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Socialistų laimėjimas 
Lenkuose

Maištas prieš valdžią 
Meksikoje patemptas

Komunistai Vokietijoj grį
žta prie socialdemokratų

Maištininkų vado, geu. Gome- 
zo, jėgos sumuštos; 300 
krito,* 500 paimta į nelaisvę

Maištai prieš valdžią Meksikoje 
visiškai patremti

Socialistu laimėjimas Vokiečių komunistai tam
Lodzėj, Lenkijoje pa socialdemokratais

Bnržuazinės partijos visai su
muštos: miesto taryba socia
listų rankose

VARŠUVA, spalių 11. [Len
kų Telegrafo agentūra]. — 
Praeitą sekmadienį Lodzėj įvy-

Komunistų atstovų kuopos 
Fuertho ir Nuerembergo ta
rybose likvidavosi ir su^idė-1 
jo su socialdemokratų par
tija.

BERLINAS, Vokietija, spa
ko rinkimai į miesto trybą. Vi- Hų 1L [F.]. — Visa komunis- 
so balsų buvo paduota 242,-?tų atstovų kuopa Fuertho (Ba- 
869, taigi bendrai 
nuošimtis turinčių 
suoti piliečių.

Lenkų Socialistų
P. S.) surinko 55,000 balsų ir 
miesto taryboj gavo 21 vietą; dalim, 
vokiečių socialistai gavo 16,-1 
6-13 balsus, žydų socialistai — tų atstovų grupė 
13,993. Kiti vokiečiai gavo 7,- komunizmo ir 
300 balsų,’ o kiti žydai — 
(100 balsų.

Lenkų dešiniosios 
bendrai gavo 33,000 
gavo 13 vietų 
tarpu kai visos 
ko socialistams 
mažumoms.

Kaip šiais miesto 
pakitėjo žmonių

balsavo 76 
teisės bal-

Partija (P.

partijos 
balsų ir 

taryboje, tuo 
kitos 

ir
vietos te- 
tautinėms

rinkimais

varuose) miesto taryboje va
kar perėjo prie socialdemokra
tų. Ji oficialiai likvidavosi 
kaip komunistų kuopa ir pata
po socialdemokratų partijos

Tai jau antra tokia komunis- 
atsižadėjo 

perėjo atgal į 
socialdemokratijos eiles. Pir
ma buvo komunistų kuopa 
Nuerembergo miesto taryboje, 
kuri prieš kiek laiko susidėjo 
su socialdemokratais.

Darydama tokį žingsnį, Fu- 
ertho tarybos komunistų kuo
pa išleido pareiškimą, kuriame 
ji sako, kad dėl nepalankių są-

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 11. — Kautynėse, kurios 
įvyko ties Ayahuahilco, Vera 
Cruzo provincijoje, ir kurios 
tęsėsi per šešias valandas, 3,- 
000 federalinės kariuomenės 
kareivių, generolo Gonzaies 
Escobaro vedamų, visiškai su
naikino maištininkų Landas, 
generolų Arnulfo Gomezo, Hec- 
toro Almados ir Antcnio 
dinos vadovaujamas.

Kautynėms prasidėjus, 
dviejų valandų generolas 
mez nubėgo iš mūšio vietos, 
likęs kitus tęsti

.'Kautynės truko iki suotemos.
Iš arti 1,500 maištininkų jė

gų, trys šimtai buvo užmušti 
ir sužeisti, o penki šimtai pa
imti į nelaisvę. Maištininkų 
vadai ir kai kurie jų leitenan
tai pagaliau spruko į kalnus, o 
paskui juos ir likusieji jų sekė
jai.

Federalinės kariuomenės 
nuostolių buvo 55 sužeisti, jų 
tarpe keletas oficierų.

Prezidentas Calles išleido 
pranešimą, kuriame sako, kad 
“maištas tapo visiškai patrem
ptai ir vyriausybei pavyko 
konsoliduoti padėtis be didelio 
kraujo liejimo.“ Prezidentas 
taipjau paskelbia amnestiją vi
siems tiems maistini ų oficie- 

pa-

M e-

pc

pa- 
kovą toliau.

rams ir kareiviams, k\irie 
dės ginklą ir pasiduos.

nusistatymas lygų. kurios šiandie vįešpatau-
matyti iš to, kad per praeitus’ja Vokietijoje, darbo žmonės
1923 m. rinkimus Lenkų Socia
listų Partija buvo gavus tik 
19,(KM) balsų, o Lenkų Tautinė 
Darbininkų Partija buvo laimė
jus 43,000 balsų. Daliai- 
staroji partija lxdaimėįo 
13,000 balsų.

pa
ves

iolomono salos čiabuviai 
gyventojai sukilo

Neramumams gesinti iš Aus
tralijos pasiųsta kreiseris

SYDNEY, Australija, spa
lių 11. — Solomono saloj kilo 
rimtų čiabuvių neramumų, per 
kuriuos dvidešimt čiabuvių po-| 
licininkų ir jūreivių ir du balti ’ 
valdininkai buvo užmušti. Bri
tų vyriausybei, prašant, į Me- 
laitą neramumams gesinti pa
siųsta Australijos kreiseris

reikalingi galingos nuosavios 
darbininkų partijos, bet paty
rimai iki šiol aiškiausiai paro
dę, kad komunistai tokios par
tijos sudaryti visai negalį. Po 
ilgų svarstymų komunistų at
stovų kuopa galų gale giliau
siai įsitikinus, kad darbininkų 
mases pritraukti tegali vien 
socialdemokratai, o todėl visa 
kuopa nutarus pereiti į social
demokratų partiją.

