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MacDonald pasiliktas su 
didelėmis ovacijomis

Britų premjeras suteiktas New Yorko 
“miesto laisvę.” - Specialiu traukiniu 
vakar vakarą atvyko į Washingtoną ir 
padarė trumpą vizitą prezidentui.

Didžiuliai Amerikos dienraš
čiai ne skiltis, bet ištisus pus
lapius pripildo žiniomis apie 
Anglijos darbo premjerą, Ram- 
say MacDonaldą, kuris vakar 
10 valandų ryto garlaiviu Be
rengaria atvyko į Jungtines 
Valstybes konferuoti su prezi
dentu Hooveriu juros nusigink
lavimo klausimais.

New Yorke britų premjeras 
ir jį lydinti jo duktė Izabelė 
(Ishbel) buvo pasitikti su di
džiausiomis ovacijomis. Iš lai
vo, aukštieji svečiai buvo pro
cesijoj , atlydėti

leidosi fotografams tampyti ir 
iš visų pusių kameromis šau-

į miesto rotu-
Yorko meras j

MacDonald — “Jungtinių Val
stybių premjeras“

Per Miesto Rakto įteikimo 
ceremonijas Ncav Yorko rotu
šėj, oficialis skelbėjas Hector 
Fuller skaitydamas New Yor
ko Miesto teikiamą Ramsay 
MacDonaldui diplomų, Didžio
sios Britanijos premjerų pava
dino “Jungtinių Valstybių 
premjeru“.

Salėj kilo juokų. Skelbėjas 
betgi nenusiminė. Atsigręžęs j

(Atlantic and Pacific Photo]

Dr. G. Boes, Berlyno majoras, ir jo žmona. Jiedu šiomis dieno
mis lankėsi Chicagoj Z i

Dar apie Lietuvos 
aeroplano nelaimę 

arti Klaipėdos
Degančiame lėktuve žuvo lėk

tuvo vadas ir žvalgas

Kalinių sukilimas 
numalšintas

LIETUVOS ŽINIOS

Kaliniai pasidavė, nugalabiję 
kalėjimo sargus; viso 
menų užmušti

13 as-

W alke r įteikė
Miesto Raktų.

Po tų ceremonijų,,- kurios 
truko vieną valandą, MacDo
nald ir jo partija, aukštų val
dininkų lydimi, specialiu trau
kiniu 1 
išvyko j Washingtoną.

MacDcna-ldui i MacDonaldą jis pasakė:
z Meldžiu atleisti. Aš pa

reiškiau tik tokią viltį.
Norman Thomas, socialistų 

kandidatas į New Yorko me
rus (burmistrus) ir buvęs kan

11 valandų prieš pietus didatas į Jungtinių Valstybių 
. i prezidentus praeitais rinki- 

AVashingtone, į kur jie at- mais, kurs taip pat buvo es- 
vyko 4 vai. po pietų, buvo taip trsdoj, pridėjo:

‘prezidentus praeitais rinki-

— įnešimų paremiu.
Bet tai jau valstybės 

.davimas, ar ne? — šypsodama- 
Isis paklausė MacDonaldas me-

pat su didelėmis iškilmėmis pa
sitikti ir iš stoties atlydėti j 
Britų ambasadų.

šeštą valandų vakaro prem
jeras MacDonald apsilankė Bal- J’ą Walkerj.
luošiuose Rūmuose atiduoti pa-, ivfacDcnaldo sveikinimo 
garbų prezidentui Hooveriui, ir; Amerik.es nacijai

iš*

ž«dis

Didelė atmaina poli
tiniame Jugoslavijos 

susitvarkyme
Trijulė Serbų-Kroatų-Slovėnų 

karalystė padalinta į 9 pu
siau nepriklausomas valsty
bes

=====“■

Anglija ir Rusija pa
sirašė paruošiamąją 

sutartį
LONDONAS, spalių 4.—Pa

ruošiamosios sutarties pasira
šymas atidarė kelių deryboms 
dėl normalių santykių atsteigi- 
mo tarp Didžiosios Britanijos 
ir sovietų 'Sąjungos.

Paruošiamųjų sutartį pasira-
BELGRADAS^ Jugoslavi ja,, 

spalių 4. — Ministeriu kabinę- 1 
„Iše vakar vakarų Britų užsie

nio reikalų ministeris Arthuras 
Henderson ir sovietų ambasa
dorius Francijai Valerijonas 
Dovgalevskis.

po to grįžo atgal į Britų am
basadą pasilsėti po kelionės.

Jei bus gražus oras, šiandie 
prezidentas Hoover paims 
premjerų i savo žuvavimo sto
vyklą Rapidan upėj, Virgini
joj, savaitės galų praleisti. Jei 
oras bus nepalankus, MacDo- 
nald ir jo duktė Izabelė bus 
Baltųjų Rūmų svečiai iki an
tradienio.
Reporteriams Britų premjeras 

tik “Mac“, o ne koks 
“ekscelencija“

Kai garlaivis Berengaria at- 
vyko/į New Yorko uostų, bri
tų premjerų MacDonaldų tuo
jau apspito laikraščių reporte
rių ir fotografų armija. Nežiū
rint jo atsikalbinėjimų ir man
dagių protestų, fotografai at
skyrė jį nuo jo sekretoriaus ir 
nusivedė į saulėtą vietų ant 
denio.

— Right this way, Mac! — 
familiariškai komandojo laik
raščių fotografai, kurie, matyt, 
niekados nėra buvę Lietuvoj 
ir nežino, kad premjerai ir 
“tautos vadai“ reikia vadinti 
“ekscelencijomis“.

Premjeras MacDonald Šypso
jo ir per penkioliką minučių

Dar prieš apleisdamas 
Berengaria, MacDonald 
spaudos atstovams šitokį 
kinimo pareiškimų 
tautai:

svei-
Amerikos

kinu savo .šeimininkus. Jo di
denybė suteikė man garbės, te
legrafuodamas savo gerus lin
kėjimus, kad pasisektų mano 
misija, kuri, aš instinktingai 
jaučiu, turės naudos, toli pra
šokančios abiejų musų kraštų 

! ribas. •
“Jungtinės Valstybės ir mes 

iš tikrųjų pavyzdžiu apeliuoja
me j visas tautas susirinkti ap
link taikos tarybos stalų, taip j 
kad su i 
dy savo istorinę praeitį ir ei
damos į sveikas genijaus ir 
darbo rungtynes, jos visados 
atmintų plačius žmonių civili
zacijos ryšius.

“Ginkluotės problemos yra 
pilnos nematomų sunkenybių. 
Joms nugalėti, reikia kantraus 
darbo bendro kitų kitais pasi- 

’tikėjimo atmosferoj.“

tas ir karalius Aleksandras pa 
sirašė militarinio diktatoriaus, 
gen. Živkovičo, pateiktų įsta
tymą, kuriuo politinėj Jugosla
vijos 
griežtų atmainų.

Tuo įstatymu trijulė Serbų, 
Kroatų ir Slovėnų karalystė lik
viduojama. o jos vietoj įstei
giama Jugoslavijos valstybė, 
susidedanti iš devynių pusiau 
nepriklausomų valstybių, vadi
namų “banalų,“ kurių kiekvie
na bus valdoma nuosavo “'ba- 
no.“ Tie devyni “banatai“, ku
rių kiekvienas yra nuo kits ki
to atskirtas natūraliomis upių 
sienomis, bus žinomi vardais: 
Drava, Sava, Verbes, Pajurys, 
Drina, zeta, Dunojus, Moldo
va ir Vardaras.

Naujos “jungtinės“ valstybės 
sostinė bus “Belgrado Miesto 
Administracija,” sudaryta iŠ 
Belgrado ir Zemlino (skersai

santvarkoj įvykinama

meile puoselėdamos šir-1 Dunojaus upę) miestų. Dvyly- 
pė sostine bus visos valstybės 
sostinė, bet ne kurios atskiros !
provincijos. t . 1 < ' 
Valstybės reorganizacijos įsta

tymas šiandie įėjo gailon.

Albanija nutraukia 
santykius su Turkija

O R H S,i
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: „K

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; truputį šilčiau; lengvi 
ir vidutiniai mainąsis vėjai.

Sekmadienį pramatoma gra
žus oras su vidutiniška tem
peratūra.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 16° ir 55° F.

Šiandie saulė teka 5:50, lei
džiasi 5:27. Mėnuo leidžiasi 
6:57 vakaro.

Sprogimas L a b o r 
Temple; du žmo

nės užmušti

TIRANA, Albanija, spalių 4. 
— Albanų ministeris Andoro
je šiandie davė žinot Turkų 
vyriausybei, kad jis grįžtąs na
mo ir kad Albanija nutraukian
ti santykius su Turkija.

Santykių nutraukimo prie-
MARION, Ind., spalių 4. — 

Vietos Darbo Rūmuose (Labor 
Temple), kur tuo tarpu buvo žastis yra ta, kad Turkija lig- 
laikomas darbininkų mitingas, 
vakar vakarų įvyko sprogimas. 
Sprogimo du žmonės buvo už
mušti, o trečias pavojingai su
žalotas. z

Užmušti buvo Wm. Dean ir 
Charles Humes. Sprogimo prie
žastis kol kas neišaiškinta.

šiol vis dar nepripažino mo- 
narchistinės Albanijos vald
žios.

Prapuolę franeuzų la
kūnai esą nusileidę 

Sibire

Tėvas ir sūnūs trauki
nio užmušti

LOGANSPORT, Ind., spalių 
4. Netoli nuo čia, trauki
niui užgavus automobilį, buvo 
užmušti Claude Hendryx, 41, 
ir jo penkerių metų sūnūs.

PARYŽIUS, spalių 4.—Gauti 
čia. šiandie pranešimai iš Mas
kvos sako, kad prapuolu šieji 
Sibire franeuzų lakūnai Dieu- 
donne Coste ir Maurice Bel- 
lonte, pasak gauto Maskvoj 
pranešimo, esu nusileidę 60 
mylių nuo Čitos, apie 400 my
lių j rytus nuo Irkutsko.

Reichstagas priėmė 
nedarbo apdraudos 

įstatymą
BERLYNAS, spalių 4.—-Vo

kieti jos reichstagas vakar 238 
balsais prieš 155 priėmė ne
darbo apdraudos įstatymą, ku
riuo valdžios mokamos bedar
biams pašalpos šiek tiek padi
dinamos.

Bergerio našlė už 
ėmė vyro vietą

Išrinkta nacionalio Socialistų 
partijos vykdomojo komite- 
'o nariu

Mrs. Meta Berger, mirusio 
Amerikos socialistų vado Vic- 
tero L. Bergerio našle, kurią 
nacionalis vykdomasis komite
tas pastarajame savo’ suvažia
vime New Yorke išrinko savo 
nariu, tą vietą priėmė.

Tai yra pirma aktinga vieta, 
kurią M. Bergerienė dabar ūž
tos Socialistų partijoje. Per pa
starus devynioliką metų ji So
cialistų partijai atstovavo Mil- 
waukees mokyklų direkcijoje 
(school board), būdamas tos 
direkcijos narys. Ji taip pat bu
vo Wisconsino Universiteto val
dybes (board of regents) na
rys, ton aukšton vieton guber
natoriaus Zimmermano paskir-

Dabar Wisconsine liko judė
jimas M. Bergerienę statyti 
kandidatu' į kongresą jos mi
rusio vyro vieton.

.. —. —f— 
FARMERYS, PAVOGĘS KIAU

LĘ, NUSIŠOVĖ

CALEDONIA, Mo., spalių 4. 
— Bandomas areštuoti už pa
vogimų didelės kiaulės iš savo 
kaimyno, vietos farmerys Frank 
Gibbon nusišovė.

b"

Klaipėdos “Lietuvos Kelei
vis“ rugsėjo 20 dieną rašo:

šiandien, ketverge, iš ryto 
8:45 vai. atsitiko netoli Klai
pėdos skraidymo pleciaus prie 
Sendvario nepaprastai sunki ir 
skaudi lėktuvo nelaime, per ku
rių kapitonas U. Kuncaitis ir 
oro žvalgas vyr. Įeit. A. Vedei- 
ka smertį rado.

Klaipėdoje esančioji 2 oro 
eskadrilė dalyvauja 7 pulko 
manevruose, vienas lėktuvas, 
valdomas kapitono A. Kuncai- 
čio skrido šįryt link Priekulės 
bei Šilutės. Grįžtaht iš žvalgy
bos lėktuvas staiga leidosi tūp
ti Klaipėdos aerodroman, bet 
100 metrų aukštai lėktuvas 
perėjo į suktukų (spirale) ir 
nevaldomas smarkiai krito. At
sitrenkęs į žemę lėktuvas už
sidegė. Abu lakūnu buvo krin
tant mirtinai sužeisti ir nespė
jus jokios pagalbos suteikti, 
tame akies mirksnyje kartu su 
lėktuvu sudegu. Atsiskubinę 
draugai suspėjo rasti tik su
degusių lakūnų lavonų lieka
nas ir lėktuvo griaučius.

Kapitonas Kuncaitis yra apie 
32 metų senas, kilęs iš Vilka
viškio apskrities. Prieš didįjį 
karų jis tarnavo jau kaipo ka
rininkas rusų kariuomenėje li
gi 191X metų. Tada jis tapė in- 
ternięruotas ir grįžo 1920 me
tais į Lietuvą. Lietuvoje jis 
tarnavo 2 pulke kaipo moko
mosios komandos vadas. 1924 
metais jis įstojo i aviaciją (la
kūnus).

Oro žvalgas vyr. leitenantas 
Vedeika yrą kilęs iš Rokiškio 
apskrities, apie 28 metų am
žiaus. Jis įstojo į aviaciją 1923 
metais. 1925 metais jis krito 
Kaune su kap. Mačiuika ir bu
vo sunkiai sužeistas.

Nelaimės vietoje, kuri ran
dasi netoli Sendvario bei plen
to, kito nesimato, kaip sude
gęs motoras ir keletą gelžga
lių. Kitkas viskas sudegė ir 
tiktai, keletą saujų pelenų liko. 
Nelaimingųjų karininkų kūnų 
neliko nei žymės, tiktai iš ka
rininkų ženklų bei uniformos 
liekanų galėjo susekti, kad 
žmonės kartu sudegę yra. Jų 
pelenai buvo sudėti į grabus 
ir vėliau išgabenti traukiniu į 
Kauną.

Trys Meksikos ko 
munistu vadai iš
mesti iš partijos

MEKSIKOS MIESTAS, spa- 
lių 4. Meksikos komunistų 
partija išmetė iš savo tarpo 
tris savo lyderius: Diego Ri- 
verą, plačiai žinomą artistą; 
Luisą Monzoną, senato komu
nistų narį, ir Reyesą Perezą.

Visi trys jie buvo centrali- 
nio komunistų partijos komi
teto' nariai. Jie buvo apkaltin
ti dėl kooperavimo politikoje 
su tam tikrais elementais Mek
sikos valdžioje ir dėl to, kad 
energingai nesipriešinę komu
nistų areštame ir deportavi
mams iš Meksikos.

3 asmenys žuvo trauki
niui užgavus autą

DtEFIANCE, Ohio, spalių 4. 
— Netoli nuo čia traukinys, 
užgavęs automobilį užmušė tris 
asmenis: Mrs. A. Dunbar, 47, 
ir dvejetų mažų vaikų. Kartu 
važiavus Mrs. A. Ames ir 4 
metų mergaitė buvo skaudžiai 
sužalotos.

spalių
maiš*

CANON CITY, Colo., 
4. — Kruvinas kalinių 
tas, kurį vakar pakėlė keli įim
tai kalinių Colorado valstijos 
kalėjime, nugalabiję kalėjimo 
sargą ir įsigiję ginklų kalėji
mo arsenale, po ilgos ir kru
vinos kovos pagaliau buvo šį 
ryta patremptas, ir tik po to, 
kai. maišto vadai patys nusi
žudė.

Viso per tų kalinių maištų 
žuvo septyni kalėjimo sargai ir 
šeši kaliniai.

Kalėjimo sargai, kuriuos mai
štininkų vadai laikė įkaitais, 
reikalaudami, kad jie, kaliniai, i 
butų gerumu paleisti iš kalėr I 
jimo ir leisti pabėgti, priešin
gą atveji grūmodami jų laiko
mus sargus nugalabinti, buvo 
iš tikro nugalabinti, vyriausy
bei atsisakius maišto vadų ul
timatumą ■išpildyti. Suprasda
mi betgi, kas jų užtai laukia-

Išnaudojimo auka
KAUNAS. — Rugsėjo 4 d. 

“Meno“ spaustuves nepilname
čiam. darbininkui Staniuliui Ka
ziui, dirbusiam naktį prie spau
džiamos mašinos, mašina visai 
sutriuškino rankų. Staniulis pa
dėtas ligoninėn. Staniulis tenka 
skaityti išnaudojimo auka, nes 
kai kurios spaustuvės, nenorė
damos mokėti žmoniško atlygi
nimo vrityrnsiam darbininkui, 
samdosi nepilnamečius, kartais 
tiesiog vaikus ir jiems paveda 
naktinius! darbus, kas yra drau- 
diama ir įstatymais. Staniulis^ 
taip pat dirbo naktį.

Lenkai siunčia Lietuvon 
karveliusx

KAUNAS. — Rūgs. 8 d. Onu- 
šiškio v. Daugelišių k. Bara
nauskas V. pagavo ties savo 
kluonu lenkų pašto karveli. Ant 
jo dešinės kojos yra aliuminis 
žiedas su lenkų ereliu ir Nr. 

galvažud’džiai patys sau gala * ^>1- 1020(27). Ant kairiosios 
pasidarė. Po lo visi kili kali- k°j°s Suminis žiedas su raidė- 

Imis R. U. 311 Nr., viduryje 
žiedo Nr. 62.

niai pasidavė.
Kautynėse, be užmuštų, bu

vo dar daug sužalotų, kurių 
tūli pavojingai.

