rins jų energiją, darbuotis toliau!

RENGĖJAI.



Trečiadienis, Spalis 19, If.'T
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WH.LIA.MAS AUGUTIS
Mirė netikėtu smerčiu, Spalio 

17 dieną, 5 valandą vakare, 
1927 m., sulaukęs 36 metų am
žiaus; gimęs Kretingos kaime, 
K ratingos apskričio, Kauno rė
dytos. palikdamas dideliame 
nuliudime savo mylimuosius ir 
mylinčius, moterį Petronėlę, po 
tėvais Jurkšaitė, sūnų Vincentą 
11 metų, dukterį Oną G metų, o 
Lietuvoj motiną, tris seseris ir 
2 broliu. Kūnas dabar randasi 
prirengtas į paskutinę kelionę, 
namuose, . 3360 Aubum Avė.

LaidotuvSs jvyks PStnyčioj, 
Spalio 21 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Williamo Augučio 
giminės, draugai ir pažįstami 
ir taipgi draugai likusių nuliū
dime jo mylimųjų esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, S'unus ir Duktė.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

ŽINIOS
Kadangi mergina, kurią jis 

mylėjo, atsisakė tekėti už jo, 
tai Will‘re<l J. \Vinters, 7620 
Dante avė., nušovė ją, taipgi 
nušovė ir jos draugę, važia vu- 

automo 
iš au 
nusi

sią drauge VVinterso 
bilyje. Išmetęs jų kūnus 
tomobilio, VVinters pats 
šovė.

Pasak Frederiko Rex, 
dien Chicagos gyventojų 
cius siekiąs 3,741,910.

šian- 
skai-

UN

Pasak kelių tiesėjų, neatsar
gumas esąs kaltas dėl 9O'< vi
sų nelaimių, pasitaikančių ke
lyje. Nuostoliai dėl šių nelai
mių per pastaruosius 5 metus 
siekia $2.990,691,750. Skaičius 
visų užmuštųjų ant vieškelių 
pakilęs nuo 19,203 ypatų 1922 
metuose iki 25,302 ypatų 1926 
metuose.

1926 metuose vaikų, iižmuš- 
■ ų automobilių
7,211. Manoma, kad 1927 me- 

u gale j melus laiko užmušta 
vaikų bus i pusaštunto tuks
iančio.

skaičius siekė

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Geležinis Vilkas
Rušo J. J. HertmanaviČius

Metinėms J. Basanavičiaus su
kaktuvėms besiartinant.

Daukantas, savo 
rašydamas, 

a tarp kita ko ši- 
‘Pasakoja, jog Ge

ni edžioda-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 17 dieną, 6:15 valandą 
ryte, 1927 m., sulaukęs 44 me
tų amžiaus, gimęs Lietu vo, 
Merkeliu kaime, Plungės vai., 
Telšių ap., paliko dideliame nu
liudime moterį Oną, brolį Pet
rą, 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 j Tautiš
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 I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

s. 0. LACHAV1GZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuątojas 
?314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o ra ano 
darbu busite užga
nėdinti. •

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Spalio 1S dieną, 3:30 valandą 
po pietų 1927 m., sulaukęs 60 
metų amžiaus, gimęs Kauno rė- 
dybos, Panevėžio apskričio, 
Amerikoj išgyveno 21 metus, 
paliko dideliame nuliūdime mo- 
leij Pauliną, 2 dukteris, Anto- 
nette ir Mary, sūnų Antaną ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 5351 S. Peoria St.

Laidotuvės įvyks l’ėtnyčioj, 
Spalio 21 dieną, K vai. ryto iš 
namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. A. Antanaičio gi
minės, draugai ir paŽjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutnį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Dukterys, 
Sūnūs ir Giminūs.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yards

J. F. RADIJUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse ratar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidir- 
6ystės.

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

SKYRIUS: 
3‘?S8 S. Halsted St.

Tel.'Blvd. 4063

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS — 

GRABORIUS »
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių. ---

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Bonifacas Rutkauskas
Mirė St. I aul llospitol, Spalio 18 dieną, 7:30 valandą ry

to, 1927 m., sulaukęs 87 metų amžiaus; gimęs Kamšąį kaime, 
Kalvarijos j arapijos, Kalvarijos apskričio, Suvalkų radybos, pa- . 
likdamas dideliame nuliudime savo mylimuosius ii\ mylinčius 
sūnūs: advokatą Vincą Rutkauską, Dr. Antaną l|utkauską, in
žinierių Juozą Rutkauską ir dukterį Dr. Susanų A. Šlakiu. Da
bar randa1 i o engtas j paskutinę kelionę, namuose advokato 
Vinco R: tkuusko, 3223 So. Halsted St.

Laidotu veįvyks Penktadieny], Spalio 21 dieną, 8 vai. ryto 
iš namu į fv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sielą, o iŠ ten bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A Bonifaco Rutkausko giminės, draugai ir pažįsta
mi ir taipgi draugai likusių nuliudime jo mylimųjų esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
SŪNŪS IR DUKTĖ.

l aidotuvėse patarnauju giaborius Kadžius, Tel. Boulevard 
4063.

Simanas
Lietuvos Istoriją 
apie Gedimin 
taip kalba: “ 
diminas kitą kartą 
mas kitą kartą Benevuose ant 
ivisu aukštojo kalno, turo 
nu vadinamo, o šiandien 
kalnu, patsai vilyčįa turą 
nuveręs. Paskui pavargęs 
pat girioje apsinakvojęs, 
miegant pasirodęs jam sapne 
ant to kalno vilkas taip šarvuo
tas, jog viena gclže rodėsi ap
kaltas, kursai j kunigaikštį pa
veizėdamas dantis kales, kuria
me vilke dar buk rodėsi šimtai 
kitų vilkų užrakintu, kurie te
nai taip baisiai kauke, jog gi
rios ir tyrai gaudę. Atsibudęs 
Gediminas iš miego rymojęs 
savaip ir negalėdamas perma
nyti, emes teirauti kunigų, l/ii- 
rie tenai šalip 
nyčią ažulyne 
jam apreikštu

I na. Pasitikęs 
ir gudrus vyras Lizdeikis, 
suvyriausias kunigas arba Vieš
patis, kurį kitą karta Vitis, di- 

j dys Lietuvos kunigaikštis, me
džiodamas girioje, erelio lizde 

| buk. radęs, kurį kunigams au- 
[ ginti atiduodamas Lizdeikiu 
j pravardžiavęs nuo to, jog liz- 
i de buvo rastas, kursai tenai 
i gudinęsi į mokslą savo tikybos, 
, paskui tarp kunigų tapęs visu 

vyriausiu išguldytoj u sapnų.
• Tas Lizdeikis, girdėdamas mi- 

i navota sapna, drąsinęs buk 
Gediminą, tardamas,'jo sapnas 
jam laima reiškąs. Vilkas šar- 

į vuotas, sako, vietove arba mie
stas su pilonus, kuris tenai turi 
jis pamatuoti, jos garsas kaipo 
buvenei ūkės nusklis . į visas 
pasaulės šalis.”

Daukantas toliau sako, jog 
Gediminas paklausė Lizįeiikio 
ir įkūrė miestą ir pilį, sulyg 
Lizdeikio nurodymu, ir pavadi
no jį Vilnium nuo žodžio “vy- 

I liūs”, vilioti vilkus. Lietuvos 
sostinė anais laikai? buvo Ker
navė. Gediminas ją perkėlė į 
Vilnių, kuris nuo šio laiko ir 
buvo Lietuvos sostinė. Tai įvy
ko 1325 metuose. 