Pareiškimas baigiamas atsi
šaukimu į visus savo rinkėjus 
ii* bendrai j visus komunistus; 
kad jie tą patį padarytų, tai 
yra grįžtų atgal į socialinės de
mokratijos eiles.

Cosgrave včl išrinktas 
Airių prezidentu

Adelaide.
Airių

Dail
DUBL1NAS, laisvoji 

Valstybė, spalių 11. • 
Eireann (Airijos seimas) šian-

Susisiekimas oru tarp 76 ^lsaį8 prieš, 70 
N. Y. ir Vakarų Indijų

NEVY YORKAS, spalių 11.— 
Ateinančią savaitę prasidės su-1 
sisiekimas aeroplanais tarp 
New Yorko ir įvairių Vakarų 
Indi jų salų: Aeroplanai gabens 
paštą ir pasažierius.
aeroplanas
Santo 
tių.

bės prezidentu išrinko vėl Wil- 
liamą T. Cosgrave.

Seimo pirmininku buvo vėl 
išrinktas senasis pirmininkas 
Michael Hayes.
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JAU

Pirmas 
išskrido vakar į 

Domingo su 12 pasažie-.

METU VAIKAS VEDĖ 
METŲJ MERGAITĘ

KAI) l’LČSfi, TAI 
KAI APIPLfišfi

ANN

'‘mdžonkšenas” prieš 
Angliakasį Uniją

PITTSBURGH, Pa., spalių 11. 
—Federalinio teismo teisė
jas F. P. Schoonmaker davė 
Pittsburgh Terminai Coal kom
panijai nuolatinį “indžionkše- 
nR” prieš United Mine Wor- 
kers unij'a. “Indžionkšenas” 
griežčiausiai užgina angliaka
sių unijos vadams ir nariams 
šiokiu ar tokiu būdu trukdyti 
kompanijai samdytis streiklau
žius, atkalbinėti streiklaužius, 
pikietuoti, vaikščioti arti kom
panijos nuosavybių ar kaip 
nors kitaip kliudyti kasyklų 
operavimą.

Pamišęs negras pašovė
15 žmonių

Pink’ 
parda-

BIRMINGHAM, Ala., 
11. — Negras Charles 
ard, nesvaigiųjų gėrimų 
vinėtojas, gavęs proto pamiši
mą, ėmė šaudyti į visas puses 
ir sužeidė penkioliką asmenų, 
jų tarpe kelis policininkus, ku
rie bandė jį suimti. Pagaliau 
pamišėlis buvo vieno policinin
ko nušautas.

W-,

*

loąoųj apuvnv PUh ........ i,
Mrs. John L Dunvall, nuteis

tojo Indianapolis majoro žmona. 
Jis taiko ją padaryti mayoru, 
kada jis pats nueis kalėjiman už 
korupciją. Jos vyras ją paskirė 
miesto kontrolierium ir ji užims 
mayoro vietą kada jos vyrui 
teks iš tos vietos pasitraukti.

Nugina žinią apio pasi
kėsinimą prieš Smetoną

\VASH1NGTON, I). C., spa
lių 10. [Paštu iš Lietuvos Pa
siuntinybės Amerikai]. — El
ta praneša, kad tilpusi užsie
nio laikraščiuose žinia apie 
ruoštą prieš Lietuvos Raspul>. 
likos Prezidentą Smetoną ir 
areštus ryšy su šiuo atentatu 
yra neatatinkąs tikrenybę, pra
simanymas.

Kinų 17 metų respubli
kos sukaktuvės

ŠANCHAJUS, Kinai, spalių 
11. — Kinų ’ nacionalistai vakar 
iškilmingai šventė šešioliktas 
metines sukaktuves revoliuci
jos, per kurią buvo nuversta 
Mančų dinastija ir įsteigta Ki
nų respublika. Užsienio reika
lų ministerijoj buvo puikus 
rautas, kuriame dalyvavo auk
šti Kinų ir svetimų valstybių 
militariniai ir civiliniai viršilos.

Trys vyrai prigėrė 
\ Superior ežere
rlAROUETTE, Mich., spalių

trys jauni vyrai, kurie buvo 
vaįtele išplaukę meškerioti. 
Kilusios didelės vilnys apvertė 
jų valtelę. Vieno žuvusiųjų, Al
fredo VVesterlundo, kūnas buvo 
rastas vilnių išplautas kran
tai); kitų dviejų, Leonardo Vil- 
Ibergo ir Williamo Ilolmo, kū
nų nesurasta.

Bulgarija stengias iš
vengti karo su Serbais

Jugoslavų pasieny paskelbta 
apsiausties padėtis komitad- 
žų puolimams patrempti.