Kinuose vėl kilo pi 
lietinis karas

“Sovietų Žemė” prapuo
lė kelionėj iš Sitkos 

į Seattle
SEATTLE, Wasb., spalių 4. 

— Rusų lakūnai, kurie savo 
aeroplanu “Sovietų Žemė“ va-
kar išskrido iš Sitkos, Alas- 

4. — Neoficialis pranešimas sa- |ko.j, į Seattle, kažin kur ke- 
ko, kad Vučave, Kuangsi pro- lioneje prapuolė. Iš čia ir iš 
vincijoj, įvyko aštri kova tarp Sitkos pasiųsta pakraščių sar- 
ištikimos valdžiai kariuomenės gybos laivai jų ieškoti.
ir generolo Čang Fakvei suki- —-:------------
lėlių. Daug buvo nukautų abie
jose pusėse.

Sako, kad apie 30 tuksian
čių Kuangsi kareivių rengiasi biliui ištrukus iš kontrolės ir 
pereiti į gen. čango Fakvei pu- susikūlus į telefono stulpų. Jau- 
sę ir eiti prieš Kvantungų. i . T ’

Į Vučavų atvyko britų karo;shek, 68 metų amžiaus, ir jo 
laivas tikslu apsaugoti svetim-jką tik vesta žmona Annie, 56, 
šabus. j abudu iš Sheboygano.

MERGINOS MEILĖ ATšALO,l
VAIKINAS NUSIŠOVĖ

SHEBiOYGAN, Wis., spalių 
f 4. -— Netoli nuo čia užsimušė 
jaunavedžių pora, jų autonio-

nąvedžiai buvo Simon Ajdov-

DANNEMORA, N. Y., spalių 
4. — Clintone iš valstijos ka
lėjimo vakar bandė pabėgti ka
linys Niek Mastro, 21 metų 
amžiaus, nuteistas 22 metų už

LINCOlLN, Neb., spalių 4.- 
Del to, kad mergina, kurių j' 
mylėjo, paliovė jį mylėjus, G:l- užpuolimus ir plėšimus. Tąsy- 
bert Wageman, 19 metų am- nėse su kalėjimo sargu jis bu- 
žiaus, nusišovė. < vo nušautas.

Mus Džiugina, kad
Lietuvių programai ant radio turi 
nepaprasto pasisekimo pas lietuvius 
ir pas svetimtaučius. (
Kasdien ateina į “Naujienas” ir. 
WLS stotį šimtai laiškų ne tik iš 
Chicagos, ir visos Illinois valstijos, 
bet ir iš daugelio miestų Indianoje, 
Wisconsine, Missouri, Pennsylvani- 
joje, Virginijoje ir net taip tolimosio
se valstijose, kaip Georgia ir Lousia- 
noje — pietuose ir Massachussetts — 
rytuose. Gautas laiškas net iš Cana- 

' dos. Visuose laiškuose reiškiama 
karšta padėka lietuvių programų 
rengėjams ir pasigėrėjimas lietuvių 
dainomis ir muzika.
Sekanti Lietuvių Valanda ant radio 
bus ateinantį antradienį Spalio 8 
dieną, nuo 8 iki 9 vai. vakaro. Bus 

■ nepaprastai įvairus ir gražus pro
gramas.

WLS 345 metrų — 870 kilocycles.
“NAUJIENOS”.

1MPERFECT IN ORIGINAL

Amerik.es


9 NAUJIENOS, Chicago, III.
įlj- - * Ali—

šeštadienis, spalių 5, 1929

Nervai ir smagenys
švinta. Subaubė galvijai, su

kudakino vištos, sugirgždėjo 
vartai, subildėjo durys. Ausis 
perduoda ūkininko smagenims 
visus tuos garsus ir smagenys 
įsako jam: “kelkis — ūkis tavęs 
laukia”.

Keliu eina vaikas ir mato 
priešais atbėgantį isiutusį bulių. 
Vaiko akys praneša smegenims: 
“pavojus”, smagenys tuojau 
duoda įsakymų: “suk i šalį”.

Mažos mergaitės pirštai pa
lietė karštą špižinį puodą. Pirš
tų galų nervai tuojau siunčia 
smagenims: “karšta”. Smage
nys atsako: “atimk pirštus ša
lin”.

Pateko burnon saldainis. Bur
nos nervai praneša smagenims: 
“skanu”, nosies nervai: “malo
niai kvepia”, smagenys įsako: 
“imk daugiau”.

Taip nervai eina nuo pojūčių 
organų i musų smagenis, ir mes, 
t. y. musų, smagenys, sužinom, 
kas musų kūne ir aplink ji de
dasi.

Galvos smagenys telpa k’au- 
k uoloj e.

žmogaus nervų sistema
Piešiny matyti galvos smage

nys ir su jais susijungę stubu
ro smagenys, esą nugarkaulio 
viduryje. Nuo smagenų eina 
nervai į visą kūną.

Pastebėkite savus ir kitų 
žmonių judesius. Kokie judesiai 
įvyksta nesąmoningai, negalvo
jant? Širdies mušimas, kvėpa
vimas įvyksta pagal jūsų valią, 
ar ne ? *

Stuburo smegenys vadovauja 
judesiams, kuriuos mes vykdom 
negalvodami; jie yra vamzdely
je, sudarytame iš nugarkaulio 
slankstelių.

Nei vai, kurie smagenims per- 
regėjimo, girdėjimo, uos- 
jutinio ir skonio ispu- 
vadinasi pojūčių nervai, 
kurie perduoda impulsus

duoda 
tymo, 
džius, 
o tie,
iš smagenų i raumenis, vadina
si judinamieji nervai.

Sužaloti nervai paliauja tai-

Kodėl žmogų dienos miegas 
mažiau sustiprina, negu nakties 
miegas ?

Reikia vengti miegoti esant 
prakaituotam, sudulkėjusiam 
kunui. Nakties poilsis negali at
statyti visų musų jėgų, jei nuo 
odos ir burnos, akių ir nosies 
gleivėtos plokšnelės nenuvaly- 
tos dulkės ir mikrobai, nugulu
sių ant jų per dienų.

žmogus miegodamas turi kvė
puoti tyru, bet ne tirštu ir dvo
kiančiu oru, nuo kurio galima 
uždusti. Tokiam ore nepasilsėsi, 
ypač, jei jame yra garų. Vasa-

Poilsis ir miegas
Fizinio arba proto darbo me

ilu žmogaus kūne atsiranda kie
tų daiktybių, panašių i pelenus, 
degimui vykstant.

Tos atmatos žalingai veikia 
raumenis ir kitus žmogaus kū
no audinius. Raumenys negali 
taisyklingai dirbti, smagenys
pailsta, nustoja teisingai veikę, rQ geriausiai miegoti lauke ty- 
ir žmogus jaučiasi esąs pavar- ram ore, ant šieno arba šiaudų, 
gęs. Tada jam reikia pasilsėti. į

Kada žmogus ilsisi, kunui ža- _ 
lingos atmatos išeina per plati-1 r 
čius, inkstus ir odą. Jei nepa- 
silsčti, t. y. neduoti laiko atma
toms pasišalinti, tai jos prade- ! 
da nuodyti kūną ir žmogus gali į 
susirgti.

Todėl reikia, kad darbas kai-: 
taliotųsi su poilsiu. Žmogus gc-1 
liausiai ilsisi miegodamas. To
dėl jis turi gulėti patogiai, pla
čiam patale, bet negulėti susi
rietus ant siauro, trumpo suolo.

(“Jaun.”)

Temykite
1) APDRAUDA (In»um>vei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių: Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenu visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1730 So. Halated St.
Tel. Rooeevelt 8000

03 M

DVI DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖS CHICAGOJE

Skelbia Didelį Išpardavimą
RADIO ir PIANŲ

■ k ■ ' •

Kainos dar negirdėtai nužemintos-Parsiduoda veik pusdykiai!

Šis išpardavimas nedaleis’ nei vienam žmogui pasilikti be radio ar piano, kuris tik atsilankys i musų krautuves 
Nes žmones, kurie dar neturi radio ar piano, dabar susilaukė toki laiką, kad nebereikia mokėtiper ši išpardavimą. Nes žmones, kurie dar neturi radio ar piano, dabar susilaukė toki laiką, kad nebereikia mokėti 

šimtais dolerių, bet gali nupirkti Lietuvių didžiausiose krautuvėse už desėtkus dolerių puikų muzikalį instrumentą-Pianą 
ar Badio. žemiau talpiname tik keletą pavyzdžių, bet atsilankę į bile vieną musų krautuvę rasite šimtus nepalygina
mų vertybių, nes šios krautuvės užlaiko geriausių išdirbysčių Radios ir Pianus—R. C. A. Radiolas, Majestic, Atwater 
Kent, Zenith, Fada Bialkite, Kimball Radios, Kimball pianu

Mesk kitus užsiėmimus į šalį ir buk musų Kratuvėse šiandien. Neatbutina-i maįyk šiuos bargenus!

RADIOS
Puikiausia Ii. C. A. Radiolas 33. Vėliausio pagerinimo be tū
bos tik

$54.00

Temykite!
Diduma žmonių yra linksmus kada jie neturi vargo ir 

rūpesčių apie rytojų. Pasekmingiausis būdas vargo praša- 
linimui yra TAUPUMAS.

Todėl neatidėliodami atsilankykite j banką bile kurią 
dieną, kur žmonės laiko savo sudėtą turtą ir pamatysite, 
kad kiekvienas depozitorius yra linksmas ir užganėdintas. 
Musų tautiečiai jaučiasi linksmi žinodami, kad jų padėti 
pinigai yra Clearing ilouse ir Valstijos Bankinio Departa- 
mento apdrausti ir garantuoti. A

Čionais galite gauti paskolas ant namų ir lotįp |
Galilė nusipirkti Pirmus Morgičius ir Atrksih^^įBoųhs;
Galite išsipirkti laivakortes ir pasiųsti pinigus į Lietu

vą ir kitus kraštus, litais ir doleriais, paštu ir per tele
gramą.

Kviečiame jumis atsilankyti su visokiais reikalais i di- 
ią ir saugiausią lietuvišką banką.

$175.00 Steinite elektrikinis radio setas, kaip naujas —

$55.00
I

$250.00 vertės Senora Radio, elektros. Puikiame kabinete, 
kaip naujas—

Chicago, Illinois

Ar reikalingas smagenims 
poilsis?

Extra Pale Alaus
mVIftORATINO

COMvA>.lSt«HT»

OOOO f OA TH< MKk

Krautuvės atviros šeštadienio, Antradienio ir Ketvirtadienio 
8400—arba Lafayette 3171.

TAUPYKITE S A 
VO PINIGUS 

Pirkdami Kailinius 
Kautus Dabar

Padidinus muitus ant įvežamų
jų kailių iš užsienio, kainos ant 
kailiniu kautųi pradėjo kilti augš- 
tyn ir pakils dar gerokai augš
čiau. Todėl tuojauš pirkdami kai
linius kautus sutaupysite 
pinigų dėl savęs.

Svarbus Pranešimas 
Chicagos Moterims
Nepaprasta Proga Chicagos ir 

apielinkė Lietuvėms ipoterims įsi
gyti kailinius kautus (Fur Coats) 
nupiginta kaina. Mes turime ry
šius su didele kailinių kautų Ben
drove, ku? galima rasti didžiau
sia pasirinkimą Chicagoj. Kada 
didžiuma krautuvių daro didžiau
sius išpardavimus norėdami atsi
kratyti seno stako, pas mus rasi
te didžiausia pasirinkimą naujų, 
šviežių kautų už nužemintų kai
ną. Muši) krautuvėj jus nera
site nei vieno seno kauto. Todėl 
kviečiame visas moteris pasinau
doti šiuom musų pasiulyinu.

BURBA CLOAK 
SHOP

3214 So. Halsted St.
Tei. Victory 2477

for

VouRWtS
Night and Moming to k«cp 
thcm Clean, Clear and Healthy

Write for Frea “Eye Care” 
or “Eye Beauty" Book

Manu Co. H. S., 9 B. Ohb St.,(Jūato

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted Street

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevclt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIG'O
arba

. /A l’dl

Jis yra rekomen- 
duojamas per

Dr.B.McNichotas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo l____ __

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard ^2538 811 W. 37th Sc., Chicago

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

t
*

OPFA/
V/EVV

Lengvus Išmokėjimai

Radiola 41 •

Dynamic 
Loudspeaker

4177-83 Archer Avėnue
Kampas Richmond St.

$60.00
R. C. A. elektrikinis Radiolas. Mados 18, Naujas, be tūbos

$85.00
$175.00 Atvvater Kent, nauji Radiolos, pilnai 
vartojimo

$99.00
$200.00 Atwater Kent Radios, įrengti pilnai, 
binete, po

k

/ 
įrengti dėl

puikiam ka-

Vartoti Iladios, gauti i mainus ant naujų—gero padirbimo 
— grajmančiam padėjime, platus pasirinkimas, po—

$5.00, $7.00, $10.00, $12.00 ir augščiau

Grojikliai Pianai 
$80.00 

$110.00 
$138.00 
$195.00 
$298.00 
$375.00

$300 vertės Mueller & Bach grojiklis Pianas, rau
donmedžio, vartotas, tik ....... :..................................
$450.00'vertės Kerzhejm Grojiklis Pianas, riešuto 
medžio, varotas— .......................................:.............
$500.00 vertės Kimball Grojiklis, perbudavolas, 
grojai kaip naujas ...^......................................
$650.00 vertės Schultz & Smith naujas riešuto 
medžio, Grojiklis Pianas .....................................
$695.00 Kimball Grojikliai, kaip sampeliai arba 
demonstravimui ........ ..............................................
$850.60 Kimball Grojikliai, kaipo sampeliai arba
demonstravimui— ........  •

Gramafonai
Geriausių išdii'bysČių vartoti, bet pilnai užtikrinti, po

$8.00, $10.00, $12.50; $15.00 ir augščiau

Suteikiami Visiems

vakarais ir Nedėliomis pagal sutartį. Pranešk —Hemlock

LARGEsigg

HOMES

2536-40 West 63rd Street
Kampas Maplewood Avė.
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J. Lapaitis

Žiuri ateitin su 
pasitikėjimu

vietoje tuojau pasirodys tam
siai mėlyna dėmė. Jei jodo la
šelis paklius pyragui, miltams 
ar bulvei, tai tuoj atsiras tam
siai mėlyna, beveik juoda, dė
mė, kuri parodo esant juose 
krakmolo.

deda retai plakti, oda pagelsta 
ir pagaliau jam reikia mirti. 
Jei gyvuliui šiek tiek tos me
džiagos ar žmogui įleisti po oda, 
tai širdis pradeda smarkiai 
plakti, raumenų jėga didėja, 
veidas rausta ir it. t. šitos svar
bios medžiagos pavyko dirbti
niu budu pagaminti chemijos 
laboratorijoj, nesinaudojant jo
kiu gyvu kunu.

Dabar jau mes galime tiks
liau pasakyti, kad gyvuliams 
reikia ėsti maistas, kuriame 
butų baltimų, riebalų ir vande
nilio, būtinų jų kūno statybai, 
šių pastarųjų gyvuliai gauna 
ėsdami kitus gyvulius arba 
maitindamiesi augalais. Bet iš 
kur atsiranda tų medžiagų au
galuose? Augalai savo kūne 
patys gamina ir baltinius, ir 
riebalus, ir vandenilį. Tam me
džiagos jie gauna iš negyvos 
gamtos. Juk vandeniliui suda
ryti reikalingas vanduo ir gryn- 
anglis. Vandenį augalai įtrau
kia šaknimis, o gryanglj ima 
iš oro. O iš kur ore atsiranda 
gryanglio? Pasirodo, jo esa- 

i ma anglies deginyje, kurio šiek 
. .... -i,, i tiek turi oras. Anglies deginiKiek riebalai reikahn- .v. .... ..... ® :. . v. išleidžia augmakalmai, o kaivisi žino. i. ..... v - .i kur jis tiesiog iš žemes eina.