* * *
Gražus tai yra padavimas ir 

reikšmingas. Gražus, nes jis 
apibudina romantišką anų lai
kų gyvenimą, o reikšmingas, 
nes parodo, kaip svajotojai iš 
sapno suplanuoja didelius aąly- 
kus ir juos tikslingai pradeda. 
Retai kuri tauta gali pasigersi 

i tokiais padavimais, nors apie 
vilkus daug ir svetur randasi 

Į padavimų, ir štai ant Nekva
ilos upes (Seine), da'baj* pačia
me Paryžiaus viduryje, Frau- 
cijos sostinėje, randasi kultūri
nė įstaiga, pavadinta lx)uvre, 
reiškianti “Vilkas.”

Gediminas įkūrė karišką bu
veinę, tvirtovę. Prancūzai sa
vo karalių rumus pavertė į me- 

Ino rumus, puikiausią kultūros 
įstaigą pasaulyje. Čia ir tenai 

lyra vilko tradicija, bet kada 
| Vilnius per visus amžius buvo 
karo audrų centru, franeuzams 
Louvre yra jų kultūros reiškė- 

. ja. Tokiu tai budu vilko tradi
cijos gali dvejopiems tikslams 

i tarnauti. 
* * * ‘S ° A ■ •

Nuo Vilniaus įsikūrimo iki 
šių dienų jau daugiau, negu 
penki šimtai metų praėjo, ir 

, tas laikotarpis sudaro lietuvių 
istorijoje vaizdą nuolatinės ko
vos už būvį — daug kariškos 
garbės, bet mažai laimės žmo
nėms. Nors pastarųjų dešimties 
metų lietuvių ideologija įgijo 
kitonišką kryptį — kultūrišką, 
demokratišką, — kuri vėl kei
tėsi į senąją, kariškąją, auto
kratišką, vasario 16, 1928 me
tų, sukaks dešimts metų Lietu
vos respublikos gyvenimo

kal- 
piles 
buk

pas Perkūno ži- 
gyvenę, idant 

tos nakties sap- 
tenai sumanus 

vi-

vieni metai nuo pasišalinimo iš 
šio pasaulio Lietuvos kultūriš
kos dvasios plėtotojo, daktaro 
Jono Basanavičiaus, ir Vilniaus 
lietuviai, esantieji lenkų valdi
niais, rengiasi įkurti Basanavi
čiui paminklą ir padėti pagrin
dą kultūriškai įstaigai, kurią 
Basanavičius stengėsi, betj 
neturėjo išgalės įkurti.

Lietuviai gerbia Basanavi
čiaus atmintį už jo pastangas 
pakreipti lietuvius prie kultūri
nio darbo. Jam priklauso garbė 
dėl sukūrimo pirmos pasauly
je Lietuvių Mokslo Draugijos, 
kurios atatinkamam įsteigimui 
jis 1913 metuose atvyko Ame
rikon sukelti lėšų. Pasaulinis 
karas užkirto kelią jo kiltam 
darbui, dingo surinkti pinigai 
karo audroje, bet Basanavičius, 
mirdamas beturčiu, paliko di
delį rinkinį raštų ir kitų kultū
ros veikalų, kurie sudaro, gerą 
pradžią lietuvių Louvrui Vil
niuje.

Lietuvos kultūros darbuoto
jai Vilniuje su daktaru Alsei
ka, gerai žinomu amerikie
čiams, priešakyje, kreipėsi per 
Lietuvos konsulą Chicagoje, p. 
žadeikį, į Chicagos lietuvius, 
kviesdami juos prisidėti pini
gais, idant įkurus daktarui Jo
nui Basanavičiui paminklą Vii 
niaus kapinėse, kur jis yra pa
laidotas, ir įsteigus rumus, į 
kuriuos butų galima perkelti 
Basanavičiaus knygyną ir mu- 
zejų ir tuomi padėjus pagrin
dus lietuvių Louvrui Vilniuje.

Konsulas žadeikis, gavęs iš 
Vilniaus veikėjų paraginimą, 
kreipėsi į būrelį Chicagos vei
kėjų klausimu, kas galima ir 
reikia padaryti. Pasitarimas į- 
vyko konsulate spalio 1 dieną, 
1927 m., vakare ir susirinkę 
lietuviai veikėjai vienbalsiai 
nutarė leisti tą klausimą Chica
gos lietuvių draugijoms išspręs 
ti. To pasitarimo dalyviai su
darė laikinąjį komitetą, kurio 
uždavinys yra paskirti laiką ir 
vietą Chicagos lietuvių draugi
jų 'atstovams susirinkti ir pa
siųsti visoms draugijoms už- 
kvietimus dalyvauti tame su
sirinkime per savo įgaliotus at
stovus.

Laikas atstovų susirinkimui 
yra paskirtas gruodžio 9 dieną, 
1927 m., vakare, jei galima, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
Tas laikas buvo rastas patogiu 
todėl, kad visos draugijos iki 
tam laikui turės progos paskir
ti savo įgaliotinius paprastuo
se mėnesiniuose susirinkimuo
se. Laikino komiteto numaty
ta, jogei atstovybė susidarys 
iš dviejų atstovų nuo kiekvie
nos draugijos, o nuo didesnių 
draugijų pridedant dar po vie- 

tną nuo kiekvieno šimto narių 
virš pirmo šimto........

(Bus daugiau).

Iš “Birutės”
*’ 7 J” JjĮ" f

šeštadienyje, spalio 22-rą d., 
8 vai. vakare, susirinks Mildos 
svetainėje ant antrų lūbų biru- 
tietės ir birutiečiai, dainininkai 
ii- dainininkes, “Birutei” rėmė
jai ir kiti svečiai. Tai bus, taip 
Įsakant, šaunus pasilinksmini
mo vakaras.

Susirinkusiej i turės užkand
žių, gers kavą, žais, dainuos ir 

4pasišoks grojant gerai muzikai.
• Gerbiamiems “Birutės” rė

mėjams atskiri uŽkvietimai ne
bus, siunčiami. Tat meldžiami 
yra atsilankyti visi ir visos.

—Rengėjai.

Pastaba: Mano ofisas ran-

LIET U VIS AKIU SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kurk 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nečvuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystę, Pri
rengia teisinga’ akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialč atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Vai. 10 iki 8 vai. 
Nedėiioj 10 iki 1 vai. po->pietų.

4712 So. Ashland Avė.
Tat Boulevard 7589

Vieša padėka
šiuo reiškiame gilios padėkos 

The Peoples Furniture kompa
nijai už suteikimą rakandų 
“Birutės” vedėjo, komp. S. 
Šimkaus, studijai įrengti. The 
Peoples Furniture kompanijos 
vedėjai malonėjo suteikti pui
kius Kimbal pianm? Jr kitas 
reikmenas. “Birutė” yra jiems 
didžiai dėkinga.

—“Birutės” Valdyba.

Pasikorė lietuvis

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. 
Nedėiioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 MarHhall BĮ v d.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

CLASSIFIED AD$: —----------------
Help Wanted—Male-Female 

Darbininku Keikia

Pereito sekmadienio naktį 
pasikorė lietuvis janitorius Juo
zas Vaškis, apie 50 m. amžiaus, 
gyvenęs Vau Bunen gt., arti 
Crawford Avė.