SOFIJA, Bulgarija, spalių 
11. — Bulgarijos valdžia pa
skelbė apsiausties padėtį Ju
goslavijos pasieny, idant tuo 
budu užkirtus kelią komitadžų 
(partizanų) įsiveržimams į 
Jugoslavijos teritoriją. Išleista 
taipjau įsakymas, kuriuo visa
me krašte užginama neramu
mai ir demonstracijos prieš Ju
goslaviją.

Nepaprasta parlamento sesi
ja šaukiama susirinkti spalių 
15 dieną.

Kartu su apsiausties padė
ties paskelbimu, užsienio reika
lų ministeris Būro v pareiškė 
Jugoslavijos ministeriui Sofi
joj apgailestavimo dėl užmuši
mo jugoslavų generolo Kova
če v ičo, pabrėždamas tečiau, 
kad piktadarybė buvus papil
dyta Jugoslavijos žemėje ir 
Bulgarija neturėjus galimybės 
piktadarių suvaldyti.

Stiprus žemės drebėji
mas Austrijoje

Viennoje namų stogai įgriuvo 
ir susisiekimas buvo sutruk
dytas

V1ENNA, Austrija, spalių 11. 
— šeštadienio vakarą, kaip 
8:30 valanda. Viennos miestas 
buvo supurtytas stipraus že
mės drebėjimo. Supurtymai tę
sėsi apie pusę minutės. Kai 
kurių namų stogai įgriuvo, 
viaduktai ir viršutinieji gele
žinkeliai buvo gadinti, taipjau 
telefonų tarnyba buvo sutruk
dyta.

Drebėjimas buvo jaustas ir 
kitose Austrijos ir čechoslova- 
kijos vietose.

Turkai protestuoja 
prieš Kurdų puo

limus

ANGORA, Turkija, spalių 11.
Turkų valdžia pasiuntė 

Persijai aštrią notą, protestuo
dama dėl kurdų bandų įsiverži
mų į Turkijos teritoriją.

Sniego ir lietaus audros 
pietų Albertoj

LETHBRIDGE, Alberta, spa
lių 11. Smarkios snieko ir 
lietaus audros visoj pietinėj 
Albertos provincijoj sutrukdė 
kulos darbus. Milžiniško kvie
čių derliaus toje krašto daly- 
dar nė 10 nuoš. nebuvo iškulta.

LAKŪNAS UŽSIMUŠĖ

A. D. F. konvencija pas
merkė komunistus

Vadai atakuoja Sherman anti
tru.s t įstatymą, kurs taiko
mas ne trustams bet uni
joms

LOS ANGELES, Cal., spalių 
11. — Amerikos Darbo Federa
cijos konvencija priėmė rezo
liuciją kovoti su komunistų 
darbuote darbininkų organiza
cijose. Vietų unijų vadai ragi
nami daboti komunistus ir 
šluoti juos laukan iš organiza
cijų.

Vakarykščiame ir šios die
nos posėdy buvo aštriai ata
kuojamas vadinamas Sherma- 
no įstatymas prieš trustus, ka
dangi tasai įstatymas laikomas 
ne tiek kapitalistų trustams, 
kiek darbo unijoms.

Artistė Ona Rymaitė at
vyksta j Ameriką

KAUNAS, nigs. 23. Žino
ma “Musų Teatro” trupės įs
teigėja ir jos vedėja, artistė 
p-lė Ona Rymaitė, savo trupei 
negavus iš vyriausybės para
mos, kaip teko girdėti, greiti! 
laiku išvyks į Ameriką.

Amerikoje p-lė Rymaitė ma
no darbuotis lietuvių koloni
jose.

Mergina skrenda per 
Atlanto vandenynu . . . . r-

NEW YORKAS, spalių 11 — 
Jauna aviatorė, Rutha Elder, 
23 metų amžiaus mergina, ir 
jos draugas pilotas George 
Haldeman šiandie išskrido per 
Atlanto vandenyną į Paryžių.
Monoplanu American Giri jie 

pakilo iš Roosevelt Field avia
cijos lauko kaip 5 vai. po pie- 
U).

[Iš tiesu, Rutha Elder nebe 
mergina, ji yra ištekėjusi už 
vieno Lyle Womack’o, gyvi
nančio I^akelande, Floridoj, bet 
ji nori eiti kaip mergina savo 
mergautiniu vardu.]

Pekinui grūmojusi Sausi 
armija atmušta 

l

čang Tnolino mandžuių kariuo
menė laimėjus kovą ir paė
mus i nelaisvę 10,000

■■ ■— ■ ■ ■—■■■i— / y

PEKINAS, Kinai, spalių 11.
— Gauti iš įvairių šaltinių pra
nešimai patvirtina žinias, kad 
šiaurės Kinu kariuomenė atė
mus vėl Ših Čiakuangą, 160 
mylių į pietų vakarus nuo Pe
kino, atkirsdama 35,000 Aansf 
kariuomenės, kuri buvo pažy
giavus toliau į šiaurę nuo to 
miesto. I

Pranešimai sako, kad gene
ralinis maršalo Čang Tsolino 
mandžurų kariuomenės ofen- 
sivas prieš **šansi provincijos 
armijas einąs sėkmingai ir kad 
mandžurai esą paėmę 10,000 
Šansi kareivių į nelaisvę.