Be to, gyvuliai kvėpuodami 
išleidžia iš plaučių deguonies, 
susijungusios su grynangliu, 
taigi to paties anglies deginio. 
Iš šito anglies deginio augalas 
ir ima reikalingo sau grynang- 
lio ir sutaupo jo labai daug. Vi
sa, kas reikalinga baltimams, 
augalas semia iš oro (anglį) ir 
iš> žemės (vandenį, sierą ir azo- 

Baltimai į- tą). Vadinasi, augalas sukuria 
. eina į kraują ir taip pat į į- savo gyvą kūną iš negyvos 
vairius augalus. Mes matom.! gamtos, kitaip sakant, augaluo- 
kad baltimai yra pati svarbiau- se nuolat vyksta keitimasis ne- 

! šioji gyvų kūnų medžiagos da- gyvo gyvu, negyvos materijos 
atgaivinimas.

irGarsus anglų rašytojas 
mokslo populiarizuotojas, 
seph McCabe, baigdamas savo 
veikalų “ABC of Evolųtion”, 
sako:

Evoliucijos istorija yra dide
lė pagalba pataisymui mąsty
mo. Ji gali prasidėti su žvaigž- gos kitaip, kaip 
dėmis, kurios yra labai toli,

ku- 
ku- 
pat 

gryn-

Kitos rųšies medžiagos, 
rios esti gyvulių ir. augalų 
nuošė, yra riebalai. Jie taip 
susidarę iš deguonie, 
anglio ir vandenilio su deguo
nimi; tik riebaluose tos medžia- 

angliavande- 
niuose, susijungusios. Be to čia 

bet ji veda prie žmogaus ir jo! mažiau yra deguonies. Rieba- 
evoliucijos. Ji duoda tvirtą lai esti augmeniniai ir feyvuli- 
mokslinį pamatą vilčiai ir pa-|niai. Saulėžolių, linų ir kana- 
sitikejimui žmogumi. Jokis evo- piu aliejai yra augmeniniai, 
liucijos mokslininkas negali bu- taukai, sviestas—gyvuliniai rie-|™ 
ti pesimistas, žmogaus istorija balai.
tik dabar prasideda. Tie milio- gi maistui, 
nai primi'tyvės žmonijos besi- 
vystymo metų, apie kų aš anks
čiau kalbėjau, yra tik įžanga.! 
Dabar mes daugiau ar mažiau !I 
žinome kame mes esame ir ką ( 
darome. Pagal geriausių mate-| 
matikų apskaičiavimą, žmogus 
šioj žemėj dar pasiliks gyventi 
daugiau nei dešimčiai milionų 
metų. Jeigu mes eisime tokiu 
greitumu, kokiu ėjome per! 
paskutinį šimtmetį, tai ateinan
tis periodas mums žada tokios) 
džiuginančios pažangos, kokią 
gali įsivaizduoti tik vikriausias < 
protas, šiandie mes esame evo
liucijos faktoriais. Mes esame! 
valdytojais ir kūrėjais. Supras- _ 
kime tat šį planą teisingai ir g 
žen'gkime priekin?

Trečia rųšis medžiagų, suda-
• rančių gyvulių ir augalų kimus, 
| yra, vadinamieji baltiniai. Ši 
1 medžiaga labai sudėtina. Ji su- 
! sidaro nę tiktai iš įvairių gryn-
• anglio, vandenilio ir deguoniųm 
junginių, bet visuomet turi sa
vy dar azoto ir sieros. Iš įvai
rių baltimų susidaro mėsa, sme
genys, gyslos, oda ir kitos gy
vulių kūno dalys.

Augalai ir negyvos 
medžiagos pagamina! 

gyvą medžiagą 1
Visos medžiagos taigi ir kiek-1 

viename gyvame 
grynos, bet viena 
jungusios.

kune esti ne; 
su kita susi-!

Svarbiausi šitų junginių esti.1 
trijų rūšių. Pirmoji rųšis yra 
vadinamieji anglravendeniaj. Jie i

vandens. Tokie yra cukrus, 
krakmolas, mediena ir kt.

Kad cukrus reikalingas mais
tui, žino kiekvienas, bet kai 
kam atrodyti gali, kad krakmo
lo maišui mes nevartojame. 
Tiesa, grynas krakmolas varto
jamas kitam reikalui, bet visa 
eilė valgomųjų daiktų, turi 
daug krakmolo. Pav„ duona, ry
žiai, įvairios kruopos, pupos, 
bulvės. Labai lengva pažinti, 
kur yra krakmolo. Jei ant krak
molo užvarvinsim jodo, tai toje

MILD A
3140 S. Halsted St.

Nedėlioj ir Panedėly, 
Spalio 6 ir 7

Bus rodoma visas kalbanty
sis paveikslas

“Speedway”
dalyvaujant

VVilliam Haines, Anita Page, 
Ernest Torrence, Kari Dane

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios.

Šiandie “The Man and 
the Woman”

FLIT
Užmuša muses 

uodus
Kitus Namų 

Vabzdžius

Garsinkitės Naujienose

NEATSILIK
NUO KITU

Nusipirk tuojau sau automobilių 
Mes pardavinėjame

Chrysler
Piymouth

Tie automobiliai yra stiprus, 
gražus ir greiti.

Atsilankyk tuojau pas mus ir x 
pamatyk juos

M.J.Kiras
Motor Sales Co.

3207-9 South Halsted Street

70° Pavasari° Šiluma 
Kiekviename Kam
baryje tiktai su

Radiator Apšildymu
Leiskite mums suteikti jums apskaičia
vimą kainos American Radiator apšildymo 
jrenj?imo, be jokių pareigu iš jūsų pusės, 
geriausio koki pinigai gali pirkti, nežiū
rint kek mokėtumėt. Jus nusistebėsite 
kaip pigiai galima tai atlikti su pirmos

Ideal Redflash Boileris klesos nauja medžiaga. ,

24 mėnesiai išmokėjimui

AJAX HEATING CO.
5200 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 5751 ar Prospect 5749 
Pašaukite ar ateikite pas mus šiandie.

medžiagų baltimų, rieba- 
vandenilio. Pirmiau ma- 

kad šitos medžiagos susi
tik gyvuose kūnuose, or-

Bet ne tik augalai gali pasi
gaminti iš žemės, oro ir van
dens 
lų ir 
nyta, 
kuria
ganizmuose, įtodel jas ir pradė
jo vadinti organinėmis. Bet, 
tas pavadinimas neteisingas. 
Prieš šimtų metų vienam che
mikui pasisekė dirbtinu budu 
pagaminti šlapimas iš vandens 
ir dujų. Tai buvo tik pradžia. 
Vėliau dirbtiniu budu pradėjo 
gaminti įvairias organines me
džiagas, kurios pirmiau buvo 
gaunamos tik iš augalų ir gy
vulių: pavyzdžiui, visokie orga
niniai dažai, riebalai ir kai ku
rie angliavandeniai, o iš dalies 
ir baltimai. Paskutiniuoju metu 
mokslininkai (chemikai), dirb
tiniu budu, be jokio augalo, iš 
oro, vandens ir žemės dalelių 
gali pasigaminti labai sudėtingų 
organinių medžiagų. Pav., gy
vulių kūne yra medžiagos, va
dinamojo adrenalino. Tą me
džiagą gamina ypatingi orga
nai, esantieji virš inkstų, kurie 
vadinasi antinksčiai. Andrena- 
linas labai svarbus žmogaus gy
vybei. Jo trūkstant, žmogus 
nusilpsta, sulysta, jo širdis pra-

TONIKAS-LAKSATYVAS 
RIMTŲ ŽMONIŲ

Rimti žmonės žino, kad tokie vais
tai pasitikėtini, kurie susideda iš 
žolių žinomų medikaliam mokslui, 
štai kas

TRINERIO KARTU VYNĄ
išpopulerizavo: jo sudėtinės dalys 
pilnai atsako jo tikslams. Kaskara, 
podophyllin ir kitos medikalės žolės 
valo vidurius, selykla greitina virš
kinimą, Kalifornijos raudonasis vy
nas sustiprina visą kūną. Kasdien 
naujų vyrų ir moterų suseka stebė
tiną gydymą to malonaus toniko- 
laksatyvo. Visose aptiekose. Sempelis 
dykai nuo Jos. Triner Co., 1333 So. 
Ashland Avė, Chicago, III.

NEMOKAMO SEMPELIO 
KUPONAS', Dent. 24

Vardas

Adresas

Miestas Valstija

ŽVAIROS AKYS ATITIESIAMOS
Į 3 Minutes

Be skausmo,
Be ligoninės, 
Be nepatogumo

Tūkstančiai sėkmingai išgydytų jaunų vaikų ir suaugusių. Gražios 
pasekmis. Žemos kainos. Musų patyrė specialistai taipjau išima 
rauplių žymes, randus ir odos ligas musų naujais metodais. Nežiū
rint kaip atkakli ir ilga jūsų liga vra, .mes prižadame greitą pa
galbą. Egzaminavimas dykai. Valandos 9 lyto iki 6:30 vak. Nedalio
mis 10 iki 12.

American Institute
720 State Lake Bldg. 190 North State St.
Telefon STATE 5156 Chicago, III.

MES MOKAME CASH

$65.00
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai į Lietuvą Per Radio Tiktai 25 centai 
Paskolos Teikiamos Ant Real Estate
KAUFMAN STATE BANK

124 N. La Šalie St., Chicago, III.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Mlerauzes Perkraustymo Išpardavimas!
$50,000 vertės Radio, Pianų, Victrolų, Rekordų, parsiduoda už visai menką 

kainą. Sučėdysite daugiau kaip 60c ant dolerio

Atvvatcr Kent, modelis 35, 6 (EOQ 
tūbų, su viskuo už .......
Freshman, su dynamic ME 
speakeriu, už ..............
Philco, 7 tūbų, ..... =.$49
Sparton, 8 tūbų $98

Brunswick Radiola, Radio ir 
Fonografas sykiu, €90
už .................   ..^vO

Originalė Victor Ortophonic Victrola, orginalia- 
me dirbtuvės bakse, su elektra, vertės CQQ 
$335, tiktai ..................................................... ¥<>□

Victor Ortophonic Victrola ir 
Radio sykiu, 6 tūbų $52

Gražus, naujas grojiklis pianas, su rolėmis, bončiumi, C1QQ 
liampa, vertės $500, už ......................  4* I vO

Nauji Brunswick Rekordai, 75c. vertės, po 10c.
Rankiniai Pianai po.....................................$25

Galima pirkti ir ant lengvų iš mokėjimų. Nepraleiskite Progos!

NIANUFACTURERS DISTRICT WAREHOUSE
3343 S. Halsted St. Tel. Blvd. 3986
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ANGLAI IR RUSAI

Anglijos užsienių reikalų ministeris, Arthur Hen- 
derson, padarė sutartį su Rusijos hmbasadorium Fran- 
cijai, Dovgalevskiu, dėl diplomatinių santykių atnauji
nimo. Toje sutartyje yra vienas labai įdomus dalykas: 
Anglija pripažįsta, kad po apsikeitimo ambasadoriais 
abiejų šalių valdžios pradės derybas apie Rusijos skolų 
atmokėjimą Anglijai ir apie atlyginimų Anglijos pilie
čiams nuostolių, kuriuos padarė sovietai, konfiskuoda
mi arba sunaikindami jų nuosavybes Rusijoje, ir taip 
pat apie Anglijos atlyginimų Rusijai už padarytus jai 
nuostolius per angių intervencijų Rusijoje, tarpe 1917 
m. ir 1921 m.

Pastarasis sutarties punktas iššaukė didelį triukš
mų Anglijos konservatorių spaudoje. Ji rėkia, kad Dar
bo Partijos valdžia “pažemino” savo kraštų, nusileisda
ma sovietams ir sutikdama kalbėtis apie atlyginimų 
nuostolių už Anglijos intervencijų Rusijoje. Kai kas 
pranašauja, kad dėl šito nusileidimo kilsianti baisi aud
ra, kai spalių mėnesio pabaigoje susirinks Anglijos 
parlamentas. Niekas tečiaus netiki, kad ta audra gali 
nuversti valdžių.

Hendersono sutikimas, iš tiesų, reiškia stambų nu
sileidimų rusams Anglijos pusėje. Sovietų valdžia vi
suomet sakė, kad, jeigu anglai, franeuzai arba ameriko
nai nori atgauti iš Rusijos savo senąsias paskolas, tai 
jie turį taip pat užmokėti Rusijai savo skolas. Anglijos, 
Francijos ir Amerikos valdžios nuskriaudė Rusiją, kuo
met jos siuntė savo armijas į Rusijos teritorijų ir tenai 
vedė karų, bandydamos ginkluota jėga nuversti sovie
tus ir pasodyti valdžion “baltagvardiečius”. Jokia Ang
lijos valdžia šitų Rusijos pretenzijų iki šiol nenorėjo 
pripažinti. O darbiečiai dabar ėmė jas ir pripažino.

Mums tečiaus atrodo, kad Hendersono pasielgimas 
yra visai teisingas. Anglija neturėjo jokios teisės kelti 
karų Rusijoje prieš sovietus arba prieš kų kitų. Rusi
jos valdžios klausimas yra Rusijos žmonių reikalas, į 
kurį anglai neturėjo visiškai kištis. Savo ginkluota in- 

. tervencija Anglija, beje, padarė tik žalos rusams, nes 
jie buvo priversti noroms nenoroms gintis nuo svetimų 
užpuolikų ir remti savo valdžių, kurios dauguma jų ne
apkentė. Ginkluota intervencija sustiprino bolševizmų.

Už tų meškos patarnavimų Anglija privalo užmo
kėti, jeigu ji reikalauja, J<ad rusai mokėtų jai savo sko
las. Anglijos užsienių reikalų ministeriui šitų tiesų pri
pažinus, ateinančiose derybose abi šalys galės pinigiš- 
kus reikalavimus vienos prieš antrų sulyginti ir — pa
naikinti. Tuomet tos nuobodžios ir bergždžios kalbos 
apie senąsias skolas bus užbaigtos ant visados.

Nugriuvus diktatoriui Volde
marui, krikščionių demokratų 
laikraštis Kaune, “Rytas”, iš
reiškė vil»tj, kad dabar galės į- 
vykti partijų susiartinimas ir 
bendras veikimas. Tam susi
artinimui jisai stato tokias są
lygas :

Turi būt grąžinta teisėtu
mas ir konstitucinės politinės 
teisės ir demokratinė tvarka. 
Partijos privalo įtartis kompro
miso pagrindu.

Pasak “Ryto”, premjero pa
sitraukimas jau reiškia pradžią 
diktatūros likvidavimui.

VOLDEMARAS IR 
PLEČKAITIS

Bostono dienraščio “Christ- 
ian Science Monitor” korespon
dentas iš Berlyno praneša, kad 
Voldemaras turėjęs kaž kokių 
slaptų santykių su Plečkaičiu, 
ir kai tie santykiai išėję į aikš
tę, tai jisai turėjęs rezignuoti.

Ar 'tai tiesa, mes negalime 
spręsti. Bet kad buvęs Lietu
vos diktatorėlis nesielgė sąži
ningai garsiosios “plečkaitija- 
dos” reikale, tai kiekvienam 
aišku. Plečkaičio vardą jisai 
vartojo diskreditavimui Lietu
vos emigrantų užsieniuose, ge
rai žinodamas, kad su tuo 
avantiūristu emigrantai jau se
niai buvo nutraukę ryšius.

PASKUI AMBRAZIEJŲ 
SEKIOJO ŠNIPAI

Kai brooklyniškis “realestati- 
ninkas”, p. Ambraziejus, šią 
vasarą parvažiavo Lietuvon, tai 
jį tenai ėmė sekioti valdžios 
šnipai, tur-but bijodami, kad 
jisai “nenuverstų” fašizmo. 
“Vienybė”, kuri fašistams išsi
juosus advokatauja, visgi pri
pažįsta štai ką:

“... Lankydamas Lietuvos 
miestelius, p. Ambraziejus 

> pajuto, kad jis vaikštinėja, 
kaip Amerikos prezidentas 
Hooveris — jį lydi ‘garbės’ 
sargyba vieno ar dviejų vyru
kų, spėjama, šaulių (b—“N.” 
Red.).”
Mums teko girdėti, kad p. 

Ambraziejus buvo net šaukia
mas pas Kauno karo komen
dantą “aiškintis”.

Amerikoje žmogus išgyveno 
daugiau kaip 20 metų, ir niekas 
čia jo nekliudė. O Lietuvoje, 
vos tik parvažiavęs pasisve
čiuoti, tuojaus susilaukė nema
lonumų iš valdžios pusės. Ar 
tai nedaro gėdos Lietuvai?

PRAŠO PAGELBOS POLITI- 
NIEMS KALINIAMS

VARGŠAI “GENEROLAI”

Šių savaitę Amerikos maskviniai “workeriai” išme
tė iš savo partijos dar du dideliu vadu: Zimmermanų 
ir Williamų Kruse.

Pirmasis buvo “generolas” tarpe rūbų siuvėjų New 
Yorke ir labai “pagarsėjo” tuomet, kai komunistai or
ganizavo rubsiuvius į savo naujų “revoliucinę” (skėti
nę) unijų.

Antrasis buvo irgi “generolas”. Kai pereitų žiemų 
Chicagon buvo atvykęs rusų socialistų revoliucionierių 
vadas Viktor Černov ir čia laikė paskaitas vienoje di
delėje svetainėje, tai būrys komunistiškų chuliganų 
bandė tų susirinkimu išardyti ir policija turėjo juos už 
apykaklių mėtyti laukan. Tam chuliganų buriui vado
vavo William Kruse, neseniai tuomet pagrįžęs iš sovie
tų “rojaus”, kur jisai buvo išgyvenęs dvejus metus, la- 
viiidamasis leninizmo “moksle”. /

Kai komunistams nepasisekė išardyti prakalbas, tai 
jie susirinko gatvėje prie svetainės ir Kruse, užsilipęs 
ant laikraščių pardavėjo budelės, išdrožė jiems karštų 
“spyčių”, prakeikdamas tuos, kurie klausėsi Černovo.

Bet dabar šis narsus komunistų karvedis, kartu su 
“draugu” Zimmermanų, jau atsidūrė tarpe “renegatų” 
ir išlėkė iš partijos!

Anot tos lotynų patarlės: “Sic transit gloria mundi” I 
(taip pasibaigia šio pasaulio garbė)! 1

“Keleivis” gavo iš Lietuvąs 
labai skaudžių žinių apie politi
nę padėtį. Tenai sakoma:

“Jums tenai Amerikoje 
sunku ir įsivaizduoti, kokio
se sąlygose mes dabar gyve
nam”, sako pranešimas. “Ka
lėjimuose laikomų socialde
mokratų skaičius yra pasie
kęs jau 300 žmonių. Dau
giausia vis tai jaunimas, vos 
pražydęs tautos žiedas, nors 
daug yra ir vedusių žmonių, 
kurių likusios šeimynos bad- 
miriauja. Inž. St. Kairys ir 
Kipras Bielinis da nėra, areš
tuoti, bet laikomi policijos 
priežiūroje ir kas diena turi 
eiti j policijos nuovadą pasi
rodyt. Yra žinių, kad laiko
mi kalėjimuose socialdemo
kratai žiauriai žvalgybos 
kankinami.