Jis buvo vedęs ir turėjo dve
jetą vaikučių. Bet, kaip pasa
koja žmonės, abu su žmona la
bai gerdavę; munšainas ir bu
vęs mirties priežastis. Jis kada 
pasigerdavęs, nuolatos grūmo
davęs nusitroškinti gasu. Kartą 
buk kalbinęs ir žmoną nusižu
dyti ir kartu nutroškinti savo 
vaikučius. Sekmadienio naktį, 
stipriai įsigėręs, jis nuėjęs gul
ti į boiierruimi ir ten ryte jo 
moteris rado jj beklūpantį — 
pasikorusį.

Vakar buvo koronerio tardy
mas. Laidotuves busią šiandie.

R.

Iš lietuvį republikouy 
kliubo veikimo

Penktadienyje, spalio 14 d., 
buvo lietuvių republikonų kliu- 
bų Centro delegatų susirinki
mas. Išduota raportai ir a|>- 
s varsty ta nauji reikalai, pa
tiekti dienotvarkyje.

Raportai buvo priimti, kaip 
išduoti. O kai dėl naujų reika
lų, tai žymesnieji klausimai 
lietė: Chicagos minicipalio tu- 
berkuliozio sanatoriją, precink* 
tų kapitonų nominavimą ir 
kandidatūras ateinantiems, rin
kimams, išdirbimą įstatų cent
rui, o taipgi parupinimą anke
tos, kiicik lietuvių nepublikonų 
kliubai turi narių ir kiek daug 
maž lietuvių balsuotojų esama 
Chicago j.

Džiova sergančių lietuvių rei
kaluose susirinkimui buvo pa
aiškinta, jogei Centras galįs 
pagelbėti didesniam lietuvių 
skaičiui rasti prieglaudos toje 
sanatorijoje. Ir kai esama opaus 
reikalo rasti džiovininkui sana
torijoj vietos, lietuviai turėtų 
atsišaukti į Centrą jo pirmi
ninko, advokato Kučinskio, var
du arba vardu sekretoriaus, E. 
Kareiva, 4537 S. Wood st. Bu
vo lečiaus nurodyta, kad pa
tekti sanatorijon yra lengviau 
šios šalies piliečiams, nekad 
tiems arba toms, kurie pilieti
nių popierų neturi.

BauM ilflfiuu susirinkimas ap
sistojo ties kitu klausimu, bu- 
tefit pricinkctų kapitonų nomi- 
navimu sekantiems rinkimams. 
Po pranešimų ir diskusijų nu
tarta perspėti kliubus, kad jie 
susižinotų su savo vvardų ko
mitetais ir pradėtų vesti su 
jais pasitarimus, kokius kandi
datus statyti kalbamoms vie
toms. Patarta stengtis juo dau
giau lietuvių kandidatų pasta
tyti rinkimuose. Patarta ilgai 
nelaukiant susižinoti, kad ne
būtų paskirti kandidatai be lie
tuvių spaudimo. 

f ,

Nutarta atsikreipti į vieti
nius lietuvių kliubus, idant jie 
praneštų, kiek jų kliubuose 
esama narių, o taipgi, kad jie 
patyrinėtų, kokis daug maž 
yra lietuvių balsuotojų skai
čius Chicagoje. Pranešimai šiuo 
klausimu turės* būti išduoti se
kančiame Ontro susirinkime.

Baigiantis susirinkimui, atsi
lankė advokatas Bagdžiunas, 
kuris pasakė gan plačią kalbą, 
nurodydamas, kaip iki šiol lie
tuviai dalyvavo Amerikos poli
tikoje ir kaip turėtų dalyvauti, 
kad tas dalyvavimas butų pa- 
sekmingesnis. —Reporteris.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių

CLASSIFIEb HliS.
-------------Į.,,..-—j

Announcements
Pranešimai

BBIDGEPOBT
DIDEIJS METINIS BALIUS 

Rengia Di’-tė šv. Mataušo Apaštalo 
SPALIO 23, 1927 

LIETUVIU AUDITORIJOJ 
3133 S. Halsted St.

Pradžia 6 vai. vakare.
Komisija deda visas pastangas, 

kad vakaras visus užganęiiintų ir 
kad galėtų visus svečius kuoman- 
(lagiausiai priimti. Prie geros mu
zikos pasilinksminę ir pasišokę ga
lės su minkštais gėrimais ištrošku
sius pagirdyti. Yra kviečiami visi 
atsilankyti be skirtumo — vyrai, 
moterys, jaunikaičiai ir mergaitės.

PASARGA. Kurie norės ant ba
liaus įstoti į draugijų, bus priima
mi už dykų. —Komisija.

Huinboldt Park Lietuvių Polit. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas at
sibus ketvirtadieny, 20 d. spalio, 
Humboldt Maceabet svetainėj. 1621 
N California avė.,. 2 luP^š, 7:M0 v. 
vakare. Narius nfeldžili dalyvauti, 
nes yra svarbus ;reikalas.

!• A. Walskis, sekr.

"rr Personai
_________Agmenų, lejko
LIETUVIAI, bukit pasekmingi, 

kinkykit Dickinson Business Coilege. 
Asmeninės instrukcijos: 30 dienų 
kursas. Trumpraščio, knygvedystės, 
mašinėle rašymo, dienomis ir va
karais. 218 S. Wabash, Room 824. 
Wab. 2082.

Situation Wanted
Darbo .Įejfco___________

JAUNA lietuvaitė baigusi 4 me
tų “secretarial” kursų ieško darbo 
lietuvių įstaigoj. Rašykite arba te- 
lefonuokite “Naujienos” Box 984.

IŠ PRIICŽASTIES didelio pa
sidauginimo musų biznio, mums 
reikia daugiau aukštos klesos 
'darbininkų.

Mums reikia keletą gerai iš
rodančių vyrų kalbančią LEN
KIŠKAI IR LIETUVIŠKAI. Jie 
taipgi turi mokėti ir anglų kal
bą. Mums reikalingi tokie vy
rai, kurie įvertina darbą prie 
atsakančios’ kompanijos. Paty
rimas nereikalingas. Uždirbs ge
rai tie vyrai, kuriejiks tam dar
bui. Del informacijų atsišaukit 
asmeniškai.

MR. M. SISTO 
Room 348

29 So. La Šalie St.

NUOLAT DARBAS
—GERA MOKESTIS /

NAUJA PAGELBA KASDJE
Yra didelis reikalavimas mažų 

farmų, kurios randasi netoli. Mes 
specializuojamgs juonds. Mes taip
gi budavojame savo kostumeriams 
namus mažais mėnesiniais išmokė
jimais. Mes duodame automobilių 
ir mokame DIDELĘ ALGĄ — mė
nesini komisų. Mes išmokinsime ju
mis to darbo.

Tikras pardavinėtojas gali uždirb
ti $500 j mėnesį ar daugiau. Reikia 
liktai 2 vyrų. Atsišaukit tuojau

Mr. Olson
Room 906

134 N. La Šalie St.
Atsišauk*!' tarpe 9 ir 5 vak.

Furnished Rooms
RENDON furnišiuotas kambarys, 

garu šildomas, privatiškoj šeimynoj. 
2325 W. Fullerton Avė.

RENDON vėliausios mados kam
barys, vaikinui arba luerignai. 10644 
Forest Avė. PuBuufn 3492.

RENDAI kambarys dėl vaikinų 
gali ir virtuvę vartoti. Remia pigi, 
2 užp. 819 W. 34 PI.