Taksai bus sumažinti 
mažiau kaip $400,- 

000,000
WASHINGTONAS, spalių 

11. — Prezidentas Coolidge 
mano, kad ateinančioji kongre
so sesija, sumažindama taksus, 
galės juos sumažinti tik žy
miai mažesne kaip $400,000,- 
000 suma.

Konferencija pakietų 
siuntos kainoms 

pakeisti
W ASHINGTONAS, spalių 

11. Generalinis pašto virši
ninkas Ne\v šaukiu pašto sky
rių viršininkų ir oro pašto kon- 
traktorių konferenciją pakietų 
siuntos kainų pakeitimui ap
svarstyti ir nustatyti. Konfe
rencija įvyks Chicagoj spalių 
22.

ICOOLIDGE LAIKYS KALBĄ 
PITTSBURGHE

WASHINGT()bįAS, spalių 
11.—Prezidentas Coolidge tre
čiadienį išvyks į Pittsburgą, 
kame jis ketvirtadienį laikys 
kalbą Carnegie institute.

DU TEATRAI BOMBAR
DUOTA

ST. PĄUiL, Minu., spalių 11. 
— Vakar vakarą bandyta iš
sprogdinti du vietos k rutanių
jų paveikslų teatrai. Sprogusių 
bombų abu teatrai buvo ap
draskyti, bet žmonių niekas 
nenukentėjo. St. Paul, Minne- 
apoly dabar eina teatrų darbj- 
ninkų streikas.

ŠIAULĖNAI,
Atsirado vilkų..

Praeitų menesį šiaulaičių k. 
M. i Julio koloniją buvo užpuo
lę vilkai.

Nesant tuo laiku namuose 
žmonių, įlindę vilkai į trobą su
ėdė daug valgomų daiktų.

Be baimės marširuodami po 
trobas pradėjo versti pamatus 
ir^ kad nebūtų žmonių nubai
dyti* iš daržines butų ištraukę 
per pamatą mažą vaiką.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra trys iš danelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
Nuritėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvon Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina į patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siusti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galtma atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais n taipgi per skyrius ir paltą ii kitų 
miestų

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

Telegrafuoklt pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteik* 
jums patarnavimą:

AUiROS KNYGYNAS, 3210 S. Hateted St. 
TL BUČIO AJTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L

KANSAS CITY, Mo., spalių 
11. —Aeroplanui nukritus že
mėn iš 300 pėdų aukštumos, 
užsimušė aviatorius Thomas 
Mangun, 27 m. amžiaus.

Užmušė 4 vaikų motiną
BELLEV1LLE, 111., spalių 11. 

— Smarkiai lekiąs automobilis 
užgavo ir vietoj užmušė 
moteriškę, Sofiją Lehr, 
ketverto vaikų motiną, 
mobilistas pabūgo.

TRYS MIESTO VIRŠILOS 
PASMERKTI UŽ ŽMOG

ŽUDY BĘLAUREL, Miss., spalii) 11.
Jaunas, vos 17 metų amžiaus 

i berniukas Vardaman iSullivan 
brieš savaitę buko vedė pačią 
'— 12 metų amžiaus mergaitę 
Eltą Caton. Mergaitės tėvai 

I pasipriešino ir bandė vaikus 
4.^. išskirti, bet teismas pripažino 

jų vestuves teisėtomis ir užgi
nė mergaitės tėvams maišytis 
į naujavedžių reikalus. *.

PLI-

ARBOR, Mich., .— 
— Du jauni banditai 
rytą su javo Michigano-anksti

Universiteto studentą Williamą ' 
Roschą, automobiliu išsigabe-. 
no į užumiestį ir atėmė iš jo I 
visus pinigus — keturis dole
rius, —* laikrodėlį, 
nuo viršutinių iki 
nių marškinių, ir 
do jį eiti namo 
vien kojinėmis ir

MURPHYSBORO, 11, spalių 
11. — Teismas pripažino kal
tais dėl žmogžudy bės buvusį 
burmistrą Wm. Buddsą, buvusį 
policijos 
ir buv. 
Davisą. 
nesį jie 
minicką,

viršininką VVm. Green 
kauntės šerifą Wni. 
Praeito balandžio mč- 
užmušė čia Fredą l)o- 
biliardinės savininką.

vieną 
našlę, 
Auto-

Kūdikis žuvo namų gaisre
OTTAVVA, III., spalių 11. — 

Ugny, kuri sunaikino piliečių

DIDELIS GAISRAS ROMOJ

Nelaimingas atstikimas
BOCK ISLANI), III., spalių 

11. — Išėjęs medžioti Thomas 
Grant, 18 metų, paknupo ant 
kelmo, šautuvas išsišovė, ir jis 
krito negyvas, kulipkos per
vertas.

visus rubus,
pačių apatl-
batus. Palei- Thrush’ų namus, žuvo ir jų 8

apsirengusį mėnesių kūdikis. Gaisrui kilus gaisras, sunaikinęs daug krau-
kelraiščials. tėvų nebuvo namie. tuvių ir kitokių verslo įstaigų, teikė prezidentui rezignaciją.