“Vadinamieji, karo lauko 
teismai, kuriems, išleidus ‘į- 
statyiną’ apie ‘plečkaitinin- 
kus’, išimtinai atiduodama 
spręsti politines bylas, yra 
niekas daugiau, kaip legali
zuota dienos banditų gauja, 
kuri be jokių davinių, rem
damosi vien šnipų parody

mais, smerkia žmones mi- 
riop, o paskui, ‘prezidento

pasigailėjimo’ keliu, pakei
čia mirties bausmę amžinaja 
katorga.”

“Kaliniam. ir badaujan
čioms jų šeimynoms verkiant 
reikalinga pašalpa. Bet patįs 
Lietuvos darbininkai nebeiš- 
tesi tos pašalpos pritiekti. 
Jos laukiama iš Amerikos.

Kiekvieno nelaimingo akys 
atkreiptos į Amerikos pusę. 
Todėl amerikiečiai turėtų 
rinkti aukas ir gelbėti tuos 
draugus, kurie kenčia už Lie
tuvos žmonių laisvę”.
Aukas galima siųsti per 

“Naujienas”. Jos bus pristaty
tos kur reikia.

J. Ramsay MacDanald
Misteriškas žmogus

Nežiūrint į tai, kad J. Ram
say McDonaldas yra vienos ga
lingiausių pasaulio imperijų 
premjeras, apie jį Amerikos 
žmonės labai mažai ką težino. 
Ir tame, sako J. L. Balderston, 
nieko nėra stebėtino, nes ir pa
tys anglai jį skaito misterišku 
žmogum.

MacDorialdas yra pirmutinis 
Anglijoj žmogus, kuris iš pa
prasčiausios lūšnelės pasiekė 
Downing gatvę. Jis gimė 1866 
m. mažame kaimely Lossie- 
mouth tarp neturtingų žv^jų. 
Jo tėvai buVo visai neturtingi. 
Lūšnelė, kur gimė dabartinis 
Anglijos premjeras, susidėjo iš 
dviejų kambarių. Del neturto 
MacDonaldas ,priverstas buvo 
apleisti mokyklą, turėdamas 
vos keturioliką metų. Pradžioj 
jis manė pasidaryti žveju, bet 
tą nutarimą permainė ir pasi
liko žemę dirbti. Po kiek laiko 
mokyklos užveizda suteikė jam 
mokytojo pagelbininko vietą.

Apšvieta
Daugeliui metų praėjus vie

name pokylyj MacDonaldo buvo 
užklausta, kokį universiteą jis 
lanke. Atsakymas buvo, kad 
visą savo apšvietą jis pasisėmė 
beskaitydamas geras knygas. 
K,nygos jam pigiai tekainuoda
vo, kadangi jis pirkdavo jas 
nebenaujas, o jau vartotas. 
Būdamas dar, kaime, jis per
skaitė kiekvieną knygą, kokią 
\tik gavo. Nuo provincijos laik
raščio jis laimėjo pirmą dovaną 
už parašymą geriausios apysa
kos.

Londone w f I . •
Neturėdamas pilnai devynio

likos metų amžiaus, McDonal
das išvyko į Londoną. Ten jis 
geroką laiką ' bastėsi gatevims 
be skatiko kišenėj. Ant galo, 
taip sakant, laimė jam nusišyp
sojo ir jis gavo autobuso kon-. 
duktoriaus vietą. Vėliau pra
dėjo dirbti sandėly j kaipo kler
kas. Dienomis dirbo, o vaka
rais lankė mokyklą, ir prieg- 
tam dar labai daug skaitė. 
Taip sunkiai bedirbdamas jis* 
pakrikdė savo sveikatą ir su
sirgo. Del silpnos sveikatos jis 
neteko darbo. Tąsyk jis buvo 
21 metų amžiaus. Pinigų, ži
noma, jis neturėjo ir ateitis at
rodė gana tamsi. Bet kaip tik 
tuo kritišku laiku jis susipaži
no su parlamento atstovu Tho- 
mas Lough, kuris jam pasiūlė 
privatiško sekretoriaus vietą. 
Nėra reikalo aiškinti, kad Mac- 
Donald tą pasiūlymą su džiau
gsmu priėmė. Algos per sa
vaitę jis gavo 30 šilingų. Jau
tėsi jis, kad didžiausią laimę 
susilaukė savo gyvenime, ir 
tuoj pasiskubino apie tai pra
nešti namiškiams.

Begiu ketverių metų jis ėjo 
Lough privatiško sekretoriaus 
pareigas. Jis prisidėjo prie 
taip vadinamos Fabijonų drau
gijos ir pradėjo bendradar
biauti įvairiems laikraščiams, 
žodžiu, išvirto žurnalistu.

Įstojimas į Darbo Partiją
Būdamas 28 metų amžiaus, 

MacDonaldas . parašė darbinin
kų vadui Keir Hardie laišką, 
kuriamo jis aiškiai pabrėžė tą 
faktą, jog su liberalais galuti
nai nutraukiąs visus ryšius. 
Greit po to jis įstojo j nepri
klausomą Darbo Partiją, kurią 
sukure Keir Hardie. Tai buvo 
svarbus žingsnis MacDonaldo 
gyvenime. Naujoji partija tuo 
laiku buvo labai silpna. Dirbti 
reikėjo nepaprastai daug, čia 
MacDonaldas kttip lik ir parode

savo sumanumą ir didelį gabu
mą. Jis tapo išrinktas parti
jos sekretorium ir jo įtaka 
darbininkų tarpe pradėjo labai 
smarkiai augti. Apie tą. laiką 
jis apšivede su Margaret Glad- 
stone, turtingo chemiko dukte- 
lim ir garsiojo/ lordo Kelvino 
giminaite, šeimyninis MacDo
naldo gyvenimas buvo vienas 
pavyzdingiausių. Kai kurie net 
tvirtina, kad jo romanas su p-le 
GladSįtone savo gražumu ir pra
kilnumu priklauso istorijai. Jo 
žmona mirė 1911 m. Tai buvo 
vienas skaudžiausių smūgių, 
kokį jam kada nors teko per
gyventi. (

Darbo Partijos augimas
Tarp 1899 ir 1906 m. Keir 

Hardie vadovavo judėjimui, ku
ris įtraukė į politišką veikimą 
amatineą unijas ir sukurė da 
bar tinę Anglijos Darbo Parti
ją. Tuo laiku Hardie pareiškė, 
jog MacDonald buvo didžiausi 
intelektuale jėga darbininkiška
me judėjime. Į parlamentą 
1900 m. pateko du darbiečiu, o 
1906 m. net dvidešimt devyni. 
Vienas jų buvo MacDonald. 
1911 m. jisai vėl pateko į par
lamentą ir tapo išrinktas Darbo 
Partijos lyderiu.

Asąuito pasiūlymas* ■ ’
Trims metams praėjus Mac

Donald pasidarė labai įtakingas 
asmuo parlamente. Su juo pri
verstas buvo skaitytas tuolai- 
nis premjeras Asąuith, kuris 
rugpiučio 3 d. 1914 m. pasiūlė 
darbiečiu vadui ministerio vie
tą. MacDonaldas nuo tos gar
bės atsisakė, kadangi jis 
griežtai buvo nusistatę prieš 
skelbimą karo Vokietijai. Grįž
damas iš pasitarimo su prem
jeru, MacDonaldas susitiko su 
lordu Morley, kuris užėmė mi
nisterio vietą ir taip pat prie
šinosi karui. Morley užklausė 
darbiečiu vado, ar jis priėmė 
pasiūlymą. “Su dabartine vy
riausybe esu nusitaręs neturė
ti nieko bendra”, atsake Mac
Donaldas. Tąsyk Morley pa
reiškė, kad valdžia rengiasi iš
leisti baltą knygą, kuri “sunai
kins visus karo priešininkus”. 
Darbiečiu vadas paklausė, ar 
toj knygoj bus rašoma teisybė. 
“Toli-gražu ne”, atsakė Morley. 
“ Tokiame atvėjyj aš nepaisau”, 
pareiškė MacDonaldas.

Kritiškas laikotarpis
Ir jis iš tiesų nepaisė. Pavo

jingiausiu laiku jis nesibijojo 
stoti prieš karą. Dūliai to jam 
teko pergyventi neįmanomai 
daug kančių. Bet jis to nepai
sė. Skaudžiausias smūgis buvo 
tas, kad jį apleido ir jo drau
gai. Jis rezignavo iš Darbo 
Partijos vadovybės ir parla
mente su kitais trimis drau
gais sudarė pacifistų grupę. 
Trys iš tos grupės—MacDonald, 
Snovvden ir Trevelyan- dabar 
užima ministerių vietas. Bet tuo 
laiku MacDonaldas buvo vadina 
mas šalies išdaviku ir Vokieti
jos agentu. Jam buvo net pri
metama, kad iš Vokietijos jis 
gaunąs pinigų vedimui prieška
rinės agitacijos. Tos rųšies kal
tinimai jam buvo daromi per 
visą karo laiką ir net karui pa
sibaigus. Nuo jo visi šalinosi; 
jį visi neapkentė. Nežiūrint į 
tai, jis nepaliovė dirbęs. Jis 
smerkė karą spaudoj ir prakal
bose. Net parlamente jis drį
so vokiečius vadinti savo drau
gais. Kartą Londone buvo 
šaukiamas milžiniškas masinis 
mitingas, kuriame turėjo kalbė
ti MacDonaldas. Laikraščiai 
pradėjo varyti šlykščiausią agi
taciją. Jie tiesiog kurstė žmo

nes prieš MacDonaldą. Prisiar
tino ir paskirta diena. Įdukusi 
minia bandė suardyti mitingą 
ir sumušti MacDonaldą. Bet pa
sitaikė, jog tą dieną iš karo 
fronto sugrįžo būrys škotų ka
reivių, kurie jau ant savo kai
lio buvo patyrę visas karo bai
senybes. Sužinoję apie veda
mą prieš MacDonaldą agitaciją, 
jie visi nupjo į mitingą ir pa
laike tvarką.

Konspiriacija ir laimėjimas
Parlamento, rinkimuose 1918 

m. MacDonaldas ir kiti karo 
priešininkai pralaimėjo. Spauda 
•dabar pradėjo visai ignoruoti 
MacDonaldą. Apie jo prakal
bas nič nieko nebuvo rašoma, 
kuomet kiti darbiečiai, kurie 
rėmė karą, buvo garsinami ir 
vadinami darbininkų vadais. 
Tai buvo savo rųšies konspira
cija, kad galutinai sunaikinti 
MacDonaldą. Bet nepasisekė. I 
Sekamais rinkimai (1922 m.) 
atsitiko tikras stebuklas: Mac
Donald tapo išrinktas į parla
mentą. Daugiau to. Beveik be 
jokios opozicijos jis buvo iš
rinktas Darbo Partijos lyderiu. 
Nuo to laiko jis juo tolyn, tuo 
darėsi labiau populiariškas. Ant 
galo, kada 1924 m. sugriuvo 
valdžia, MacDonald tapo pa
kviestas sudaryti kabinetą.

Pirmasis darbiečiu kabinetas
Tuo laiku, sako Sir Philip 

Gibbs, Europa buvo kritiškoj 
padėtyj. Tačiau MacDonaldo 
nuoširdumas ir jo nekonvencic- 
nališka diplomatija patraukė 
savo pusėn kitų valstybių dip
lomatus. Ačiū jo pastangoms, 
tapo pravestas Dawes’o planas 
ir paliuosuotąs nuo okupacijos 
Ruhr kraštas. Bendrai imant, 
jis daug prisidėjo prie to, kad 
Europa laimingai pergyveno 
krizį ir išsigelbėjo nuo katas
trofos.

Jo vyriausybe tada—kaip ir 
dabar—priklausė nuo liberalų 
ir konservatorių, kurie sujung
tomis jėgomis galėjo jį bile ka
da nuversti. Jie tik laukė pro
gos. O tokia proga pasitaikė, 
kada kilo klausimas dėl santy
kių su Rusija. Tiesa, MacDo
naldas visuomet buvo priešin
gas bolševizmui. Bet jis buvo 
tos nuomones, kad reikia su Ru
sija padaryti prekybos sutartį. 
Kaip tik tuo laiku pasirodė pa
skelbęs “raudonųjų” laiškas, ku
ris nurodė planą, kaip įsteigti 
sovietus Anglijoj. Tas laiš

kas greičiausiai buvo sufabri
kuotas. Kaip ten nebūtų, bet 
tame atvėjyj MacDonaldas ne
labai vykusiai laiško klausimu 
nusistatė. Padarinyj jis turėjo 
pasitraukti iš valdžios.

Sveikatos įsukrikimas

Prieš pabaigą jis perdaug 
persidirbo ir dažnai būdavo su
sierzinęs. Net jo kolegos pri
metė jam arogantišką egotiz
mą ir kaltino-jį tuo, kad jis 
vienas bando šalį valdyti. Kai 
kurie jo šalininkai buvo net pa
tenkinti, kada jo valdžia griu
vo.

Tai būvu didelis smūgis Mac- 
Donaldui. Tuoj po to pakriko 
jo sveikata. Jis vėl pasišalino 
nuo visuomeninio veikimo. Ir 
kada po kelių metų jis pradė
jo išnaujo veikti, tai jo įtaka 
dar labiau padidėjo. Jis pasida- 

' rė malonesnis ir taikesnis, negu 
pirma. Jo protas dabar yra 
labai gyvas ir visuomet atdaras 
naujoms idėjoms. Paskutiniuo
se rinkimuose jis parodė nepa
prastą drąsumą ir mokėjimą 
orientuotis. Prie valdžios vai
ro būdamas jis dabar parodo 
daugiau pasitikėjimo savimi, 
negu 1924 m. Jis moka kalbėti 
ir klausytis,—reta žymių žmo
nių savybė. Jo daugelio metų 
galvojimas, studijavimas ir pa
tyrimas priruošė jį prie spren
dimo sunkių problemų, su ku
riomis jam dabar tenka susi
durti.

Sir Philip Gibbs ir jo darbiečiu 
vado įvertinimas

Taip daug-maž rašo Sir Phi
lip Gibbs, garsus anglų rašyto
jas, kuris nemažai anglus suju
dino savo knyga apie pasaulinį 
karą “Now It Caų Be Told”. 
Pabaigoj savo straipsnio, kuris 
tilpo žurnale “The World’s 
Work” už rugsėjo mėnesį, jis 
dar priduria: “Aš nepriklau
sau jo [MacDonaldo] ‘ partija. 
Aš nepriklausau jokiai partijai. 
Bet MacDonaldas nepaprastai 
mane domina kaipo vienas žy
miausių šiandien žmonių pasau
lyj, kuris taip pat pasižymi 
neįmanomai įdomia asmenybe.” 

—K. A.

TIK-KĄ
Atėjo Kultūra No. 9 

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

Kaina 45c

Esame Pasirengė Jums Patarnauti
Jau atėjo laikas, kada žmonės daugiau mintija apie 

biznius ir gyvenimo reikalus.
Mes esame pasirengę jūsų bizniuose ir kituose reika

luose patarnauti.
Teikiame paskolas lengviausiomis išlygomis.
Paskolas galima gauti pirkimui arba taisymui namų.
Mokame 3 nuoš. ant padėtų pinigų.
Parduodame saugius pirmus morgičius, nešančius 6 

nuošimtį. . . . • -n---- ti------
Turime čekių sąskaitą (checking account), kuri bū

tinai reikalinga kiekvienam biznieriui.
Siunčiame pinigus į Lietuvą ir į kitus kraštus pigiau

siu kursu.
Musų yra pirmutinis ir seniausias Chicagos lietuvių 

bankas ir čia jus laukia greitas ir teisingas jūsų reikalų 
atlikimas.

Ateikite su savo reikalais pas mus.

. — - . ..... ----

Kapitalas ir perviršis 
$400,000.00. Turtas 
virš $3,500,000. Po 
Illinois valdžios ir 
Chicago C 1 e a r i n g 
House priežiūra.

Metropolitan State Bank
2201 W. 22 St., kampas S. Leavitt St.
Banko valandos: Kasdien nuo9 ryte iki 4 p. p. 
Utarnikais ir Sukatomis nuo 9 ryte iki 8:30 vak.
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Prisidėkit Prie Minios!

CENTRAL"“™6 BANK

tų visus šmeižtus, kokius ji par 
darė prięš Bridgeporto Narnų 
Savininkų Susivienijimo Valdy-

Siisirinkimas, išreiškęs padė
kos spaudai, remiančiai namų 
savininkų susivienijimo pastan
gas, užsidarė 10 valandų va
kare. Reporteris.

(Šis bankas yra atdaras seredos ir subato£ vakarais nau
dai tu, kurie negali ateiti dienos laiku).

“Homky Tonk”
dalyvaujant

Sophie Tucker ir kitoms 
žvaigždėms

——

TRUSTINfi KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
Chicago

VALSTIJINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

RAMOVA
THEATRE

351 h and Halsted Streets 
__«

Nedėlioj ir Panedėly, 
Spalio 6 ir 7

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

eštadienis, spalių 5, 1929 NAUJIENOS, Chicago, III,

pasirašyti

laukan

šios
tai

paraso re-
Susirinki-

Valandos nuo 9 iki 11 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 po piet. 6 iki 8 yak.