RENDAI 3 kambariai su forni- 
čiais, mažai šeimynai arba singe- 
liams. Atsišaukit į štorą. 2801 So. 
Union avė. »

For Rent
RENDAI garažas, dėl 10 karų ir 

taisymo šapa. 3200 S. Halsted St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina ar moteris 
prie namų darbo, $15.00 mokestis j 
savaitę, valgis ir guolis, G. Wertelka, 
Pip. in Willow Springs, Tel. Willow 
Springs J.5.

REIKIA moterų sortavimui sku
durų, pageidaujama tokios, kurios 
negeria. 1820 W. 11 St. Canal 2747.

REIKALINGA prie namų gas- 
padinė. 3800 S. Emerald avė.

Phone Boulevard 7635.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

ATSAKANTI KOMPANIJA
21 metų pasekmingo biznio, išmo

kins prasilavinusius lietuvius, virš 25 
metų amžiaus, pastovaus ir gero biz
nio Chicagoj, arba priemiesčiuos^. 
Ne real estate arba bonai. Didelis 
surpriJe laukia jūsų čionai atsilanky
mo. Turit DAILIAI atrodyti. At
sišaukit nuo 10 ryto iki 12 dieną.

Room 910 
B3 W. Jackbon I3Iv<l.

PRADfiKIT DABAR UŽDIR
BTI DAUG PINIGŲg NUOLAT DARBAS

Mes turime dvi vietas dėl 
lietuvių, kurie nori pasinaudoti 
gera proga. Turi gerai atrody
ti, būti teisingi, tai galės PA
DARYTI SAU PUIKIĄ ATEI
TI. Greitas pasisekimaė jei jus 
tiksite tam darbui ir norėsite 
dirbti.

Jums bus pasididžiavimas 
dirbti dėl musų — seniausios 
įstaigos savo rų.šies Amerikoj 
— 40 pasekmingų metų.

PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS, nes mes išmokinsime 
biznio tuos vyrus, kuriuos pa
sirinksime.

štai yra JŪSŲ PROGA dik- 
čiai padauginti savo įplaukas. 
Jus turit turėti mažiausiai 25 
metus amžiaus. Jei jus gausi
te tą darbą, tai galimas daik
tas, kad jus galėsite uždirbti 
$1000 iki Kalėdų.

Pasimatykit su manim ket
verge nuo 12. dieną iki 7 va
karo.

Mr. Kusinkus
140 So. Dearborn St. Room 543

GROJIKUS pianas kaip naujas, 
$125, parduosiu atsakantiems žmo
nėms už $50 cash, kitus išmokėji
mais į tris mėnesius. 6512 South 
Halsted st. Ist floor.

UŽ $75 nupirksite mano beveik 
naujų Stark Grojiklį pianų, 180 vo
lelių, stiklinis cabinet ir suoliukas. 
M. Walski, 2332 W. Mudlson st., 1 
fl. front.

PARDAVIMUI $850 vertės gro- 
jiklis pianas už 8110. Suoliukas, vo
leliai, cabinet, 6136 S. Halsted St.

VIENAS musų kostumeris paliko 
nfusų globoj savo grojiklį pianų, 
fonografų ir radio dėl greito par
davimo. Parduosime pigiai atsakan
tiems žmonėms, visus tris sykiu ar
ba atskirai. Priimsime išmokėji
mais net ir po $2 i savaitę. Cnt 
Rate Piano Stores (Ine.), 1120 So. 
Halsted netoli, Roosevclt Romi.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtai»ai

TTKRAS barmenas, trijų šmotų 
miegruimio setas, riefiutiniK valgomo 
kambario setas, kaurai, vietrolu, par- 
loro selas, 6425 S. Halsted St., 2nd 
apt. Went\vorth 8159. ■

PARDAVIMUI 1 kambarių stubos 
rakandai, nes išvažiuoju į Lietuvą. 
3 užp. 3337 S. Aubui’p avė. Phone 
Yards 3039.

_______ Automobile^_______
TROKAS Ford, ’a tono, 6 hiėne- 

sius vartotas, tiktai už $100. “Pene! 
Body”. Lal’ayettv 7193. *

REIKALINGAS automobilius, už. 
darytas (sedan) mainais ant dviejų 
biznio lotų, 50 Y175 pėdų, ant Ar- 
chvr avė., pietvakariuose. Atsiaau- 
kit greitai.

J. ZACKEtt.
6401 S, Whipple St.

Business Chances
_________P a rd a vi m ui Bi zn iai __ _

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

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

PARDAVIMUI restauruotas iš 
nriežasties apleidimo miesto. 3038 
W. 26 St.

(Continued on page 8)

L.
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Business Chances
Pardavimui Bizniai

(Continued from page7)

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemč Pardavimui

KLAUSYKIT.

Real Estate For Sale Real Estate For Sale
Namai-žemč Pardavimui Namai-žemi Pardavimui

GERIAUSIS BARGENAS North- GATAVAI
GARAŽAS netoli Halsted, j šiau

rius nuo 63 St. 100x125, apmokėtos 
visos išalidos, iškaitant taksus, iš
duotas ant iyso 8 metams, $6000 
cash, laiko savininkas, be nuošimčių, 
kad gavus deeds, rendos $550 j mė
nesį. Paimsiu bungalow arba 2 fin
tų narn* į mainus ir $15,000 cash ar
ba pirmus morgičius. Savininkas va- 
1 uoju į Californią, kaina $60,000.

JOHN WENDT A CO. 
7X42 So. Racine Avė.

yincvnnes 5813

Geras investmentas
Pardavimui 3 nauji mūriniai 2 fintų 
namai, 5 -6 kambarių, moderniškas, 
pavienis apšildymas, 2 kuru garažas, 
šildomas, 2552 N. Oak Purk Avė. 
Merrimac 8737.

Kam mokėti rendą 
“\VIIITE BROS. NAMAI” 

BROOKFIEI.DE
Yra ne iŠrcndavojimiii, liet jūsų 
rendą. $K?150, su biskiu įmokė-

west Side — 2 fintų mūrinis na
mas, 5—5 kambarių, sunpariorai, 
ice box, aržuolo trinias, tile vana 
ir prieangis, gasinini pečiai, lotas 
31X125, kaina $14,500, cash $1500.
J. R. BRUCE, 715 N. Hamlin uve. ■ , .
Kedzie 7891, Atdara nedėlioj visą Graži murinę bungalovv 
dieną

PARDAVIMUI pelningas lunch 
room ;priežastis pardavimo, vienai 
moterei sunku išlaikyti, 3439 W. 51 st.

KENDŽ1Ų Storas ir groseris parsi
duoda nebrangiai. Pelninga vieta. 
Kambariai pagyvenimui. Pigi randa.' 
560 W. !8th St.

BUČERNĖ ir grosernė parsiduoda. 
Biznis gerai eina. Gera proga pasi
pelnyti. Box 989. 1739 So. Halsted St., 
Naujienos.

PARDAVIMUI pigiai karčiama, 
biznis išilirbtas, ant bizniavus gat
vės, arti Chicagos rubežiaus.

12318 S. Halsted St. 
Calumct Park 

(We«t Pulhnan, III.)

už 
limo ir po $55 į mėnesi, įskailnnt 
nuošimčius. 