«R()MA, Italija, spalių 
Romoj, ties senovės 
Maximus, vakar siautė

Circus 
didelis

SAN SALVADORAS, Salva- 
ro Respublika, spalių II.— 
Salvadoro ministerių kabinetas

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

Debesiuota; gali būt lietaus; 
šalčiau; stiprokas, daugiausiai 
žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvę 
tarp 50° ir 66° F.

Šiandie saulė teka 5:58, lei» 
džiasi 5:16. Mėnuo teka 6:39 
vakaro.
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SEIMININKĖMS kelrodis 
Rašo ISABELLE KAY

Taetuvš šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaite tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkai

LIETUVOS VALSTYBES 
RUSIŠKA OPERA

(Kauno korespondento) .

Kaso Lietuviškas padaras

RODYKLE No. J 05

'’ir’mo Receptai
Uždams valgiams yra visoki sken- 

žoliai h ske.nskoniai; kaip tai, žievės, 
uogos, Žiedai, šaknįs ar sėklos. Muš- 
tarda yra vienas, iš seniausia žinomų 
uždarų. Ji daroma iš trijų skirtin
gų rųšių, juodos ar rudos, baltos ir 
Brasaica Juncea. Puikiausia muštar- 
da pasaulyje auga Fen distrikte An
glijoj. Muštarda turi pažymėtiną 
virškinamo veikmę. Ji sukelia apeti
tų valgomam daiktui. Bandykit ją 
su daugeliu gerų valgių. Jei mėgstat 
tikrai gerą uždarą, sekanti* yra ge
riausias ką žinoma.

pamirkita muriatic acte, arba su už
kamšalu acto butelio, ir nušluostyk 
tuoj su tyru skaruliu pamirkytu ver
dančiam vandenyje. Pakartok. Ne
duok actui degint odą. Tas gal pa
liks plėtnią, bet nebus toks aiškus 
kaip juodymo plėtmas.

Nuvalymui karklinių rakandų nu
trink su šepečiu, naudojant druską 
vietoj muilo. Nuplauk po to švariai. 
Bliudų mazgojamas skarulis rei
kia virinti kasdien. Bet eigų tas 
nedaroma tai reikia '"bent palaikyt 
virintam vandenyj per penkias minu- 
tas.

šaukštukas acto paskutiniam van-

Blogas dalykas Lietuvoje— 
tai valdiškos, “kazionos” įstai
gos. Valdžios tarnautojai savo 
darbą atlieka lyg iš didžiausios 
prievolės, lyg sau ir savo, kaip 
Jus sakote, “kostumeriams” di-

valo suprasti savo mokytoją ir 
kalbėti rusiškai.

Bet, kad jau niekur toji pra
keikta lietuviška kalba ne
skambėtų, ponas direktorius 
ir Operai pakvietė j režisie
rius... irgi rusą. Tą atsakomin- 
gą vietą nuo šiolei užims nie
kam nežinomas, bet užtai rau
donas Maskvos pilietis p. ’l'i- 
cliomirovas. Ir visi Operos so
listai privalės kalbėti rusiškai, 
o jei nenorės, tai galės iš te
atro išeiti, o jų vieton ponas 
Teatro Vadovas, vėl Maskvon

džiausią “locką” darydami.
Įstaigų viršininkai ir viršinin

kėliai, pradedant nuo visokių 
ekscelencijų ir baigiant tuo 
žmogeliu, kuris tik “padlagas” 
šluoja, visi lyg iš kažkokio pa
dūkimo patapo dideliais ponais 
ir nieks jiems t<> rusiško rau- 
galo-poniškumo iš tam tikros 
vietos negali išvaryti.

Svetimtaučiai ir kitataučiai 
ar kokie kitokie, kurie tik be

nuvažiavęs, atvež naujų rūkų.
Ir Lietuvos meno židinys 

nuo šiol bus rusiškas, o kai
miečių mokesčiai ir nedaimkos 
apsaugos nuo bado rusiškus 
parėjimus.

Ponas direktorius Sutkus 
nors pats scenoje yra menkas 
artistas, bet jis moka pusėtinai 
Serai mainyti savo veidą ir 
kailį.

Kadaise su savi) sėbru V.

Jūsų Inkstai
Yra sargai jūsų sveikatos 

Neapleiskit Jų!

RUSIŠKAS UŽDARAS
1 šaukštas prirengtos muštardos
4 šaukštai tonmtų katsupo
1 kietai virtas kiaušinis, kapotas
% Šaukštuko acto, biskis paprikos
1 šaukštas kapotų, žalių ir raudonų 

pipirų
2 j^ukštai alyvų aliejaus
Sumaišyk aliejų, actą, katsupą ir 

muštardą pilnai. Paskui maišyk pa
lengva šakutę sudedant pipirus, pas
kiausia kapotą kiaifšinj. Duok ant 
trapių žalių salotų lapų.

Virtuvės Reikliuose
Padarymui formukės jelly, gaukit 

puskvortę jelly kaip paprastai paga
mintą ir lai nusistovi: paskui patau- 
kuckit hlešinukę arba moline forma 
su biskeliu sviesto ir pilkit j ją jelly; 
lai 'pastovi per naktį ir ji išeis gra
žioj formoj.