Specializuojasi ant nervu ligą
2346 W. 69th St., Chicago, III. 

Tel. Hemlock 1881
Baigės Naprapatijos Kolegiją 
Illinojuje. Jau 8 metai kaip 

praktikuoja Chicagoje.
Gydo su geromis pasekmėmis: reu
matizmą, širdies figas, galvos, nu
garos, strėnų gėlimą, mirštamas 
ligas; be operacijos išgydo pene- 
saidę, gviterj, tonsilius. Eina ir j 
namus gydyti. Pasitarimai velti

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nutarė neįsileisti ne 
grų Bridgeportan

Bridgeporto namų savininkų 
susivienijimas, kartu su ki
tomis organizacijomis, dar
buosis, kad apsaugoti apie- 
linkę nvo negrų užpludimo. 
šauks masinį susirinkimų. 
Rinks gyventojų parašus. Iš
nešė rezoliucijų prieš komu
nistus, kurie peršti Bridge- 
portui negrus. Ne tik lietu
viai, bet ir kitų tautų balt- 
veidžiai pritaria lietuvių pa
stangoms ir žadu darbuotis 
kartu.

(Tęsinys)
Rezoliucija prieš bolševikus
P-nas Stulpinas duoda suma

nymų išnešti rezoliucijų, pa
smerkiančių bolševikus už jų 

taikomų negrams į 
Sumany-

agitacija
Bridgeportų kviesti, 
mas paremtas.

Stulpinas skubiai 
zoliucijų. Perskaito,
mas mato reikalų pataisyti ją. 
Išrenkama komisija iš Stulpi
no, Mažeikos ir Nausiedos rezo
liucijai pataisyti.

Iškeliama kitas svarbus klau-

Sustok!
Kada jums reikia pa
sitaisyti kokį nors šil
domąjį ar verdamąjį 
pečiu, eikit į

NORTHWESTERM
Stove Repair Co.

Pataisymo Dalys 
dėl

VISŲ PEČIŲ, 
FURNASŲ. 
BOILERIŲ ir 
GASINIŲ PEČIŲ

5 krautuvės Chicagoj
662 W. Roosevelt Road
176 West Lake
2355 Milv/aukec
312 West 63rd
3209 E. 92nd Street

S'trcet
Avė.
Street

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIRCO
I)r. P. P. Šimaitis

NAPRAPATAS

simas, būtent, kaip finansuoti 
darbų rinkimui namų savinin
kų parašų už restrikcijų.

Pirmininkas duoda sumany
mų pasiskirti mokestį po de
šimtį centų nuo kiekvieno fron- 
tinio pėdo žemės, kuria savi
ninkai valde/. Reiškia, pataria | 
užsidėti mokestį po $2.50 ant 
25 pėdų platumo loto.

įSusiirinkimas tokiam suma
nymui pritaria. Po to atsiklau
siama kun. MaciNamee, ar jam, 
kaip žmogui pažįstančiam sve
timtaučius, gyvenančius Brid- 
geporte, neišrodo, jog mokes
tis per didelė.

Kunigas pareišįkia, kad 'jo 
manymu tokia mokestis ne tik 
nesanti per didelė, bet ji ga
ili t i būti dar per maža. Taigi 
niokesties lengvai sutinkama.

Ribos restrikcijos z
Susirinkiman atėjęs kiek vė

liau p. Kiras pakelia klausimų 
norimos įvesti restrikcijos ri
bų. Jisai nurodo, kad reikėtų 
restriktuoti tik tų apielinkę, ku
rioje gyvena vieni -baltveidžiai. 
O tokia linija restrikcijai aiš
kiai matyti ir šiandie. Pirma
sis geležinkelis, prie Shields 
avenue, turįs būti ta linija. /Yno
je geležinkelio pusėje, t. y. į 
rytus nuo geležinkelio, jau mai
šyti gyventojai. O vakarų pu
sėje juodveidžių nėra. Kai dėl 
sumanymo nustatyti ribas nuo 
Archer ava. (šiaurės pusėje) 
iki 39 gatvės (pietų pusėje) 
jis nėra tam priešingas.

Susirinkimas pritaria šitaip 
nurodytoms

Rezoliucija
Stulpinas

prieš komunistus, kurie pradė
jo agitacijų, idant atgabenti ne
grus į Bridgeportų.

Rezoliucija reikalauja, kad 
komunistai atšauktų šmeižtus, 
paleistus Bridgeporto namų sa
vininkų susivienijimo adresu 

i (komunistai išvadino bridge- 
i portiečius ku-kluksais); rezo
liucija taipjau atsišaukia į biz
nierius ir profesionalus, kad

riboms.
prieš bolševikus
skaito rdzoliucijų

jie neturėtų nieko bendra su 
komunistų spauda.

Vienas susirinkusiųjų išreiš
kia abejonės, ar ne per griež
ta ta rezoliucija. P-nia Mišči- 
kaitienė pareiškia, kad ji esan
ti per švelni. iM. Kiras kalba: 
Jeigu jie, bolševikai, jaučiasi 
turintys teisės varyti agitaci
jų, kuri yra žalinga visos apie
linkės gyventojams; jeigu jie, 
bolševikai, jaučiasi turį teises 
varyti agitacijų, kuri užgauna 
net tik namų savininkus, bet 
ir krautuvių valdytojus, ir pro
fesionalus ir namų savininkus, 
trumpai kalbant, visus 
apielinkės gyventojus, -
šis susirinkimas turi šimtų kar
tų didesnės ir rimtesnės teisės 
pasakyti, kų jis mano apie ne
lemtų komunistų agitacijų ir 
apie pačius komunistus.

Kalba dar vienas-kitas*. Pri
taria rezoliucijai. Rezoliucija 
priimama vienu balsu.

Susirinkimas įgalioja pirmi
ninkų Stanislovų Mažeika ir 
sekretorių p. Šulcų 
tą rezoliucijų.

Išveja komunistus
Laike diskusijų svetainėn 

įėjo du vyrai ir viena mote
ris. Jie susėdo paskutinėje ei
lėje. Niekas i juos nekreipė dė
mesio. Bet kai pradėta svar
styti, ar priimti rezoliucijų, tai 
neprašyti svečiai cine raivytis, 
ypač moteriške.

Gal rezoliucija pasirodė jiems 
nemaloni, o gal žmonės nemo
kėjo ramiau 
na u. Bet jie 
susirinkusių 
elgesiu. Taigi

neramiu
pa-

užsilaikyti. N'eži- 
atkreipė į save 

dėmesį 
susirinkimas

prašė juos išeiti laukan.
Bet prieš išeisiant jie dar 

protestavo: girdi, kaip jus 
sielgiate su mumis? Ypač mo
teriškė pasirodė “nskantanta”. 
Jiems tečiaus buvo nurodyta, 
kad 
žiau, 
tais.

uz- 
pa-

su jais pasielgiama gra- 
negu jie elgiasi su ki-

Masinis susirinkimas 
f

Nutarta šaukti masinis Brid-

P-lė Janulevičiutė, viena jau
nųjų lietuvaičių dainininkių. Ji 
dainuos Lietuvių Auditorijoj, 
Keistučio kliubo vakare, spalių 
mėn. 6 d.

geporto savasties valdytojų su
sirinkimas penktadieni, spalių; 
mėn. 11 dienų, Lietuvių Audi
torijos didžiojoj svetainėje. Su
sirinkimui I kalbėtojus nutarta 
kviesti ne tik lietuvius, bet ir I 
kitataučius. Susirinkimų gar- j 
sinti prielankioj apielinkės gy
ventojams spaudoje, o taipgi- 
kreiptis į apielinkės bažnyčių 
kunigus, kad jie praneštų apie 
susirinkimą savo parapijonams 
bažnyčiose.
Rezoliucija dėl agitacijos tai
komos negrams į Bridgeportų 

kviesti
Originalio rezoliucijos teksto 

neturiu. Bet ji yra, esmėje, to- Į 
kio turinio:

Mes, Bridgeporto namų sa-į 
vininkai, susirinkę Lietuvių 
Auditorijos svetainėje spalių 
mėnesio 2 d. 1929 metų, 8 va
landų vakare, griežtai pasmer
kiame komunisių-bolševikų agi
tacijų, taikomų tam, kad i 
Bridgeporto kolonijų įsileisti 
gyventi juodveidžius; taipgi 
nutarėme prieš tų komunistų- 
bolševikų agitacijų griežtai ko
voti, reikalaudami, kad dakta
rai, advokatai, biznieriai netu
rėtų nieko bendra su bolševi- 
kų-komunistų spauda; mes taip
jau reikalaujame, kad bolše- 
vikų-komunistų spauda atšauk-

Nevėliau ne anksčiau
Kaip

Rytoj, Nedėlioj
Spalio-October 6 d

Pamatysi ko nematei!

Gausi ko neturėjai!
Pelnysi ko nesitikėjai!

Laimėsi ko nenorėjai!

S. P. KAZWELL & CO
Archer Avė. ir Spring St

Spring Forest, III. (Pirmiau vadintas Willow Springs)
% Mylios i Vakarus nuo Kean Avenue

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

Šiandie “The
Coųuette

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

Šis bankas palinksmina minias žmonių kiekvienų dienų 
savo koridoriuje. Spccialis patraukimas yra AUKSINĖ 
PABAIGTUVIŲ IŠKILMĖ.

I

Piniginiai prizai—sidabru ir auksu yra duodami kiek
vienam, atidarančiam naujų taupimo suskaitą, ar atlie
kančiam kokį kitų naujų biznį. Speciali prizai, jų tarpe 
Zenith Radio ir kiti brangus dalykai, išdirbami šioje apie- 
linkėje yra taipjau duodami. Laimikio progos šiems pri
zams yra duodamos su depozitais senųjų kostumerių, taip
jau ir naujųjų.

Ateikite ir pamatykite gražias koridoriaus dekoracijas 
ir nepaprastus prizus.

Ateikite ir pasinaudokite piniginiais dividendais.
Kiekvienas kviečiamas!
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Tarų Chicagos 
Lietuvių

“Birutė” dalyvaus 
spalio 9 d. pami-

• nėjime

mas bus nepaprastai didelis ir 
turtingas. O juk dar bus ir ge
riausių kalbėtojų, kurie plačiai 
išaiškins Vilniaus reikalus, 
ypač paskutinių iyvkių šviesoj.

Todėl visi rengkitės netik 
klausytis turtingos programos 
per radio, bet ir būti ant ryto
jaus Lietuvių Auditorijoj. —K.

Didžiausias ir geriausias “Bi
rutės” choras, kuris chicagie-Į 
čius linksmina jau virš 20 me
tų ir kuris visuomet mielai da
lyvauja visose svarbesnėse mu
sų tautinėse iškilmėse, su vi
sais savo solistais dalyvaus ir 
spalio 9 d. abejuose paminėji
muose, ---- per radio ir Uetūvių
Auditorijoj.

“Lietuvių Valandoj” ateinam{ 
tį antradienį, kuri bus pašvęs- j 
ta Vilniaus dienai, “Birutė” 
dainuos per radio, o ant ryto
jaus, trečiadieny, spalio 9 d.,! 
“Birutės“ choras dainuos Lie
tuvių Auditorijoj, Vilniaus Va
davimo Komiteto rengiamame 
dideliame masiniame mitinge. 
Jau vien “Birutės“ dalyvavimas

L. Brunvaldas dai
nuos

VVestern Electric kompanijoj.

Antradienyj, spalių m. 8 d., 
mums lietuviams gerai žinomas 
latvių baritonas, L. Brunval
das, dainuos desėtkams tūk
stančių VVestern Electric kom
panijos darbininkų. Kompani
ja pasirinko visokių tautų dai
lias, idant užganėdinti ten dir
bančius Įvairių tautų žmones. 
Brunvaldui akompanuos p. Ri
ta Battermcl. Mtė. .

Kas myli dainas, muzikų ir 
šokius, tai Keistučio kliubo ren
giamam vakare bus pilnai pa
tenkinti. Nes kliubas yra tur
tingas ir gali duoti ir duoda 
kų nors geresnio publikai, ne
žiūrint kad programų išpildy
mas ir brangiai atsieina. Tai 
rodo, kad kliubas savo paren
gimuose, taip sakant, nelenda 
Į skylę. Tai reiškia, kad geras 
programas sutraukia pakanka
mai žiūrėt ojųrklausy tojų.

Manau, ir ši karta bus pil
na salė svietelio, nes kliubas 
turi daug narių, o Kita tik pri
tarėjų.

Kur daug susirenka, tai ir 
man ten smagiau. *

Anton J ūsas.

Brighton Park

užtikrina, kad šio didelio masi
nio mitingo muzikalis progra-

Lietuvių Keistučio Pašelpinio 
kliubo metinis koncertas ir ba
lius bus nedėlioj, spalių 6 d., 
Lietuvių Auditorijos svetainė
je. Pradžia 6 vai. vak.

JUSU VARDAS MUSU REPUTACIJA
Senas posakis, sako, kad “žmogų galima pažinti iš 
žmonių, su kuriais jis draugauja”. Taipjau, mes pri- 
durtumėm, ir iš banko,< kurj jis patronizuoja, nes jeigu 
jis užmezgė gerus bankinius ryšius, jis turi didelį bizninj 
turtą, nežiūrint kokis jo užsiėmimas butų.

šis bankas jau dvidešimt penktus metus tarnauja apie- 
linkei. Jo nusistatymas visuomet buvo tvirtas ir pro- 
gresyvis; jo vedimas buvo sugabus ir draugiškas. Jis 
žygiavo kartu su augimu ir vystimusi Pietvakarinės 
miesto dalies, iki jis šiandie yra pripažintas kaipo vie
nas vadovaujančių bankų už vidurmiesčio rybų.

Mes kviečiame jumis surišti savo vardą su musų gera 
reputacija ir mes pavėsime tarnauti jums bile kurj ar 
visus musų skaitlingus departamentus.

Peoples .Natiimal Bank 
and tyrusi Company 

op Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEM
REGULIAR1S , NARYS CLEARING HOUSE ASSCiATION

9 METŲ PAMINĖJIMO DIENOJE, 

išeis

SPECIALE NAUJIENŲ
Laida

Biznieriai norintieji pasigarsinti šioj 
laidoj, prašomi TUOJAUS telefonuoti

Roosevelt 8500
o visi KITI

SKAITYKITE TOS DIENOS LAIDĄ

Iš “Birutės”
Šį vakarų įvyksta Birutės 

choro vakarėlis » Mildos svet., 
3142 S. Halsted St. Pradžia 8 
vai. vak. Vakaras yra rengia
mas dėl susipažinimo Birutės 
rėmėjų ir draugų vienų su ki
tais! Bus linksmas programas.

—Busiu.

(Pači f to and Atlantic Photo!

tomis. Kam patinka, tas eina 
bažnyčion ir velykinei, o ku
riems neišpuola, tie neina ir 
niekas jų neverčia. Visi nariai 
yra lygus.

Kai suserga, tai jie gauna 
$5 pašalpos i savaitę, o nariui 
mirus, draugija1 išmoka iš ka
sos $50, gi nariai sudeda dar 
po vieną dolerį. Draugija su
teikia kitokių patarnavimų.

Taigi ateinantį balių bus ge
ra proga įstoti draugystėn vi
siems, kurie norėtų šiai drau
gijai priklausyti. Narys.

P Ko ne Virginia 20 5 4”

JOSEPH VILIMAS
N a m u S t a t y m o , 

e KONTRAKTORlUSp
1556 So. Rockwell St., Chicago, I1L

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

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

a

Bridgeportas

Atlankė “Nau
jienas”

Vakar atlankė “Naujienas“ 
p. česna, atvykęs į Cicero iš 
Bhinelander, Wis., ketvirtadie
nį.

Ciceroje p. česna apsistojo 
pas pp. Dainelius, 1911 Cicero 
avenue. Chicagoje jis ketina 
pabūti keletą dienų. Po to va
žiuos į Long Beach, Indiana, 
o iš ten į Clevelandą, Ohio,

Chicagiečiams, kurie vasaros 
laiku atostogauja Woodboro, 
Wis., pp. česna ir Šarkos yra 
gerai žinomi, kaip vaišingieji 
Rhindlanderio lietuviai, malo
nus draugai partijoms žvejo
ti, pasilinksminti, pasikalbėti ir, 
abelnai, smagiai laiką pralei
sti.

Bridgeportas
Jau atėjo ruduo, artinasi 

žiema. Ar turi įsitaisęs sa
vo šeimynai namą? Jei dar 
ne, tai atvažiuok pas M. J. 
Kirą, 3335 S. Halsted St.

Kuomet jau prisiartino ru
duo ir jau čia pat žiema, ar esi 
pasirūpinęs savo šeimynai ge
rų namų? Kiekviena šeimyna 
yra daug laimingesnė, kuomet 
gyvena savo name. Tada šeimi
ninkė kaip tik nori, taip gali 
ištaisyti savo kambarius, nei 
kieno nereikia maldauti jokių 
malonių, nei susimylėjimo.

O kraustymosi; kiek ant to 
reikia padėti laiko, (gyvenda
mas savo name niekuomet ne
reikės niekur kraustytis, nei 
laiko, nei pinigų išleisti persi
kraustymui.

Ar kada nors matei M. J. Ki
ro pastatytus naujus mūrinius 
namus Bridgeporte? Jei dar 
iki šiol neturėjai progos jų ma
tyti, tai būtinai • atvažiuok ir 
apžiūrėk juos. Tai yra 2 aukš
tų mūriniai namai, po 5 kam
barius kiekvienas flatas, stikli
niai porčiai, aukštas angliškas 
skiepas, žodžiu, namai yra pir
mos rųšies, moderniški ir pui
kus.