Nupirksit 5 kambarių, plieno 
konstrukcijos mūrinį bungalovv,' ne
toli gražaus zoologiško sodno, arti .....  _ . ................ __
puikios Iransporiacijos, krautuvių, svkių rendos, prie 'Jackson Iniiva-i 
mokyklų ir t, t., yra visi įrengimai. r’o, turi būt aprduola iki spalio 

SPECIALI ĮRENGIMAI. Skiepas 15, Veikit greit, navininkas Dr. E. D.
su pleisteriotomis lubomis, aržuo-1 R()t<K> 923 Ruah St. Tel. Whitehall 6567 
lo grindys ir Irimas, tile vana su 
įmūryta maudyne ir lietaus lašais,, 
bufetas, prosinimui lenta, paiiel šie- . 
uos, landrės lovys, stikliniai mie
gojimui porčiai ir didelis unkštas

1 dvi dviejų kambarių. Tus namas i 
vra toks kaip jus sau kad statytu-, 
mėt. Atsakykite šiandie ir bukit pa- 

PARDAVIMUI a.b.. mainymui 2 H,
aukotų su Moru medinis namas, nau- J 1 nos’ !°x
jai numaliavotas ir pertaisytas. Ren- 1 • 
da $60.00 j mėnesj. Kaina $4,500, _
Mainysiu ant vartoto automobiliaus, 
arha mažo biznio, 

Kreipkitės dienomis
J. M1KŠIS, 

3407 So. Morgan St. 
Vakarais 

3436 So. Auburn Avė. 
2 fl. iš vidurio

Žiūrėk šių bargenų
Naujas 5 kambarių mūrinis bunga- 

low, plieno konstrukcijos, furnas šil
domas, aržuolo triinas,. ugnavietė, 
knygynas, bufetas, vėliausls plum- 
bingas, gatvė cementuota, netoli Dar
ko, 2 blokai nuo Belmont karų, tiktai 
$7950, cash $2000, tik viena liko už tą 
kainą. HANSON Jt OSTROM, 3550 N. 
Cicero Avė.

PUIKUS investmentas. Pardavi
mui 6 apt. namas pigiau negu 5%

PAKEPTA 
DEL JŪSŲ / 

BRIGHTON PARKE

BŲČERNE 
PIGIAI 

Parsiduoda
Senas biznis — 15 metų.
Geroj vietoj — Bridgepc 
Savininkas uždirbo

PINIGŲ
Važiuoja į Lietuva.

REIKIA
Tikro biznierio 
Kaina tik $2800. 
Atsiliepkite 
Sekretnai 

pas •
S. J. Dargužis 

807 W. 18th St.
Canal4960

GERIAUSIS bargonas North West 
side, 5 kambarių cottnge, 2 karų ga
ražas. Kaina $5,660, cash $800.

Atsišaukit:
J. R. BRUCE , 

745 N. Hamlįn Avė.
Kedzie 7891 *r - Į

DAUG DIDESNĖS vertės negu i 
apkainuoto^ bungalovvs, Ii—6 kam- [

; barių, 5 skirtingos pasirinkimui. 
I Vėliausios ir aukščiausios rų.Šies 

12 APARTMENTŲ namas, 2934, konstrukcijos, netoli mokyklų, baž- 
Belle Piaine avė , po 4 kambarius, I nyČių, parkų ir transportncijos, ran- 

i pirmos klesos, lotas 50yi25, neto-j dnsi 6281—37 Warwlck Avė. (Brad- 
li 2 karų linijų. Tikras pirkinys, 6 fcy p|.) 3728—34 Nora Avė. 3803 
sykius remi >s. Savininkas Bucking- : Sayre avė. Atdaros apžiūrėjimui vi
lnim 0877. są dienų, kaina $7,750, išinokėji-
---------------------------------------------linais, $500 įmokėti. J. D. DAINES, 

i PARDAVIMUI naujas aflartmen- į savininkas-statytojns. Kildare 4404. 
tinis namas ir krautuvė, 2 didelės---------- ------------ ------------  ....—

AUKAVIMAS — TURIU PAR- krautuvės su skiepu, 6—I kamba-
Dl OTI 5 kambarių mūrinį bungalo\v, rių apartmentai, I karų garažas,; blokas, įskaitant ž kampus,:
stikliniai porčiai, visi kambariai švie- rendų $6540, su $40,000 galit veik- prjt Grand Avė., netoli, pabrangs kę
sus, gražiai dekoruota, 2 karu gura- ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kai- j feta tūkstančių dolerių kaip tik 401 
įas, randasi centrai Berwyn, netoli jzr.slct*'“..........*
transportacijos, tik $760 cash, išmo- galotv, 2 flatų ntRn0 
kėjimals. Tel. savininkui Columbua 
0925.

6 kambarių. z 
Visi parankumai 
2 karų garažas 
Pleisteriuotas beizmentas 
Tik $101 H) įnešimo 
Savininkas parduoda 1 
TROTU 
arba 
Mainys Cicero.) 
ant 2 flatų namo 
2 po 4 ,kambarius. 
Del tolesnių žinių 
Kreipkitės pas

S. J. Dargužis 
807 W. 18th St. 

Canal4960

su

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui s

JŪSŲ PROGA PRISIARTINO 
PATAISYTI SAVO LOTĄ

Koperacijoj su Chicago Trust 
Company ir Metropolitan Life'In
surance Co., didžiausios apdraudos 
kompanijos pasaulyje, musų mga- 
nizucij.i gali jums pašildyt! gerą 
planą, pagal kurį jųs galėsite pasi- 
dątyti namą ant savo loto. Pagal 
šitą planą, mes finansuosime ir pa
statysime namą dėl jūsų pagal jū
sų norą. Jums nereikės mokėti pi
nigų kol tik namas nebus užbaig
tas, o paskiau turėsite mokėti taip 
kaip rendą. Jei jųs pašauksite te
lefonu Boulevard 3380, arba atsi
lankysi! į musų ofisų, mes išaiš
kinsime jums visas smulkmenas.

W. A. WiLKlN & r()„
812 \V. Garfield Blvd. Blvd. 3380

Miscellaneous
 įvairų*

$5 ĮMOKĖTI. Generalial kontrok- 
torlai, muro darbas, plumbingas, na
mus pakeliam, dedam pamatus, sta
tom garažus, perdirbam senus ir nau
jus, lengvais išmokėjimais. Gaukit 
musų dykai apskaitliavimą kol pra
dėsit darbą, Bell (’ontra.cting Co., 
Harr. 0697 vakarais ir nedėlioj Plaza 
1820,

Finansai-PaHkolos
Financial

PARDAVIMUI 3 aukštų bizniu- I 
vas namas su restauruntu. Geroj . 
apielinkėj, gerai apsimokąs namas, i 
2145 S. Halsted st. Pašauk savinin
ką Roger.s Park 4862.

SPECIALIAI, VE1KIT TUOJAU
> blokas, įskaitant 2 kampus,. 8 METŲ

, teta tūkstančių dolerių kaip tik 401 senumo
Po įmokėjimi). Mes pastatysim bim-1 pfjų cementavimo kontraktas bus už- Bizniavas muro namas, što- 

, - J, baigtas. Matykit savininką. Dr. C. A - - - - •arba musu loto tik biskį įmokėjus. k'hUvn/id vj t«i
3801 N. Cravvford avė. irving 21

A;’. Daigias. MatyKit savininką, ur. v. A. o rmurveninini ir n karu j Kirkwood, 3939 W. North Avė.. Tel. UIS> 6 pagyvenimai n J kaių(
0J4.. Belmont 2407. muro garažas.
•••—• ' -M-- įį~ i -w- m- i- zx Vx y i

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 5 kambarių naujas 

bungalow, karštu vandeniu šildomas, nve 
reikia įnešti $1,500, arba 
bile į kokį biznį, šaukit 
8476. Bungalow randasi 
St. ir Kedzie Avė.