Pyragai turi būti šalti kada ap
dengi juos cukium. Geriausia būna 
vieną dieną iškepus pyragus kitą die
ną ardenginoti cukrine košt.

Padėk pieno bonkas kur pienius 
galėtų jas kasdien gauti. Neduok 
susirinkt daugybei bonkų.

Išbandymui ar kiaušinienė gerai iš
kepus inkišk j v’durį peilį. Jei pei
lis bus sausas ištraukus, kiaušinienė 
yra gatava išimti. •

Mažas minkštas patiesalas palei 
sinka sutaupys nuovargį ir virėjos 
energiją sutaupys. Prosijant pasidėk 
tą patį patiesalą prie Itntos ir tu- 

. rėsi lengvesnį darbą prosijant.
Naminiai Pasigelbėjimai

Nuėmimui juodylo plėtmų nuo o- 
verykų. sušlapvk tą vieta verdančiu 
vandeniu, pūkui patepk plunksna

denyj neduos juodoms pančiakoms 
nustoti savo spalvos.

Grožėn Patarimai
Oda atl’fka reguliares , funkcijas 

taip kaip širdis, plaučiai, kt Oda iš
meta dusyk tiek nereikalingos me- 
degon negu plaučiai. Todėl reikalin
gą užlaikyti odos skylute*’ atviras. 
Tinkamas maudymąsi užlaikys žmo
gų geriausioj sveikatoj. Maudymus 
laikas neturi būti ilgesnis 20 minu- 
tų. Geras muilas reikia naudoti, to- 
kis kaip karštilio arba glicerino. Jei 
tusu oda i ra labai jautri ir trūksta, 
pusė svųiro krakmolo dadėta į van
deni numažins trūkimą. Jeigu labai 
prakaituoji dadėk puse puoduko aui- 
moniios į vandeni Nereikia maudy
tis iki neuraeis dvi valandos po val
gymo Reikia nru'lt Senelį vietoj 
sponžio, nes jis atidaro odos skylėsi

Y’»at:škp 5've:b"*n
Peršalimai n'ckad nereikia užleis

ti, nes nors maži gpii pavirst Į di<le- 
i;u* nesmagumus, šaltis paeina nuo 
paviršutinio nušalimo nuo oro trau
kulio, sušlaj imo kojų. kt. Peršalimai 
vm pavojingi. Išgydymui šalčio, ’š- 
simaudyk karštame vandenyje pirm 
einant gelti ir išgerk kaišto dėl 
prakaitavimo, to ko re k’.n gerai iš
miegoti 13 valandų, ir šaltis rcrois 
i galvą. Geriausia šiltas gėrimas 
vra lemonad«s arbr karšias n'enas. 
Jei bijai karštai maudyiia. tik pa
merk kojas karštame vandenyje iš
taromus du šąuk't'1 muštardo , su
maišytos nirma šaltoms vandenyje 
Reikia užs’klo*' z,’l*ni bbv’-p'te 
jei galima padėti karšto vandenio bu
telius prie kojų.

EXTRA DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Gražios dovanos dykai ®

Išpardavimas prasidės ket
verge, Spalio (Oct.) 13 d.
Išparduosime daugybes žiemi
nių apredalų dėl vyrų, moterų ir 
vaikų už labai numažintą kainą, 
ir duosime gražės dovanas. 
Kviečiame atsilankyti, nepralei
skit geros progos. Kiekvieną^ 
atsiiankiufcis busit užganėdintr 
musu tavoru kaina ir patarna
vimu.

11 T). Archer Aventie, Chicago, III.

MID-WEST DRV GOODS STORE
J. SANDARGS and I’IKEL Prop.

Be Atidėliokite Ilgiau
Įsiveskit namų apčildymo reikme
nis j savo namą ateinančiai žie
mai — už keletą dienų gal jau 
ateis šaltas oras.

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

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planą dykai.

M. LEVY & CO.
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ

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

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė.
Tel. Saginaw 4847

/

Garsinkites “NAUJIENOSE”

tuviškai nesusišneka, musų 
šventoj Lietuvoj įėjo į baisią 
madą: jiems visi kozyrai į
rankas. •

Kauno, ar Šiaulių, ar ^Pane- 
vėžio 'gatvėmis gali žmog/is va
landomis vaiklčiot ir išbirsi vi
sokių šnektų ir žargonų, bet 
visuomet jautiesi baisiai nuste
bęs musų prasčiokišką valsty
binę kalbą išgirdęs.

Toks jau musų smertelnų 
žmonių likimas ir juo tolyn, 
tuo, rodos, blogyn.