Jei ištikrųjų manai pirkti 
sau namą, tai nieko nelaukda
mas atvažiuokite i Bridgeppr- 
tą ir pamatykite M. J. Kiro na
mus. Nėra abejonės, kad jums' 
tie namai patiks ir jus tuojau 
nusipirksite vienų ir gyvensite 
visuomet su savo šeimyna grar- 
žiai, patogiai' ir geroje apielin- 
kėje.

(Apg.)

Bronislavos Poškaitės 
MUZIKOS STUDIJA Į

Mokinama Piano, Smuikos, S a x a- 
phone, Klerneta, Kornetą. Trombone, 
Armonikos, Man- ______________
dolinos, Git a r o s, ’ 
Balalaikos, ir visų 
kitu styginiu in
strumentu. lavina
ma dai n a v i m o, 
taipgi mokina sce
nos ir balių šokius. 
Del platesnių in
formacijų kreipki
tės:
4262 Archer Avė.

Telefonas 
Lafayette 4787

P-lė Rose Rosenberg, R. 
MacDonaldo privatiška sekreto
rė, kuri kartu su juo atvyko 
Amerikon.

Pasak p. česnos, visi ątosto- 
gininkai iš Woodboro ir Bhine- 
landerio jau išvažinėję, tai da
bar jiems, Rhinelanderiečiams, 
laikas 'pradėti atostogoms va
žiuoti j kitas vielas.

P-nas Česna mano grįžti į 
Rhinelanderj į kokias porų sa
vaičių, o gal užtruks ir ilgiau.

V. P.

Burnside

Švento Jono Krikštytojo 
draugystės susirinkimas įvyko 
rugsėjo 25 dienų. Nutarta pri
imti į draugystę laike bhliaus 
(kuris bus lapkričio 10 dieną) 
be įstojimo mokesties tuos nau
jus narius, kurie bus amžiu
je nuo 18 iki 35 metų. Gi se
nesniuosius, būtent amžiuje nuo 
35 metų iki 15 metų, priimti 
už 1 dolerį Įstojimo mokes- 
lios.

Nors ši draugija nešioja var
dų šventojo, bet narių nevaržo 
su bažnyčia ir velykinėmis kor-

Bridgeporto kolonijos gy
ventojai, galima sakyti, jau už
baigė vasaros sezoną, išvažia
vimus, kuriuos turėdavo dau
giausia giriose arba farmose.

Pradėjus atvėsti orui, prasi
deda veikimas svetainėse, ku
rios per vasarų buvo kone už
mirštos. Dabar prasideda vaka
rienės, baliai, etc.

Taip pat ir visuomeninis na
mas — Chicagos Lietuvių Au
ditorijos Bendrovė — nutarė 
surengti iškilmingą vakarienę 
atidarymui sezono.

Spalių mėnesio 5 dienų ren
giama Bendrovės iškilminga 
vakarienė su programų visose 
svetainėse.

Visuomenės pareiga yra pa
remti šį parengimą kuo skait- 
lingesniu atsilankymu, nes ir 
kitos tautos remia savo užma
nymus. Ir mums, lietuviams, 
tinka /pasižymėti tokiu pat at
siliepimu ir neatsilikti nuo ki
tų. Visi, kviečiami dalyvauti.

Keistučio kliubo atstovas.

Ar Jau Užsisakėt Sau

ANGLIS?
Šaltoki rudens rytai pri

mena mums, kad žiema jau 
netoli.

Ar jau užsisakėt sau ang
lis? Jeigu ne, tai patelefo
nuokite mums savo užsaky
mą šiandie. Nelauk pasku
tinės minutės susigrūdimo.

Consumers anglys ir kok
sai yra besąlyginiai garan
tuoti kai dėl kokybės, pilno 
svarumo ir patenkinimo.

Pirkit Sau Anglis Persitikrinimui!

Išmokit Skrybėlės Dirbti 
Skrybėlių dirbėjų labai reikalauja 

Dezaininimas ir siu
vimas skrybėlių mo
ka $25—$50 j sa

vaitę.
Musų lavinimas pri
rengia jus vietai Į 

y trumpą laiką, die
nomis ar vakarais. 

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.

Fashion Millinery School
190 N. State St. kampas Lake St.

CALIFORNIJOS

SULTINGOSIOS VYNUOGES
JAU YRA JŲ ATVEŽTA CHICAGON

VISOKIŲ RŲŠIŲ GERA KOKYBĖ
KAINOS YRA ŽEMESNĖS DABAR, NEGU JOS BUS

VĖLIAUS ŠI SEZONĄ
PILNAS PASIRINKIMAS DABAR YRA GALIMAS

SEKAMOSE VIETOSE
PBODUCE TERMINAL 27 ST. IR ASHLAND AVĖ. 
CHICAGO & NO. WESTERN R. R. CLINTON & KINZIE 
SANTA FE TREKĖS 
ROCK ISLAND TREKĖS

21 ST. IR ARCHER AVĖ 
TAYLOR IR CLARK ST.

Labai žemos freito kainos yra gvarantuotos bile kurion 
vieton kitų miestų pirkėjams.

Artinantis žiemai visiems reikalingos žieminės 
drapanos, overkautai ir šiltesni siutai. Pasiuvam 
drapanas pagal reikalavimą kostumerių, o kainos 
labai prieinamos, Valoni ir taisom senas drapanas, 
kaip vyriškas taip moteriškas drapanas.

Sutaisom kailinius kautus. Darbas pilnai garan
tuotas.

FRANK .MICKAS, Siuvėjas
4146 Archer Avė. Chicago, III.

Neveluokite Užsisakyti Sau
ŽIEMINES DRAPANAS

ir : i <* r.TnuM fru ...........—

(cjnsi^ers (įjmpany
COAL-COKE- ICE 

'BUILDING MATERIAL

Puikus Balius
-------- Rengia-------- -

Lietuvių Rytmetinės žvaigždės Kliubas
Subatoj, Spalio-October 5 d., 1929 

MELDAŽIO SVETAINĖJ, 
2244 West 23rd PI.'

Durys atsidarys 7:30 vai. vakare 
Muzika Krikščiūno. Visus kviečia Kliubas.

6

Didelis Koncertas
Rengia Liet. Keistučio Pašelpinis Kliubas

Nedelioj, Spalio (October) 6 d., 1929 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 

3133 So. Halsted St.

-1/-’<• -
" '..V- .

I
, 3 u ‘ 

i . . . * <"■
Ponia KVEDARIENĖ

Durys atsidarys 5:30. Programas prasidės 6:30 vai. 
vakare. Programą išpildys Kanklių choras. 

Po koncerto šokiai. Muzika K. Yurgon.
Kviečia KLIUBAS.



šeštadienis, spalių 5, 1929

PRANEŠIMAI
SLA 260 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 6 dieną 
spalio, 2 vai. po pietų, K. J. Ma
čiuko svetainėj, 2436 W. 59th St. 
Visi nariai-i-ės kviečiami atsilankyt.

M. Jasiilevičiene. »*«?!< r _

Kurie padavei aplikacijas dėl Įs
tojimo į Chicagos Lietuvių Draugi
jų Savitarpinės Pašeipos būtinai at
silankykite pas Dr. Mondvidą ne 
včliau spalio 7 d., nes tai bus pa
skutinis susirinkimas, kuriame bus 
priimami nariai į draugiją su nu
mažintu įstojimu. —X. Saikus, rašt.

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą, sekmadieny, 
spalio 6 d., 12 vai. dienos, Chicagos 
Lietuvių Auditorium svet., 3133 So. 
Halsted St. Nariai būtinai malonė
kite dalyvauti, nes yra svarbus su
sirinkimas, kadangi reikės išrinkti 
patarnautojus sekančiam baliui, kuris 
atsibus spalio 27 d

P. K., nut. rašt.

Lietuvių Moterų Draugijos “Ap- 
švieta” mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadieny, spalio 6 d., 1929 m. 2 
vai. po pietų, Mark White Sųuare 
Pasko Knygyno kambaryje, prie 
Halsted ir 30 gatvių. Visos narės 
prašomos susirinkti laiku.

Sekretorė.

Draugystė Atgimdęs Lietuvių Tau
tos Moterų ir Vyrų, laikys susirin
kimą, spalio 6 d., 3116 S. Halsted 
St., 1 vai. po pietų. Draugai ir 
draugės esate kviečiami atsilankyti.

P. B. Dubinskienė.

Bridgeport. Mėnesinis susirinki
mas Draugystės šv. Petronėlės įvyks 
nedėlioję^ spalio 6 d., 1 v. p. p. 
šv. Jujgio parapijos svetainėje, 32 ir 
Aubum Avė. Narės kviečiamos bū
tinai dalyvauti. Kviečia Pirmininkė.

Kelias i pasisekimą 
ir laimę yra 

prieky
JUS, bet jus negalite gėrėtis 

dalykais be sveikatos. Daugelis 
mihonierių atiduotų visą savo 
turtą, kad galėtų pasigardžiuoti 
stoiku. Priežastis yra nepaisy
mas savo kūno. Kiekvienas skau
smas turi savo priežastį ir mes 
tinime susidomėti tais simptomais 
pirm negu jie pasidarys kenks
mingi musų sveikatai.

Pilna analitinė ir fizinė egzami- 
nacija parodo visas priežastis ir 
šiais moderniškais budais mes ga
lime gėrėtis smagumais geros 
sveikatos.

Aš, specialiu studijavimu užsie
ny, -aliu pagelba naujų metodų 
išgydyti atkakliausias ligas.

DR; U: C. SINGLEY
2(1 W. Jackson Boulevard 

Saite 1615 
Phone Harri$»on 1950

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

fDelicious
ood

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele* 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT-PHEN1X
CHEESE CON1PANY

KRAFT CHEESE

LISTERINE 
THROAT 
TABLETE

NAUJIENOS, ChicagS, H
----------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------,--------------------------------------------------------------------- i.ĮĮNMiiMMii,. „■».>'.!------------------- -------------------------------------

Bridgeportas. — Chicagos Lietu-! čiame visus janitorius, kurie esate 
ų Auditorijos Bendrovė rengia dėl kliubo nariai nepasivėluoti ir atsi-vių Auditorijos Bendrovė rengia dėl 

atidarymo šio sezono vakarienę ir 
šokius subatoj, spalio (October) 5 
d., Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., ant pirmų lubų; šokiai 
prasidės 7 vai. vakaro.

Laike vakarienės bus programas. 
Duinuos Kastas Snboni?i ii- Įeiti. 
Taipgi bus įvairus kalbėtojai. K.o- 
miteūs deda visas pastangas, kad 
padaryti kuogeriausią vakarienę, 
programą ir šokius ir kviečia vi
sus lietuvius atsilankyti kuoskait- 
lingiausia, o iš musų pusės busite 
visi užganėdinti. —Komitetas.

vesti naujų narių, norinčių prisi
rašyti kliuban. —Kliubo Valdyba.

SIjA 129 kp. 18 apielinkės mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
6 d. spalio, G. Chernausko svetai- 

1900 S. Ūrtdon A.v<?. L*i*a<lžia 
1 :3O po pietų. Taip^<i iv jaunuoliai 
šiaine .susirinkime turi dalyvauti ir 
užsimokėti duokles ir senų narii) 
yra užvilktos mokestys, todėl visi 
ir visos bukite susirinkime ir už
simokėkite

, STUCHLIK’O
ST. VITUS DANCE GYDUOLĖS
Tai yra geriausios importuotos 

gyduolės gydimui ŠV. VITO ŠOKIO 
(St. Vitus Dance) ir NERVŲ ligų.

Parduoda tiktai
EDWARD STUCHLIK 

6243 W. 22nd St. Berwyn. III.
Tel. Berwyn 1201

O

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujo! vietoj

i Susivienijimą.
Valdyba.

TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Arteetan Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 6257 |

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS » 

1821 So. Halsted Street 7
CHICAGO. ILJ-..

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue '

Netoli 46th St. Chicago, 111• -----o-----
—O— 1

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS’
GYDYTOJAS IR CRTRURGAS

Saite 266, 1579 Milvraukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 Iki 7:30 vai. vak. 
kasdien Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai oo pietą 
------- 0-------

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

, DR. C. Z. VEZELIS
1 LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
j Ant Zaleskio Aptiekoą

CHICAGO, ILL.

’• A. K. Rutkauskas, M.D.
>

4442 South Weetern Avenue
Tel. Lafayetta 4146

* VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

1 Rez., 6641 South Albany Avenie
Tel. Prospect 1930

• Valandos 2-4, 6-8, Nedęlioj 10-12

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A'. M.

M Phone Lafayette 5820
. DR. J. A. PAUKŠTYS 

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
, DR. A. J. GUSSEN 
į LIETUVIS DENTISTAS

1579 Milwaukee Avė.
Kambarys 206 

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS

9 4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

“• Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemlock 7691

. DR. F. A. ZUBAS
DĘNTISTAS

* Phone Lafayette 2025
4301 Archer Avenue

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro.

; Nedėliomis nuo 9 iki 12 dieną.

0 Įvairus Gydytojai

Telefonas Yards 0994

R. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
io 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po plot,
iki 8 ▼ai. NedSl. nuo 10 iki 12 

Telephone Plaza 8200

DR. VAITUSH, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių® aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir tobregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipdama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pieta.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

GYDO
_______Graborini______ _

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Kraujo, odos, chroniškas

>tas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

kp. mėnesinis susirinki- 
spalio 7 d. d. pirmadie- 
val. vak., po numeriu

SLA 176 
mas įvyks 
nio, 7:30 
2959 W. 40th St. ir Sacramento avė. 
Nariai malonėkite visi dalyvauti. 
Jau dabar nebešilta — reikalinga 
šiam sezone irgi kas veikti. Užtai 
turime daug svarbių reikalų apta
rimui. Užsimokėkite savo užvilktas 

Amerikos Piliečių Janitorių Kliu- mokestis, kad neetaptumete su- 
bo susirinkimas bus ateinantį pa- 1 spenduotais. Taipgi atsiveskite ir 
nedčlį, spalio 9 d., 8 vai. vakare, savo pažįstamus prirašymui prie 
po n r. 6201 S. Kimbark avė. Kvie- SLA 176 kp. Sekr. Ą. Trejonis.

Vilniaus Vadavimo Komiteto val
dybos susirinkimas bus pirmadienį, 
spalio 7 d., Sandaros ofise. Yra 
labai svarbių reikalų — prašomi vi
si būti. —Sekr.

M u s a patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui skyrių.

3307 Aubum Avė
CHICAGO. ILL

Sash1800 N. Ashland Avė.
Brunsvvick 1648 Atdara nedėlioj

nuo 10 ryto iki 2 p. p.

ASHLAND PRODUCTS

Sutaupyk 50%
Ant Savo Namo ir 

Pataisymo 
STATOME

Garažius—Vasarnamius—Mažus Namus 
PERTAISOME 

Porčius—Atikus—Skiepus 
MES DAROME

Namų perkėlimus—Pakeliam namus— 
Fundamentus dedam.

PARDUODAME
Visokį statybos materiolą cash ir lengvais 

mokėjimais.
Apsimokės jums pamatyti musų jardus, 

žimas dykai netoliau 50 mylių.
J. Paulius, Mgr.

is-

Nuve-

boostf

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotoj as

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAftlNG CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

S. D. LACHAVICZ

J. W. Beaudette
ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER .
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted St.

Nuo 2

VALANDOS!
iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
nuo 2:80 iki 4:80 no piet

Telefonas Canal 4464

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

Valandos 10 iki 11 ryto. 2 iki 4 po 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apje jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 2C 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 .........
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St

Pitone Kenvvood 1752

Advokatai

127
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2814 W. 23rd PI. 

Chicago. III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

K.GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
N. Dearborn StM Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 
Gyvenimo vieta

3823 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių aku 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

11Telefonas'! Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP

W. 46tb St.1646

1327 So. 49 Ct

PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Telefonas 
Cicero 3724

Telefonas 
Boulevard 5203

Užtikrinu, kad dabar 
Smuiką arba Mandoli
ną grajinsi j 8 lekci
jas per Pus-Balsio sy-

> stemą, kad ir nežinai 
nė vienos notos.

Edvar-

PETRONĖLE POCIENE 
po tėvais Shagzdaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
s'palio 4 dieną, 4:15 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukus 39 me
tų amžiaus, gimus Raseinių ap., 
Batakių parapijos ir miestelio 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko dideliame nubudime vy
rą Antanų, 2 dukteris — Mar
celę ir Oną, 3 sūnūs — Edvar
dą, Antaną ir Kazimierą, mo
tiną Agniešką, 2 seseris — 
Oną Kiras, Barborą Harvey, 
brolį Juozapą ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi 8913 S. 
Houston Avė., So. Chicago, UI.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
spalio 8 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Juozapo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už včlionies 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petronėlės Pocie
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukteryb, Simai, 
Motina, Seserys, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis,, tel. Yards 1741

20

JUOZAPAS DAG1S

ZMade by
Co., S*itU Lmuu, (J. S. A.

ANTISEP
TIKAS

Apaaagoja 
Ir Prašali
na Gerk
ite Para
ma. SkaV' 
d*|ba« b 
Kosėjimą.

AM

Mirė spalio 3 dieną, 1929 m., 
7 vai. ryte, 52 metų amžiaus. 
Kilo iš Ukmergės apskričio, 
Debeikių parapijos, Leliūnų 
kaimo. Paliko dideliame nu
budime moterį Teklę, po tė
vais Gabriutė, 2 broliu — Ka
zimierą ir Mikolą ir brolienę 
Emiliją Dagius ir gimines. Pri
klausė Šv. Matcušo ir Palai
mintos Lietuvos Draugijose. 
Kūnas pašarvotas 8252 S. Mor
gan St.