$4000 cash nupirksit equity mo- BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 
derniško 2 flatų namo. 8112 Vernon mūrinius bungalow, tile stogas, k. v. 

-Tm stikliniai porčiai, gražios konstruk-;
............. c Ų cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros'
Prospect savininkas, /74i> Essex avė. Saglnaw kasdie, 3052 N. Major Avė. Palisade 

oo-a 1179. T

5 kambarių, 2 Karų mūrinis 
mainysiu garažas, kaina $16,500. WM^ KIRK, 
Prospect įJ5-An*n^ns’ 
netoli 55

BRIDGEPORTE 
MAINOSI 

ant 
4 flatų

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontrastus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayettę 6738-6716

Bridgeport Painnng 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Uftlalkom 
malevą, poplerą, stiklus ir t t.

3149 So. Halsted S1
Phone Yards 7282

J ° BAMANČihntm ” »

STOGDENGYSTR
Juru stogų prakiurimas užtaisoma* 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj Ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir Keriaužis stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai aamnonn.

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-18 Ogden A ve..

Phone Lavvndale 0114

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel lafayette 8705—8710

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniavtdas iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektrom dra 
tus, motorus, talsom elektros reik 

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

Phone Victory 7452
A. OLSZEWSKI

3241 S. Halsted St., 2nd Floor 
Telephone Yards 0062

Daro paskolas ant 
1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras .

8 flatų
Gero bildingo
Marquette Parke
Auburn Park 

arba
South Sidėj
Šaukit saviškį

S. J. Dargužis 
807 W. 18th St.

Canal 4960

-----KAS NORI GREITAI
TURIU parduoti ar mainyti namą pApnimT MATNTVT 

ant biznio: buėernės ar grosernes ar į 1 /AlvLzLJkyl, I L,
kitokio biznio. šaukit tel. Prospest AR PIRKT

Namą, 
Biznį, 
Automobilį, 
Farmą .

ATSILIEPKITE
PAS MUS

Gerus burgėtais greit per 
l>asaranga išleidžiam.

MUSŲ KOSTUMERIAI 
laukia ką turit dėt musų 
gaus. Ateikit, rašykit arba 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS 
’ «07 W. 18th St.

?anol 4960

i PARDAVIMUI 2 pagyvenimų me-Į 
dinis namas, Storas, 5 kamb. pagyve
nimui ir šeši karbariai viršui. Vanos,, 
elektra ir gasas. Rendoa neša j me- 

PAHDAVIMUI saliunas pigiai. Ge-; nesį $60, bet galima gauti ir daugiau. 
... . Morgičiai $2500. Savininkas mainvsroj vietoj, visų žinomų, geras ly ' - 1

sas, priežastis, turiu kita 
mieste. 501 W. 32 St.

JEI JUS TURIT $200
Jus galite Kraustytis į vieną inu- 

į sų puikių bungalo\v, kurie randasi 
netoli Marųuette Manor, o kitus 

i mokėsite kaip rendą.
Phone Hemlock 8300

' PAHItAVIMl’l f> Hutu namus, imi-!’ ' *• • ‘ * • •• • 
pirmos .

VARTOTOS LENTOS
Gaukit musų kainas vartotu ir 

naujų lentų ir- namų materiolo. 
Plumbingo ir namų apšildymo reik
menis dastatome į visas dalis mies
to ir priemiesčius. Ashland Lumber 
Co., 1800 N. Ashland avė. Bruns- 
wick 1650.

PARDAVIMUI buvernė su 
liauno ir troku. Biznio daro apie 
$1200 į savaitę. Parduosiu nebran
giai. 1750 W. 63 St.

I Morgičiai $2500.
tą namą ant loto ar automobilio. At- 

biznį1 sišaukit greit pas
BEN. J. KAZANAUSKAS,

----- j 2242 West 23rd Place.
i,, * Roosevelt 8887

EXTit\. Pardavimui buėcrnė ir,nuo Archer 
grosrrnf. Pelningu, biznis išdirbtas , iuolo medis 
18 metų. Parduosiu greitai. Visokių 
tautų ajigyventa. Vcikit tuojau; kat
ras pirmesnis, tam geresnį listą duo
siu ant kiek norėsi.

3225 S. Auburn avė.

$500 PINIGAIS
Gražus 5 kambarių mūrinis bun- į 

<znlow, tik ką užbaigtas, 5227—9 S. i 
Kilputrick Avė. ’fe bloko i pietus1 

(ave. karų linijos. Ar- j 
firmas šildoma, stikli- 

gražiai dekoruotas,; aukšti viškai, lotas 30V 126, kaina 
tik $6,700. Busiu ant vietos subatoj 
ir nedėlioj. JOSEPH STRNAD, 
1808 So. Ashland avė. Tel. Canal 1 
1272.

GROSFRNfi ir žuviu krautuvė 
i»ar<|'»vinuii, randasi lietuviu ame- 
linkėį Informacijų <l<’ei pašaukite $1500 cash, kitus kai)) rendą. 
Tel. South Shorc 9063. i ------------------

ATYDOS
Bile namas šioje grupėje UŽ

mu-
PARD\V1W’I polinnas ir Lunrb 

Tlooin. Biznis išdirbtas nėr 20 melu. 
Parsiiu'dn rūgtal. neoru leisk it pro- 
gos 2621 i W. 261 h St.

Exchange—Mainai
MAINYSIU bungalow į lotą, 6 

kambarių mūrinis bungalow su vi
sais įrengimais. Mainysiu j lotą.

THE ROYAL MORTGAGE 
REALTY CO.

Henilock 8300.

•1422 Schubert avė. 6 kamb.
' rinis bungalovv. 1

4341 Drummond PI., 2 flatų 
rinis namas.

1154 Byron St., 7 kambarių re- 
, zidencija.

4815 N. Tripp avė., 6 kambarių 
mūrinė rezidencija.

422 Lake Avė., Park Ridge, 2 fla
tų medinis namas.

5059 ('armen avė., 2 flatų, 1—5 
kambarių. Atsišaukit.

G. Earl Grindie
4956 N. Kentueky avė.

Pa I išadę 0029.

niu-

MAINYS 
Grosernes. 
Bučernes. 
Lotus, 
Automobiliu*

ANT
Namų, 
didelių, 
mažų, 
vidutinių.

Tuoj teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canal 4960

MAINAI 
ne čigoniški, 

bet
TIKRI

Atyda visiems:
Prie pat Sears Roebuck 
didžiulės komp. guli 2 
flatų drūtas muro namas 
6 ir 7 kamb. furnasu 
Šildomas.
Rendos į metus $1440.