Rodos, kad teatras bent tu- 
iėn; būti tokia įstaiga, iš ku
rios turėtų skverbtis ir kuria
me privalėtų viešpatauti musų 
gražioji, tyroji ir dargi vals
tybinė lietuviška kalba. Bet 
deja! Dabartinis Valstybės Te
atro, o podraug ir oi>eros di
rektorius p. Sutkus, matyt, 
kad apgynus savo kailį nuo 
prakeiktų buntovščikų lietuvių 
ar iš kokių kitokių, jam tik 
pačiam žinomu išrokavimu, 
lyg ir tyčia pasistaravojo į tą 
teatrą sukviesti juo daugiau 
kitataučių, kuriems musų kal
ba yra lygiai svetima, kaip 
kad, pavyzdžiui, peisų ar baš-
kirų. Jau nekalbant apie tai,
kad operos orkestre tik koks
5% muzikantų supranta lietu
viškai, ir todėl repeticijose di
rigentas privalo į juos kalbėti 
rusiškai, vokiškai arba žydiš
kai, bet dabar p. direktorius 
sumanė parodyt muzikantams 
savo ypatingą malonę ir gerą 
širdį ir pakvietė iš Maskvos tik
rą rusą, pravoslavnavo čielo- 
vieka, kažkokį p. Bukšo, kuris 
lietuviškai jau tikrai nekal
bės, nes nemoka.

O tuo tarpu musų muzikai 
lietuviai bastosi po užsieniu* 
eina mokytojauti, skursta, o 
lietuviškos dainos likimu nuo 
šiol rūpinsis “svoj čieloviek”. 
Ir, suprantama, kaipo “savam 
žmogui” eina jau ir kitokia 
atlyginimas: jei vyriausias di-r 
rigentas lietuvis Talat-Kelpša, 
kuris darbuojasi nuo pat Ope
ros įsteigimo, gauna algos 
1,400 lt., tai jo pagelbininkas 
rusas p. Bukšo pasirašė sutar
tį, sulig kurios gaus net 2,500 
litų!

Ir dabar jau'nėra pavojaus 
kad Lietuvos Operos dirigen
tai nuo šiol kalbės lietuviškai, 
nes jiems, turbūt, tai bus net 
ir oficialiai uždrausta.

Bičiūnu jis buvo labai meilus 
prie krikščionių demokratų, 
vėliau, kada reikėjo, patapo 
liaudininku, o šiandien jis jau 
karščiausias 100% tautininkas. 

[Diktatoriaus išvaizda nors ir 
nepritinka buvusiam aptiekoriui, 
bet užtai galima pasinaudot 
madnomis diktatoriškomis ma
nieromis.

Operoje apsistatę saviškiais- 
rusais, o kad ir Dramoje išsi
laikyti p. direktorius sukom 

j traktavo visą tuziną savo neva 
mokinių, kurie gal daug kam 
tinka, lik ne Valstybės teat
rui. Iš Dramos drąsesni ge
riausieji aktoriai sprunka kur 
kas gali, o kiti nabagai, sko
lose paskendę, kenčia. Kiek yra 
tvarkos ir kiek yra savivalės 
matyt jau iš to, kad senieji 
aktoriai, kurie dirba nuo pat 
Dramos įsikūrimo ir vaidina 
pačias sunkiausias i'oles, algos 
gauna tiek pat, kaip ir tie p. 
Sutkaus “mokiniai”, kurie net 
nemoka apsisukti scenoje. 0 
rusiškas liežuvis užviešpatavo 
ir Dramoje. Aktoriai tarp sa
vęs kitaip ir .pesišneka, kaip 
tik rusiškai,—vieni gal dreba 
dėl savo kailio, kiti p. direkto
riui geresni, o kurie nemokėjo, 
tie išmoko, nes reikia.

Per vasarą p. Sutkus rusus 
I beieškodamas, važinėjosi Mask
von, o paskui porą mėnesių... 
ilsėjosi, o kai reikėjo pradėti 
sezoną, tai pamatė, kad teat
ro stogas kiauras ir negalima 
pradėti vaidinimų. Ir todėl 
sezonas liko dviem mėnesiam 
atidėtas, o ponas direktorius 
susirūpinęs “remontuoja” teat
rą. Valdžia moka pinigus, o 
paskum visuomet stebisi, kodėl 
teatro užlaikymas neša nuos
tolius.

Kasmet per vasarą Lietuvon 
suplaukia daug amerkiečių ir 
rotai kam iš jų tenka pama
tyti bemaž geriausio kas Kau
ne yra—Operos vaidinimų.

Teatras užsidaro pradžioj 
gegužės, o atsidaro lapkrity. 
Susidarė jau tokia tradicija, 
kad ponai direktoriai per Še
šias mėnesius veda derybas 
su aktoriais. Paskui visi ilsi
si, o teatras neša deficitą. Bet 
dabar bus nauda nors iš to, 
kad Lietuvos Valstybės Opera 
mokins piliečius jau pamiršta
mos rusiškos kalbos.

18. IX. 27.
i Be to, Operos baletmeisteris 
yra irgi rusas, tūlas Petrovas, 
kuris jau 3 metus Kaune bū
na, o “na litovskom jazykie” 
da • nei vieno žodžio nėra išta- 
ięs. Reiškia, baletas irgi pri-

BLACK DIAMOND COAL 
K SUPPLY CO.