Laidotuves įvyks pirmadieny, 
spalio 7 d., iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas j Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugaus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nubudę liekame,

Moteris, Broliai, Broliene 
ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Masalskis, Telefonas 
Boulevard 1139.

Pus - Balsio 
Systema

Frank Borden
4250 Archer Avė.

Specialistas gydyrue chroniškų ir uaujų li
gų. Jei kiti negalčjo jumis iėgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas ISegzuminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aA apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sufryi, Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys 
po galutino iSegzaminavinio—kas jutus yra.galutino iftcgzaniinaviino—kas jutus yru.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lio.i nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

Lietuves Akušerės

Ekspertas tyrimo okhj ir pritaikyme 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštai 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skirtu 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0528

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
3241 S. Halsted Street 

Tel. Victory 0562
Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergą 

ir Subatos vakarai*.

jTpT WAITCHUS
ADVOKATAS
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Lietuviai Gydytojai

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

DR. A. J. K ARALU]
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

A. MONTVID, M. D
»579 Milwaukee Avenue, Room 20!

Kampas North Avė. ir Robey
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermi

Valandos 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

St.

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

Tel. Kenvrood 51U7 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakar 

apart Šventadienio ir ketvirtadieni

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1592 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

Cor. Washington and Clark Sta.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

jf Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
naktį 
miesto 
Moteris 
bininkė.

visose 
dalyse, 
pagel-

2205 Lake St.
Tel. Melrose 

Park 797

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
(Corn. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwąukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P.
Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

M.

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 Weat Adams St., Room 2117

Telephone Ranoblph 6727
Vakarais 2151 XV. 22nd St. nuo 6*9

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 rvte. Tel. Repubbc 9600

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwifc 

Naujoj vietoj 
6109 South Albarfy Avenue

Simpatiškas 
Mandagus 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

Phone Boulevard 8483 .

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

25

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. I9th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pieta 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 8201 South Wallae« Street

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per
metus kaipo ^patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos: nuo 19—12 pietų 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolpb

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4- 
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 8525.

ir

6800

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

3201

Dr. S. Zmuidzinas
Gydytojas ir Chirurgas 

Valandos: Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj nuo 5:30 iki 7 vai. vak.
1410 W. Monroe Street

Phone Monroe 6880

DR. CHARLES SEGAL| Telephone Central 6926
Praktikuoja z 29 metai 

OFISAS
South Ashland AreM 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiku ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. Ix>cal Office: 1900 S. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną s ,r''1

Phone Midvray 2880

4729
F. W. Chernauckas

Advokatas
134 North LaSalle Street

CHICAGO. ILL
Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.

Union Avė,
Tel. Rooreyelt 8710

Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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CHICAGOS 
ŽINIOS Educational

Mokyklos
Musical Instruments

Muzikos Instrumentai

Fieldo muzejuje

is-Fieldo muzejuje gamtos 
tori jos aplaikyta didžiuliai pie
šiniai, kurie vaizduoja priešis
torinį gyvenimų. Nupiešta žvė
rys, kurie gyveno pietinėje A- 
merikoje prieš 1,000,000 metų 
ir kurie išnyko apie 20,000 me
tų atgal. Patartina atsilankyti 
į muzejų ir pažiūrėti paveikslų 
šių išnykusių sutvėrimu. ę v * *

Įdomios ristynės pirma
dienį Coliseume

Stecher rengiasi vajui, kad at-

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 VVsslunirton Blvd.

PARDAVIMUI. Mes turime savo 
sandelyje 6 grojiklius pianus, prak
tiškai naujus, parduosime mes juos 
tik už $75. Taipgi mes turime 2 pia
nus ir parduosime juos už $35. At
sišaukite tiktai nedėlioj nuo 10 vai. 
ryto ikj 6 vai. vak. VVEISER & 
SONS WAREHOU^E, 2100 South 
Kedzie Avė., kampas 21 gatvės.

Personai
Asmenų Ieško_________

PAIEŠKAU apsiyedimui merginos 
arba moteries, be vaikų, ne jaunesnės 
25 metų, geistina butų linksma ir 
graži, augšta ir stora. Aš esu naš
lys, linksmo budo, vidutinio amžiaus, 
turiu savo namą. Meldžiu atsišaukti 
laišku.

Furnished Rooms
RENDON ruimas apšildytas, for- 

nišiuotas, su ar be valgio, 2154 W. 
28rd St. Tel. Roosevelt 8128. /

Business bervice
Biznio Patarnavimas

Karpentetiai ir Džiaberiai
Porčiai. 

Garažai.
Remodeliavimas.

Saulės seklyčios.
Abelnas taisymas.
Apskaitliavimas dykai. — Cash 

išmokėjimais 
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

ar

Radios
NAUJAS 1930 be ūžimo Majestic. 

Radio už $159, pilnai įrengtas. Me
tai išsimokėjimui. $5 Įmokėti., Taip
gi kitų išdlrbysčių.

Midvvest Piano Stores, Ine.
(>136 South Halsted St.

Tel. Normai 9431
Atdara iki 9:30 v. v.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Naujienos, 
Box 1129 

1739 S. Halsted St.

PAIEŠKAU Martyno Satulos. Esu 
tik ką grįžusi iš Lietuvos, turiu nuo 
jūsų brolio Mykolo daug svarbių 
žinių. Malonėkite tuoj su manim 
susižinoti. Mįss Anna Zolp, 6627 
So. Richmond St. Tel. Hepublic 
4575,

FORNTŠIUOTI kambariai ant ren
dos, pavieniams arba Šeimynai, su 
visais patogumais, 3264 S Morgan 
St. Tel. Boulevard 7943.

PASIRENDUOJA ruimas dėl vie
no arba 2-jų vaikinų su valgiu arba 
be valgio 827 W. 33 PI. Užpakalinis 
namas, 2 lubos.

RENDON kambarys, didelis vie
nam arba dviem vaikinams su valgiu 
arba be. 3634 So. Union Avė./

Business Chaitces
____ Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Shoe Shop — ge
roje apielinkčje — galima daryti 
gerą gyvenimą. Priežastis pardavi
mo nesveikata. Kreipkitės, 5140 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI Meat Marketas ir 
grosernė su namU, arba mainysiu į 
lotą arba pigų namą. 5840 South 
Kedzie Avė.

—------O---------

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo biznį-cot- 

tage, dviflatį arba triflatį ant 
farmos, tuščio loto, biznio ar 
kitokios real estate savasties: 
2031 West 35th St. Lafayette 
0909.

Keal Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

1) REGULIARĖ 6 kambarių bun- 
galo medinė, 1 akras žemės, vieno 
karo garadžius, vištininkas, apielin
kėj Kedzie ir 111-os gatvės, pigiai, 
tik $7,500. Galima ir mainyti ant 
pigesnio namo ar gerų lotų.

2) 18-TOS ir MORGAN apielinkėj. 
Muro frontas, medžio namas, 6 fl. 
po 4 kamb., rendų $78 j menes., kai
na tik $5,000. Galima pirkti su 
mažu jmokėjimu, tai didelis barge
nas.

3) 18-TOS ir STR1NG St. apie
linkėj. Muro akmenio frontas, 
6 fl. namas po 4 kamb., užpakaly 
medinė gričiutė 4 kamb., rendų $86 
į mėnesį.

4) DAUG kitose vietose bargenų 
pardavimui ar mainymui.

5) VISOKIOS rųšies apdrauda 
(Insurance) užrašau gerose, didelėse 
kompanijose. Namus ir rakandus— 
nuo ugnies, Automobilius prirašau 
prie Chicago Motor Club ir kitose 
kompanijose, gyvasties apdraudą ir 
kitokios rūšies.

V. MISZEIKA,
1739 So. Halsted St., 2nd fl.

Tel. Roosevelt 8500

----- o-----
PARSIDUODA didelė groserne 

labai pigiai. Turi būti parduota šį 
mėnesį. Renda pigi, listas geras, 
garu šildomas. Atiduosiu už pirmą 
pasiūlymą arba skaitysiu staką ol- 
selio kaina. Ateikit pamatyti. John 
legeiko, 3340 S. Halsted St., Chi- 
cago, III.

PASIRENDUOJA ruimas dėl vie
no vaikino. 3122 So. Wallace St., 2 
lubos užpakaly.PAIEŠKAU brolį Julijoną Molį; 

paeina iš Kauno rėdybos, Telšių 
apskr. ir parapijos. Girdėjau, kad 
gyvena Detroit, Mich. Jjsai ar kas 
kitas malonėkite prisiųsti antrašą.

Juozapas Molis,
3718 W. 62nd PI., 

Chicago, 111.

RENDON kambarys vienam vyrui 
be valgio, garu apšildomas. 830 W. 
34th St. Cottage. Farms For Sale

Ūkiai PerdavimuiBARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moauette, Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai,

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 

. Dykai ap-
• • v • t ii VUl LrtiriUlllv olugun VIsiunti čempiono titulą; kele-ibile kada ir bile kur.

tas kitų porų

didžiules 
vakarą, 

Coli šen m

ruošia to
siose ris-

Joe Coffey rengia 
ristynės pirmadienio 
spalių mėn. 7 dienų, 
trobesyje.

Visu pirma Coffey 
kį sutvarkymą suolų
tynčse, kad visa publika juo 
geriau galėtų ristynės matyti. 
Sėdynes ketinama taip sutvar
kyti. kaip jos buvo sutvarky
tos kumštynėms, kurias nese
niai rengė šiame trobesyje Jack

šiose rislynėse svarbiausioji 
pora busianti tarp Joe Stecher, 
buvusio seniau sunkiojo svo
rio čempiono, ir didžiulio lenko 
Stasiuko. Stasiak yra apie 30 
svarų sunkesnis, negu Stecher, 
vienok pastarasis sako, 
sai išspausiąs tuos 30 
iš lenko, kai sukabins 
ką “žirklėmis”. Antra

kad ji- 
svarus 
Stasia- 
vertus,

ir Stasiak sakosi esąs kuo go
riausiam stovyje, taigi Steche- 
riui busią riestai. Kaip atsi
tiks, tai parodys pirmadienio 
vakaras. Vienas dalykas jau ži
nomas, būtent tas, kad Ste
cher mano išnaujo pasigauti 
čempiono karūną ir tam tik
slui atsiekti pasiryžęs nugalė
ti visus priešininkus, o vieną 
pirmųjų lai Stasiaką.

Taipjau risis Midget Fisher 
ii- Heine Engei ir keletas kitų 
porų.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

is a Famous Vlvanl Sėt and in- 
face r>owder. >1.00 s Rouge, 75c, 
Cream >1.00, Depllatory >1.00.

Astringent >1.75, Bath Salt 1.00,

Thls 
cludes 
Tissue 
Factal ___ _____ _____
Tollet Water 11.25, Perfutne 12.75, Bril- 
Mantine 75c, Skin IVhitener 75c. Totai 
Value >12.00. 
ten pleces to

Speclal price, >1.97 for all 
introduce this line.

Vardas

Adresas

Bea Van 580-5th Avenue, New York

MAS 
MADE GOOD with 
millions!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure — Economical 

Efficient
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

E
. MI MU "TT'T’Vt— XjIX W ~~ rgECAMTT t S—E

CLASSiFIEŪ APS
Educational

Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knvgvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą j devynis menesius; 
augštesnį mokslą į vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslų. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai irmiai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St.

CHICAGO. n.u

I o biii. miegamųjų kuiiiu. semi,
Įsu springsais ir matrasu, $39.75. 7 

mieste. Kedzie 8463. j šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau- 
i rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

skaitliavimas . Mes atliekame ge-' 
riausj darba

------ O-------

Zelvis Building Co 
GENERALIS KONTRAKTORIUS | 

Statom naujus ir taisom senus na- 
porčius. garadžius. Prieina- < 
kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel. Prosoect 9S5fl

mus, 
ma

3 $M. 8KIJRINIS Rckiyt'loH setas $7.50, 
gaHiniai p.e<’iai $5, Drenerlal $5, Lovos $2, 
Daybetls $5. Kaurai $10, Aisbaksiui $5, Vir- 

virtuvės setai. Valdomojo

GAITGER. . 
St.. prie St. I.awrence, 

aub. vakarain.

tuvČH kabinetai, 
kamb. setai.

b. oist
Atdara u tam..

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

PAIEŠKAI) ruimo apsigyvenimui 
lietuvių šeimynoje East Huron St. 
apielinkėj. Atsišaukite. Box 1128, 
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI gera . farma ant 
mažų išmokėjimų, arba mainysiu 
ant namo ar lotų. Ne perkupčiai. 
Šaukite Radcliffe 1304.

HUGO J. KOHR CO.
Apmušti rakandai; frieze, velou- 
rų, mohair ir tapęs try valyto
jai ir fumigatoriai.

1427 Altgeld St.
Tel. Mohavvk 1327

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namui mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senuti. Permufinu f 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KA1RIS
3230 So. Union Avė.

' Phone Victory 2740

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting I 

& Hardware Co.,
HARDWARH PAINTS & 

WALL PAPER 
Palo terš & Decorat.ors
RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted i^t. 

Tel. Victorv 72C
J.

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
pabudavoti pilnai, $295 ir augš., 
įskaitant cementines grindis. Narni} 
pakėlimas ir pamatai $555 ir augš. 
Nereikia įmokėti, 2 iki 10 metų iš
mokėjimui.
F. & C. CEMENT CONTRACTORS 

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokesHmis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St

I Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama 
i vien?, diena2- RI MORGICIAI

3- TI MORGICIAI 
6 Nuošimčiai

Mes perkame real estate 
kontraktus

ir

INTEKNATDONAL
1 INVESTMENT

CORPORATION
Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 

2^ nuošimčio ir lengvais išmokėji- .• o. va_mais. Paskolas suteikiam į 24 
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division St.

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PUIKUS Upright pianai pradi
niams $45. Grojikliai pianai $85. 
Dykai pristatome. Atsišaukite,’ 6136 
So. Halsted St.

PARDUOSIU savo augštos rųšies 
$850 grojiklį pianą, kabinetą, suolelį 
ir roles, viską už $75, kad užmokėti 
palaikimo sandely kaštus. Galėsiu 
duoti išmokėjimais, jei bus 
rimą.

no-

1418 N. Wood St. 
1-mas augštas

Miscelianeous
{vairus

sto-

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neriam vilnonius sveterius — 
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan-
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir įsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonavičius
504 W. 33rd St. prie Normai Avė. 

Tel. Victory 3486

SALESMANŲ ■ 
PILNĄ AR DALĮ LAIKO 
Augštos klesos firma gali pa

imti keletą N. W. Side vyrų, 
kalbančių kitomis kalbomis, ku
rie dabar dirba ir norėtų padi
dinti savo uždarbį dirbdami va- 

} karais, subatomis ir nedėliomis. 
; Didelis atlyginimas tiems, ku
rie bus tinkami. Turi turėti pa
liudijimus. Atsišaukite bile die
ną ar ketverge iki 8:30 v. v., 

j ar subatoj po piet. Klauskite 
Mr. Kurfess.

OLIVER SALINGER 
& COMPANY

Room 660, Ist National Bank 
Bldg., 81 S. Clark St.

RENDON kambarys vienam ar 
dviem vaikinam, $7 į savaitę su 
Valgiu. Kreipkitės bučernėn. 4550 
S. Marshfield Avė.

KAMBARYS rendon ant antrų lu
bų dėl vyrų su ar be valgio. Geri 
įtaisymai, maudynė. 4359 S. Maple- 
wood Avė. Tel. VJrginia 0817.

IŠSIRENDUOJA kambarys vyrui 
arba merginai; valgį gali pasiga
minti ant vietos. 3302 So. Morgan 
St.

PASIRENDUOJA frontinis ruimas 
dėl vieno arba dviejų vyrų. Nėra 
vaikų. 3-čios lubos. 3328 S. Eme- 
rald Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI restoranas, labai 
geroj vietoje, biznis senas, išdirbtas, 
priežastis, nuovargis, 10819 South 
Michigan Avė

Misccllaneous for Sale
{vairus Pardavimai

GARSIOS Pietinės Illinois Mine 
run $6.50 už toną, pristatom. La
bai mažai dulkių. Lump, egg. nut: 
$7.50, pristatom.

GOVALIS. Cdrial 2311

PARSIDUODA lentos pigiai; iš
važiuoju į kitų vietą. Rasi namie 
subatoj nuo vienos ligi devynių, 
nedėlioj visą dieną,. 1921 Canalport 
Avė., Ist floor.

Autoinobiles
GYVENIMO PROGA. Aš esu pri

verstas paaukoti savo praktiškai nau
ją Buick “Master Six” sedaną, kurį 
vartojau tik devynius mėnesius ir yra 
tiek pat geras, kaip dieną jį pirkau. 
Originalis gražus užbaigimas, balloon 
tairai kaip nauji, 4 ratų brėkiai. Jus 
turite pamatyti karą, kad jį įvertinti, 
kadangi jis yra tikrai naujas. Paau
kosiu tik už $375, nes man reikia pi
nigų. Karas kainavo man $1850 trum
pą laiką atgal. Meldžiame atsišaukti 
tik nedėlioj. 3349 W. Division St., 2 
flat, arti Homan Avė

’2S Buick 5 pas. aedan .......... . .................
’2U l'aiKe Sodan B ratai .............................. :
•21) Ehhox Sodan ............ ................................
1927 Našlį Coaeh apačiai ........ ,...............
'29 Ford coupe ........................... .................
’29 Ford Roadstor ...............................   !
’28 Auburn Roadater .................................. I

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
71.3(1 S. Halsted St., Trlanglo 9330

$800 
$275 
$600 
$250 
$100
$400 
$560

PROGA—STUDEBAKER. Iš prie- 
žasties mirties šeiminoje, našlė yra 
priversta paaukoti savo praktiškai 
naują Studebaker Sedaną, beveik ne
vartotą ir yra absoliučiai kaip nau
jas. Aš pati nemoku karą valdyti ir 
todėl esu priversta parduoti. Priimsiu 
$300. 2538 N. California Avė. 1 flat.