MAINOSI 
ant 2 flatų moderniško 
namo, Marquette Parke. 
Turi būt 2 fl. po 5 ar 
6 kamb. “Ilot \Vater” 
šildomas. 
Tuoj atsiliepkite 
pas įgaliotinį

S. J. Dargužis 
807 W. 18th St.

Canal4960

I PASKOLOS namų savininkams — 
$100 iki $500, be morgičių arba pa- 

i - -, patarnavimo. 
CENTRAL FINANCE CO., 

| Morton Bidg., 108 N. Wells st. 
i -------------------------------------------- -

mas, po 4 kambarius flatai, randasi GERAS BARGENAS. Parsiduoda ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
tur- l>rie 23 St. tarpe Oakley ir \Ves- o flatų muro namus 'po 5 kamba- ma, padaryti ir nupirkti į vieną di® 

aiidąpiii apšildomas, nų, geromis sąlygomis. Pamatykit 
tie,,Manor apielinkėj. mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, NAMŲ APŠILDYMAS
__  155 No. Clark St. , PLUMBINGO J VEDIMAS

Room 820 Central 6260'Mes parduodam bile kur ir suteikiam
Į__ —-------------------------------------- apskaitliavimą dykai. Planai prie

įvedimo irgi dykai. Tik 
“ * ’* - mėnesi

niais išmokėjimais. Atdara vakarais 
iki 7 vai.

THE ABBOTT 
RLUMBING AND HEATING

SUPPLY CO.

rinis. pečiumi ir (urnas šildomas, ( 
ant kampo, lotas 56x125, 1’ 
klesos stovyj, nebrangiai. Matykit i 
savininką. 7158 S. Green St.

NAUJAS 3 dukslų mūrinis na
mas, po 4 kambarius flatai, randasi 

f «*•» a ____ a % k I • . < • r
tele-1 tern avė. Kainu1 nebrangi, lengvais 

išmokėjimais.
PUIKI 8 karobatių mūrinė 

dencija, 3 karų garažas, lotas 
125, Chicago UiVvn, mainysiu 
tų arba mažesni fiama.

H. Koplew.ski
4003 Archer avė, 

luifayette 9305 artai Heptiblir

rezi- 
50 V 
j lo-

rius, karštu y^udųpiu apšildomas, 
randasi Marųuel
Mr. Vaičaitis. Lafayette 6036.

.... — ......  GARAŽUS, porčius, cementinius
įsirašytojų. Matykit mus dėl greito šalylakius, grindis, pamatus, slogus 

• malcvojame, taisome, dekoruoja-
CENTRAL FINANCE CO., nw, tik $5 įmokėti, kitus per tris 

metus. Pašaukit dėl apskailliavimo. 
Hem. 7969.

5129 S. Ashland avė.
Arctic Construction Co. 

General Contractors

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis ; 
namas su garažium. Puikioj apielin- 
kėje. Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.
MŪRINIS BUNGALOW. $500 CASH

Keletas naujų 5 kambarių namų, , 
$7250, kitus $55 į mėnesį, su nuo
šimčiais, tile vana, skalbiniams klo- 
setas, prosinimui lenta, landrės lo
vys. A. B. GRUNDER, Bailders,
5932 Lawrence avė. Pensacola 6776. mur. garažas.

10 FLATŲ namas — 79 St. ne
toli Ashland, moderniškas, parduo
siu arba mainysiu Hile j kų kaipo 
didi {mokėjimo. WALTER J. PAUL, 
Kcal Estate. 3236 W. 55th st. apt. 2.

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

4316 Milwaukee avė. 
Kildare 7491.

8915

- DIVORSAS -
šeimynoj

Verčia parduoti pigiai
BRIDGEPORTE

Bizniavus muro namas: što-i 
ras ir 8 pagyvenimai, 2 karų

Geroj vietoj. |
Tvirtas namas. Kaina tik ( 
$6,800 Cash reikia tik $2000.1 
Musų nelaimė kiti linksminsis.

Kas pirks?'
S. J. Dargužis 
807 W. 18th St.

Canal 4960
2 FLATŲ mūrinis namas, 2 pe-; 

člai karštu vandeniu šildomi, aržuo-, 
lo trinias, labai geroj apielinkėj, i 
kaina $14,500. įmokėti $1500, kitus 
kaip rendą. Saukit savininką. 5910

«zam< nvvn*, KAINA $7,700, tiktai $900 įmo-
. KAM MOKhlI RENDĄ? kOti, 5 kambarių, furnas šildomas,

- PedO lotas, apšildomi viškai, J ‘uiVdJ Kildare*’So<JL 
... ,-------------------------------- lengvais išmokėjimais, savininkas.ką jus turite parodyti už visą 5910 IrvJ P(U.k blyd Kikl 8()01 

savo praeitą gyvenimą" Gal būt di-_________________ ■
dclį skaičių rendų kvitų. Ar jus ži
note, kad jus galite įsigyti namą 
mokant dar mažiau negu kad jus gražus, moderniški, 
dabar mokate. Tik biskį įmokėjus'$25,000. Tikri namai 
jųs galite nusipirkti 5 .
būngalow, su stikliniais porčiais, randasi 10033 Irving, 9944 Prospect, 
karštu vandeniu šildomą, ugnavi£ 9820 Hamilton, 98o0 Hoync. Key. 
Ič. Dar galima pristatyti du kam- 9134. 
barius ant viškų, garo paipos jau 
ten yra suvestos. Taipgi yra įmū
ryta prosinimui lenta ir t. t. Turit 
pamatyti, kad įvertinus.

5236 So. Green St

EDWARDS PUIKUS NAMAI — 
gražus, moderniški, $16,500 iki 

ražiame Be

Pardavimui ar 
Mainymui 

Kampinis bizniavus muro na-įmokėjus 1 $25,000. Tikri namai gražiame Be- lempinis bizniavus muro na- 
kambarių verly Hills, bungalow kainomis; jie mas< 2 Štorai ir 2 flatai; karš-

tu vandeniu šildomas; su saliu- 
no bizniu ar be biznio, labai ge
roj vietoj. Garadžius ant 2 

SU mažu jmokėjimu galite ma§įnų Savininkas priverstas 
nupirkti naują « kambariu mu- delei Btokoa piniM pigiai par. 

Iro bungalow puikiai pabūdavo- duoti arba mainyti. Kas ptr-
| ta ir moderniškai įrengta. Jei mcsni8 taa gaus gerą barbeną. 

Savininkas ant vietM. Rašykit kas nori, gali pirkti ir už cash. Atsišaukite tuojaus pas 
Mortgaie Co y "nd, Namas randasi puik oje Mar- - - ’J - -

127 N. Dearborn St. quette Park apielfrikėje, tik | 
______ lel- Randolph H>3(i. trejetas blokų nuo parkų, arti | 

MARtJŲETTE Manor. Pardavi- gatvekariy ir boitievarų Pirkė- 
rnui 2 unkštų mūrinis moderniškus jas gaus lengviausias ISmokėjl- 
namas, 6—7 kambarių, garu ^ĮJd<>- mo 8ą|ygas> Kreipkitės: 
mas. 3 karų mūrinis garažas. 6100' .
S. Washtenaw avė. Henilock 7638. 7114 S- Uampbell Avė.

F. L. Savickas
726 West 18th Street 

Canal 1995

MES pastatysime namą ant iu«ų 
loto tik biskį įmokėjus, kitus kaip 
rendą. Mes taipgi turime 6 flatų 
namus, 9 flatų namus? 2.

ČEDYK 
Laiką 
kelionę 

ir 
pinigus

JEI JIEŠKAI 
Biznio 
garažo 
namo 
auto 
farmos 
loto

VISADOS:
Rasi čia 

Tikrus Bargenus 
Pigiausias kainas

Geriausias 
Patarnavimas.

‘Kviečiame
S. J. Dargužis 
807 W. 18th St.

Canal 4960
Į KAM mokėti rendą? Ką jus turi- 
. te parodyti, apart rendų kvitų. Už 
tuos pačius pinigus ką mokate už 
rendą jus galit nusipirkti mūrinį 
bupgalovv, 6 kambarių, garu šildo
mą, įmūryta vana, plieno konstruk
cijos, miegojimui porčiai, dideli

Skubinkis su depozitu jeigu 
nori tikrą bargeną Brighton 

i Parko apielinkėj, ant Campbell 
įAvenue netoli 48-čios. 2 flatų 

MnnvrivTc mamao 'naujas muro namas su visais 
1—3 Halų Mes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų i modemiškais ]

KUOMET JUMS REI” biskį įmokėti, kitus mažais
KIA PINIGŲ

Atsišaukit pas:
Eighteenth Bond & . ........... ..

Mortgage Organization 5201 W. Grand AVe.teL'Bershire 1322
1618 W. 18 S t.

I. F. DANKOWSKI, Prez.
C. J. DANKOWSKI, Sekr. Ižd.

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai 

Tel. Canal 1875 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas

ANTRI MORGIČIAI
aprokavimasDykai

REALTY &
6805 S.

MORTGAGE CO.
Westem Avė

Miscellaneous
įvairus

KIEK JVS MOKATE Už SAVO 
Plumbingą ir namų apšildymo 

reikmenis

I NAMŲ APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
NEKEIK ĮMOKĖTI

l 24 mėnesiai išmokėjimui. Garu ir 
karštu vandenių apšildymas įveda
mas. Apskaitliaviinas dykai.

Tol. Trinngic 8234
Sutaupykit pinigų pirkdami pas I 

mus olsclio kainomis. Jus nepriva
lote mokėti DIDELIU KAINŲ.

Nors musų yra didelė kompanija, 
bet mes suteikiame asmeninį patar-' 
navimą. ,

Southerrd Plumbing & Heating 
Supply Co.

2108 So. Štate St. 
Tel. Calumet 4200

viškai, gatvė cementuota, gera tran- 
sportacija. $1000 įmokėti, kitus kaip 
rendą. Geras pirkinys dėl didelių: 
šeimynų. Atsišaukit 7131 S. VVestcrni 
avė., arba šauk Central 2884.

PARDAVIMUI arba mainymui į 
namus mieste 15 gerų farmų, taip
gi kiti bargenai ant mieste namų. 
Ti’- biskį įmokėti. Taipgi parduo
dame grosernes ir bučemes. Turi
me du gerus garažus. Taipgi 2 fia
lų namus tarpe Cnlifornia ir Wcs- 
tem, prie 44, 53 ir 63 St. ir Cicero. 
TOVVN OF LAKE REALTY CO.

4705 S. Paulina St.
Tel, Boulevard 7169.

namus’ cottages ir savastis dėl mai- 7 kambariu, Colonial styliaus namą, vienu kambariu viškose. Kaina ciiCMį 
nų. Pgsimatykit su mumis šiandie, i presuotų plytų, 2 karų garasas irgi tik $9900. Įnešti tik $1500 ar !„ { 
jei norite įsigvtl bungnlow UŽ pi- presuotų plytų, graži tile prausjmė, ? ’ • Lft ‘
via kaina Savininkas Wm J įmūrytas lovys, gasu šildoma, elektrl- daugiau, O balansu mokėti kaipi^=

Educational
Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOI. 

išmokinsime jus Designing,

KRAUTUVIŲ F/K CERIAI 
Grosernių, Bučer 
nių, Delikatessen 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekernių, Mu
šu specialumas. Ge 

patarnavimas, žemop

Mes 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va
karais.

7911 So. Halsted St 
Phone Vincenes 3932

I GREITAI IR PIGIAI
1 IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS
• gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą j vienus me- 

.i i tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje
Kas nori įsiKVh a®J°%«nn Jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus, 

foot powci , pakelia 300 svrarib la80< jsirašyti šiandien ir jums
St'Anfl ‘Aiirtin 4204 Pa(,Saime Įsigyti abelną mokslą. Sa-$4500. 4634 W. Erte St. Austin 4204 vo buy. pagerin^ite> ka^ busi.

| te abelnai ir visose mokslo šukose 
apsišvietę. <

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 So. Hnlsted St., Chicago, III.

Sc. State Street

HELICOPTER

MES BUtiAVOJAM GARAŽUS 
)orčius, taisom įvairų medžio dar
ią, darbas garantuotas, mėnesiniais) 
šniokėiimais. Western Construction 

Co., 6559 S. Western nvc. Phont 
Henilock 3768.

IŠMOKĖJIMAIS pagal jūsų įplau
kas. Naujas mūrinis bungalow, 5 
bainbarių, miegojimui porčiai, k. v. 
š. įmūryta vana, lietaus lašai, dide-

. . . |i viškai, didelis lotas, gatvė ir kiti urauvim neuuaeiioKu. Anum-
patogumais ir įrengimai, netoli geros trantfporta- si žiema, užsikamšykit langų sky- 

■■ ‘ viivd, tik biskį įmokėti. HOME les. BIQUE, 40 metų langų kituo- 
BUILDERS OF AMERIKA, 134 N. tojas. Pašaukit, apskaitliaviinas dy- 
La Šalie St. Central 6925. : kai. 126 W. Grand avė. Sup. 7744

LIETUVIAI neatidėliokit. Artina

irią kaina. Savininkas »».u. v - >
Aiighti-v, 3451 Miciligan avė. Doug- n® ledaune, kieto medžio grindys, ce- renda.
in, 0308 rnentuotas skiepas. Namas, kuriame, „ , . ,

, gyventumėt su pasididžiavimu. Visi i Savininkas priverstas 
modemiški parankumai, tas namas duoti greitai ir pigiai, nes 
lyra puikiausiai pabudavotas savo rų-iyena toy

F. Savickas
72B We»t

Canal

par- i
Farmš For Sale 

Ūkini Pardavimui

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių

$1500 CASH
Kitus kaip rendą, 2 ntJU'|šies. De1 informacijų ir pasikalbėjimo ’

jas mmm.< uždaromi porėtaii, }wt<»-: §aukit Mr. Tompkins, Kildare 1959.
b“. V1,1 ?’ įn!]£}!! 1 Mes pastatysime ant jūsų loto mimą1

vų bįžnvčios. atskiri garu šildylu- . imokėiimo
vai. $14500, kitus kaip rendą. Sa-1 be |mok^ln^_________ |
vininkas. Hemlock 49oO.

18-th Str.
1995

' rnJL*

6 KAMBARIŲ mūrinis bungalow—• 
sun parlor, knygynas, panel valgoma
sis kambarys, tile vana, įmūryta prau-

• synė, padestai lavatory, virtuvės cabi- 
j net, miegojimui porčiai, grieti viškai, 
i pleisteriotas skiepas, k. v. š. 6740 So.
Laflin Rep. 3818.

MES parduodame olsello kalno- karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
'i.s ViSlen»5i. o c t inus ištuok'j to amato ir ei eitu Ini-r eople s 1 Ibg. & Htg. Sup. Co., ku gauti darbą su Keru rnokcs-

490 Mihvaukee avė. tim Darbą surandame $20.00 ir $40
Haymnrket 1018 4221 mokame besimokinant. Irgi mokina-

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

me važiuoti.
dauginus.
FEDDRAL AUTO ENG1NEERTNG

SC1IOOL
1507 W. Madlaon Street

$15.00 lt

BROOKFIEI.DE