BIZNIERIŲ ATYDAI
Parsiduoda Ford vieno tono tro

kas, tinkas dėl groserio arba buče
rio, No. 1 stovy, galima permainyti 
j express body, nes turi “Steel 
Body”. Taippat parsiduoda ice 
bo.xis, tinkas dėl groserių ar deli- 
catessen, taip kaip naujas du mėne
siu atgal mokėta $365, už $135, taip
gi groserne garu šildoma. Geriausioj 
vietoj, tarp didelių fabrikų. Biznis 
išdirbtas per 7 metus. Pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

GEO. CIZINAUSKAS, 
1458 West 15 St.

NASH vėliausio modelio sedanas. 
Iš priežasties ligos esu priverstas par
duoti jį. Aš vartojau karą tiktai ne- 
dėliomis ir šventadieniais ir beveik 
negalima jį atskirti nuo naujo. Ka
ras vargiai turi įbrėžimą. Jis turi 5 
visiškai naujus balloon tairuS, sėdy
nių aptlnngas, 4 ratų bučkius ir kiekvieną galima įrengimą. Priimsiu $325. 
Atsišaukite bile laiku nedėlioj. 2281 
North Kedzie Avė., 1 Apt.

PARDAVIMUI DAIMOND T. 
trokas 4 tonų — tinkamas anglims 
vesti ir mufinimui. Kitas mažesnis 
trokas Consumers tinkamas dėl 
Laundry, bučernės arba bekerio bi- 
nio. Parduosiu pigiai.Parduosiu pigiai.

3601 So. Lowe Avė. 
Tel Boulevard 9766

WILLYS-KNIGHT vėliausio 1928 
modelio 6 cilinderių, 4 durų sedan’as. 
Reikia pinigų ir paaukosiu jį pigiai. 
Važiavau juo tik keletą šimtų mylių 
ir yra kaip naujas karas. Karas Kai
navo man $1,975 keletą mėnesių at
gal. Paaukosiu jį už $450. Atsišauki
te tiktai nedėlioj. Mr. Kern, 4448 N. 
Ručine Avė., Apartment 29.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai

PARDAVIMUI kriaučių ir valymo 
šapa. Priežastis, negaliu vienas ap
sidirbti. Pigi renda. Gera vieta. 
2543 W. 71 St

20 AKRŲ, 4 mylios j rytus nuo 
Benton Harbor Visa vaismedžiais 
apauginta. Nauji vaismedžiai. Pe
reitų metų pajamos buvo $3,000, 
greitai bus $5,000. Naujas 6 kam
barių namas, barnė, įrankiai, arkliai 
vištos. Pastebėtinas bargenas už 
$18,000. Išmokėjimais.

WOODLEY, 
Tel. Harrison 7450

TURIU 750 akrų farmą, 65 
mylios nuo Chicagos. Juodže
mis, steiki kelias. Geri namai.

-------- o--------
Paul M. Smith & Co.

REAL ESTATE, 
LOANS & INSURANCE

Perkam, parduodama, mainom na-
Parduosiu pigiai ar mainysiu lotus, farmas, biznius visokios 

* ... rūšies. Nėra skirti”*'" «>n^i’riva«karma labai gera. kur yra jr kas yra.
‘Lietuva”, Box 18, 2nd moftgage ir parūpinam 1 ir 2nd 

’ mortgage lengvomis išlygomis. Tei-
I singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

ant namo.
Knygynas
3210 So. Halsted St.I

rūšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
. Perkam notas,

Exchange—Mainai

Energiški ir sumanus vyrai gal 
rasti proga padidinimui uždarbio i) 
pažengimui pirmyn, pardavinėjam 
nepaprastus naujus 6 cilindeliu 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Puri 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki f 
D. Ypač reikalinga vyru teritorijos* 
Worth, Stickney, jaipjau tarp Stocl 
Yards ir Michigan,. Avė. Turi kai- 

zbeti lietuviškai, lenkiškai, čechiška 
ir angliškai.

Priimti anlikantai bus trumpą lai 
ką lavinami dykai konstrukcijos šii 
karu ir geriausiu budu juos parda 
vinėti.

Kreipkitės ,, iiju. 
ryto iki 4 vai. pjO^pieta 
i 
*

PARDAVIMUI groserne, delikate- 
sen, aiskriminė ir School supplies 
krautuvė. Savininkas 3006 W. 41st 
St., Chicago, 111.

PARSIDUODA saldainių ir ęroser- 
nės krautuvė, nėra konkurencijos, 5 
kambariai pagyveHimdi. Renda $80. 
Greitam pardavimui $225. 8436 Gil- 
bert Ct., 1 blokas i rytus nuo Hals
ted St. Vincennes 2418.

kas dieną nuo 10 
poL pieta

Chevrolet Vertelgų, 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

P
EXTRA turiu parduoti bučernę, 

tuojaus iš priežasties ligos, geras 
biznis dėl gero bučerio, lietuvių ko
lonijoj, pigi renda. šaukit išskiriant 
nedėldienj, Victory 9656.
,į. ; l i ■
LABAI pigiai knaučiaus Storas. 

Kas norite pinigų pasidalyti, kreip
kitės 3437 S. Wallace St.

PARDAVIMUI groserne, biznis 
daroma $30 iki 40 dolerių j dieną. 
Parduosiu nebrangiai. 4319 South 
Paulina St.

REIKALINGAS darbininkas dže- 
nitoriaus pagelbininkas unijistas ar
ba ne — galės prisirašyti prie uni
jos, 4725 Calumet Avė. Tel. Kemvood 
1808.

DEICATESSEN ir groserne, įsi
gyvenusi, geriausioj apielinkėj; ge
ras biznis. Turiu parduoti tuojaus, 
$900. 6655 S. Mozart St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

JAUNA mergaitė lengvam namų 
darbui. Mažas apartmentas. Ge
ras namas. Turi mėgti vaikus. Rei
kia pasilikti naktimis. Rogers Park 
7328.

PARDAVIMUI delięatessen ir gro- 
sernė. Gera proga lietuviui, ar lie
tuvių porai. 4 kambarių pagyveni
mas. Renda pigi. Svarbi priežas- 
;is pardavimui. Del platesnių žinių 
šaukite *

Lafayette 9842

REIKALINGA jauna mergina j 
mažą lunchruiinį. Pragyvenimas ir 
gera alga. Kreipkitės po 2rai vai. 
po pietų. Knygynas Lietuva, Box 46, 
3210 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Rout — sodos, 
alaus, papso ir žinžirel, taipgi 3-jų 
tonų troką. Biznis išvažiojimo is- 

Parduosiu pi- 
tinka-

REIKALINGA 20 moterų dirbti 
naktimis naujuose * budinguose. 5 
valandos darbo, $15 i savaitę.

Mergaičių dienomis dirbti lengvų 
darbą dirbtuvėje. Garantuotos vie
tos., Ateikite tuojaus.
GRAHAM EMPLOYMENT AGENCY 

833 Milwaukee Avė.

tonų troką.
dirbtas per 8 metus, 
giai. Atsipirkusj šitą biznį 
mai išmokysiu.

K. KAZLAUSKAS, 
3254 So. Morgan St.

ESU priverstas grjšti į Lietuvą, 
todėl už pirmą teisingą pasiūlymą 
parduosiu bučernę ir groserne. Vieta 
jėra geram bizniui, nepraleiskite ne- 
apžiurėję, 4530 So. Wood St.

For Ręnt
PASIRENDUOJA ofisas su rū

mais, geriausia dėl lietuviško denti- 
sto arba daktaro. Geras biznis už- 
tikryta. Kreipkitės ypatiškai, 10801 
So. Michigan Avė. 3 fl.

RETA PROGA. PardavimilC mo
kyklos reikmenų ir smulkmenų krau
tuvė. 2 pagyvenimo kambariai, ren
dos $19.00 mėnesiui, 5 metų lysas. 
4206 Wentworth Avė,

AUKSINĖ PROGA
BRIGHTON PARK ant rendos 

flatas, kur per 5 metus buvo den- 
tistas, priešais lietuvių bažnyčią, ga
ru apšildomi, 4858 S. Fairfield Avė. 
Tel. Lafayette 0831.

I’ASIRENDUOJA gružus 4 kam
barių flatas, pigiai už prižiūrėjimą 
namo; vertas $25, parenduosiu už 
$10. 5348 S. Halsted St. Tel. Yards 
2773.

RENDON 4 kambariai su mau
dynėmis $18, be maudynių $14 ir 
$15. Kam reikalingi ? Atsišaukite, 
Boulevard 0470.

♦ PASIRENDUOJA 5 kambariai su 
elektra ir maudyne — renda $27.00, 
taipgi 3 kambariai renda $16.00, 
abieji randasi ant antrų lubų. Mrs. 
Misčikaitis, 3121 So. Morgan St. 
Tel. Boulevard 1601.

PASIRENDUOJA flatas, 4 dideli 
kambariai, karštu vandeniu šildomas 
gera transportacija, busai, gatveka- 
riai, 5530 So. Albany Avė.

i

IŠSIMAINO puikus 6 kambarių 
kampinis muro bungalow, mainysiu 
į bučernę, restorantą, seną namą, 
cottages, lotą, arba kas turit namą 
kituose miestuose, priimsiu kaipo 
pirmą įmokėjimą, atsišaukit pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

PARDUOSIU UŽ PIGIAU, NEGU 
• KAINUOJA

Nauja angliška bungalcw, $1000 cash. 
15834 Marshfield Blvd., Harvey, III.

Degtų plytų konstrukcijos; 6 di
deli gražus kambariai; aliejum šil
domi; elektriška refrigeracija, tikra 
ugniaviete, cedar klozetai; saulės se
klyčia, ultra moderniškas kiekvienu 
žvilgsniu; didelis lotas, mūrinis ga- 

I ražas, 30 min. į vidurmiestį; L C. R. 
R., fėras 13c. šis namas bus par-

GERA PROGA 
tv , . . • . . . . .i iv., icrtis iov. ois namas uub
1 ai davimui ar mainymui Lietuvoj i duotas už mažiau negu kainavo, jei 

geras ūkis, su naujais trobesiais. ' - ---- ...
Mainysiu ant namo ar lotų Chica- 
goj ar apielinkėj.

Platesnių žinių kreipkitės prie 
savininko, 4104 Archer Avenue, 
Lafayette 3533.

greit imsite. Išmokėjimai kaip ren- 
da. Tel. savininko Central 1520.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PROGA PASIDARYTI PINIGŲ

2Mj akrų prie South Kedzie Avė., 
1 blokas iki R. I. stoties. Kaina 
$5,000; $1,000 jmrtkėti, kitus leng
vais išmokėjimais. Pribrendus iš
dalinimui. Jus galite parduoti lotus 
po 
sau

105

$500 kiekvieną ir pasilaikyti 
kampų.

T. M. RYAN<
N. Clark St. Tel. Central 2384

SAVININKAS parduos labai pi
giai l’/2 augšto mūrinį namą, ak
mens pamatas; 6 kambarių flatas, 
karštu vandeniu šildomas; 4 kam
barių flatas pečiais šildomas; 2 
karų garažas. Visi pagerinimai su
dėti. 1841 \V. Marcpiette Road, Re- 
public 7762,

BARGENAS. Medinis namas — 4 
fintai po 4 kambarius; viskas mo
derniška, lotas 28 per 125 pėdas. 
Galiu mainyti ant bile biznio. Tel. 
Roosevelt 4395.

PARDAVIMUI pigiai mūrinis na
mas trijų flatų po 4 kambarius, 
naujai ištaisytas, ant 33 ir Union 
Avė. Kaina $4,700. Turiu parduoti 
greitai, nes išvažiuoju j Lietuvą.

Atsišaukit:
John Legeiko, 

3340 So. Halsted St Chicago, III.

DAR YRA KELETAS 
PUIKIŲ BARGENŲ - 
ATVAŽIUOKIT IR PA- 

MATYKIT JUOS

NAUJAS modemiškas bungalow, 
karštu vandeniu šildomas, $1,000 
įmokėti. Prie 6640 S. Talman Avė. 
Arba pabudavosiu ant jūsų loto už 
mažą įmokėjimą.

Savininkas ir budavotojas
Republic 7227

PIRKITE PELNINGĄ 
PRAPERTĘ

Su $2,000 cash jus galite paimti 
puikiausią Chicagoje modemišką 3 
po 5 kambarius apartmentų namą 
su 3 kam mūriniu gardžiu. Elek
trinė refrigeracija, Ūniversal Rasi
niai pečiai, tile maudynės, Red Flash 
boileris. Arti geros transportacijos, 
arti lietuvių mokyklų ir bažnyčios. 
Parduosiu už kiek kainuoja. Šaukite

MR. QUIN, 
Tel. Randolph 5981

PARDAVIMUI graži 5 kambarių 
cottage, kampinis . 34 pėdų lotas, 
puikiausia transportacija, garažas. 
Kaina $4,750. Išmokėjimais. 6000 
S. La Šalie St. Tel. Wentworth 
1541.

PARSIDUODA 5 ir 4 kambarių 
namas West Sides apielinkėj. Mort- 
gage $2500. Priimsiu mainais gro- 
sernę arba lotą, 3251 S. Halsted St. 
Klauskit N. C. Krukonio.

2 FLATŲ mūrinis namas, 5-5 
kamb., moderniškas. Reikia pama
tyti, kad įvertinti, 7045 S. Wash- 
tenaw Avė.

BARGENAS. Išvažiuoju j Europa. 
Parduosiu gražu kampini moderni- 
ką mūrinį bungalovv, su dvigubu ga- 

; ražu. Priimsiu mažą įmokėjimą, ar- 
I ba mainysiu ant lotų. Gera trans
portacija, arti Austin Blvd. Rašy
kite, Naujienos, Box 1127, 1739 S. 
Halsted St.

Savininka labai svarbi priežastis 
verčia parduoti pelningą biznį, gro- 
sernę ir delikatessen štorą, už tei
singą pasiūlymą, arba priimsiu j 
mainus lotą arba automobilį ir dalį 
pinigais. Vieta apgyvento įvairioms 
tautoms, renda piRi, 4 kambariai gy
venimui.

6839 So. Ixx>mis Blvd.

DELICATESSEN, maisto sankrty 
va, gyviausia sankrova gyviausiarųe 
kitehenette distrikte North Side. 
Puikiausi fixturiai. Didelis stakas. 
Pigi renda, garu apšildoma, didelis 
gyvenamasis kambarys. Turiu par
duoti dėl svarbios priežasties. $2,200 
viską nupirks. Išmokėjimais, jei no- 

i j Tikrairimą. Verta daug daugiau, 
pelninga vieta.

4103 Broadvvay, 
kampas Crescent PI., 2 blokai 

šiaurę nuo Irving Park

PARDAVIMUI groserne — geroje 
apielinkčje — labai pigiai .

5401 So. Peoria St«

Pardavimui 2 aukštų nau
ji moderniški mųriniai na
mai, 2 flatai po 5 kamba
rius gyvenimai, su aukštais 
angliškais skiepais, stikli
niai uždaromi porčiai, gra
žiai aptverti lotai, o kaina 
tų namų labai prieinama. 
Nesivėlinkite ir nebūkite 
paskutinieji, nes tie namai 
bus greit išparduoti. Tie na
mai randasi: prie 34th PI. 
ir Halsted St. — $10,800; 
prie Auburn Avė., — $11,- 
800; prie Mosspratt Street, 
— $11,800; prie Wallace — 
$10,800.

Jei turite $1,500 galite nu
sipirkti vieną iš tų gražių 
ir gerų namų. Kreipkitės 
pas

1) PARDUOSIU arba mainysiu 
ant mažesnio — 2jų flatų 5 ir 6 
kambarių medinį namą su aukštu 
beismantu, kuriame galima uždėti 
biznį, 1-as fl. apšildomas fomisu, 
2-as pečiais, kaina prieinama. Ran
dasi prie Califonia ir Archer Avė.

2) TAIPGI parduosiu pigiai 5 
kamb. medinį namelį, pečiais apšil
domą. Lotas 30x125.

Savininkas
809 W. 19th St.

Ist fl.

PARDAVIMUI mūrinis 4 famili- 
ju namas ir iš užpakalio 2 šeimynų, 
17 metų senumo. Parduosiu pigiai, 
nes išvažiuoju Lietuvon. Savininkas, 
2248 W. 25 St.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 4 flatų, 2f po 4 ir 2 po 3 apšil
domi “steani heat”. garadžius dėl 2 
mašinų. Didelis bargenas, parduo
da našlys žmogus, norįs skubiai va
žiuoti j Lietuva. Parduosiu labai pi
giai. Kreipkitės pas savininką, 
7125 So. Mozart St.

BARGENAS ant Bridgeporto. 
j Parduosiu arba mainysiu j Marųuette 
i Park trijų flatų mūrinį namą po 5

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

kambarius ir cottage sU 6 ruimais 
ant užpakalio. Rendos neša $103 
j mėnesį. Mainysiu ant 2 flatų, 
2913 So. Union Avė. Imos lubos.