4917 S. Loomis St.
Minkštos ir kietos 
geriausios rųšies

i

Pigiausiomis kainomis 
Greitas Dastatymas.
Telephone Boulevard 1329

skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto.
kad pačios Naujienos 
yra nauditgob

VĖLYBOS valandos, tuitingus maistas ir stimuliuojantis gėrimas, 
V tas viskas apsunkina inkstus. Jei jų veikimas pasidaro menkas, 

jie nebegali tinkamai išvalyti iš kraujo nuodingų dakų.
Palikti tokie nešvarumai gali pagimdyti nuovargį ir skaudėjimą 

ypač nugaros skaudėjimą, galvos skaudėjimą ir svaigulį. Paprastas 
ženklas, kad inkstai neveikia gerai, deginimas besišlapinant.

Tūkstančiai yra dasižinoję apie gerumą Doan’s Pilis kaipo stimu- 
liuotojos ir diuretic tokiame stovyje. 50,000 vartotojų viešai reko
menduoja Doan’s. Klauskite savo kaimyno!

Doan’s
Stimuliuoja Inkstų Syvus

r. “
!’«•; visus vertėliau 60c. bakatiH. Foater-Milburn' Co., Mfjr. Chemirt, Buffalo, N. Y.

į
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25 METU PATYRIMO '
. f'rtlalkyme ūkinių dėl viuokių aklų

JAN SMETANA, 0.0.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir 
pritaikimo akinių

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
' Pastebėki! mano iškabas

Vnlandos nuo 9 ryto iki 8:80 vak
Nedčlioj nuo 9:30 iki 11 dieną. 

Tel. (Janui 0623.

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

ViaoM aptickoae—35c Ir 4Sc puodukas ir 
dudeU. Children’a Muaterole (lenfvea* 

nd forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
maistai.

Jos. F. Budrik line.( 
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 4705
GRAŽIAUSIAI ĮRENGTA DIDŽIAUSIA PIANŲ, RADIOS 

IR MUZIKOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖ. ’
Rudeninis seezonas jau čia, jus galite gėrėtis geera mu

zika ir futbolės sportu iš oro jūsų pačių namuose su 
Brunsvvick ir R. C. A. Radiola, Atvvater Kent ir Fresh-

Atwater Kent vė
liausi modeliai 
kaip ant paveiks
lo už $120.00 
Freshjnan vėliau
si modeliai kaip 
ant paveikslo, už 
$98.00 ir aukšč. 
Radiolas už $78.- 
00 ir aukščiau.
Phonogra p h ir 
Radio krūvoje už 
$79.00.
Užlaikome vė
liausius Bru n s- 
wick ir Columbia 
Lietuviškus Re
kordus ir Roles.

Pirk kas geriausias Radro, mok
mąsis kas pasaulyje veikiama. Aplankyk musų Radio De
partamentą. Viskas naujas, didelis stakas iš ko pasirinkti. 
Atdara vakarais iki 10 valandai. Nedaliomis iki 1 po pietų.

Tris Rdio eeexpertai visados jums yra gatavi patar
nauti. Senus Radio seetus padarome elekttrikiniais ir per
dirbame į naujos mados už labai prieinamą kainą.
Šitą kuponą prisiųsdami mums arba atnešdami j krautuvę, gausite 
dykai Veidrodėlį su Chicagos Radio Stotimis.

Vardas ir Pavarde ......................................................................................

Adresas ....................... . ................................................................ ...............

JEAGL1E KRANO
CONOENSED MILK

Bables Love It
Del skilvio ir vidurį? nesma
gumų i| priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis aauguj Kūdikių 
Lagative.

TAUPYK PINIGUS TAUPYK LAIKĄ
PRAŠALINK NESMAGUMUS

Pataisyk savo pečiy, tomas arba boilerį tuojau 
Nėra būtino reikalo pirkti naują pačių, furnas arba boi
lerį kuomet dalys išdega, sulūžta arba suplyšta; taipgi 
nereikia tų dalių siųsti kur nors toli dėl apmainymo.

NORTHWESTERN STOVE REPAIR COMPANY
Turi Tas Dalis

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

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

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

176 W. Lake Street 853 W. 63rd St.
Bctvveen LaSalle & Wells St. Block west of 'Halsted
2355 Milwaukee Avė. 3209 E. 92nd St.
Betvveen California & Fullerton Avės. South Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Roosevelt Rd 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

K!*, rtM12th STREET
Tel. Kedzie 8902

, IMPERFECT IN ORIGINAL

Mrs. Winslow’s 
Syrup

— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube
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Infant Care
Motinos, jums niekuomet nebusįle kūdikiui, 

peranksti pradėti išdirbti savo kudi- vartoti, 
kių gerus ir naudingus papročius. Jei gerai pagelbsti, 
kūdikis ir turėtų gerą sveikatą ir bu
tų linksmas ir užganėdintas. Kasi 
jam pagelbsti tai atsiekti ? Papras-, 
tas, grynai doržovių produktas, taip 
senas kaip ir jus: gryna Castoria.

Kodėl la$ų Castorijos nuraminsi 
visus nemalonumus iš syk. Praša
lins taip vadinamą eotie ir vidurių už 
ketėjimą, ir ištiktųjų prašalins diar 
rhea.

Ištikus svarbiai ligai, šaukit gydy
toją. Bet daugelis gydytojų patari? : 
vartoti vien tik Castoriją dėl tų kudi 
kių nemalonumų kuriems daugiai* ! 
neko ir nereikia. Jums nėra jokio., 
baimės duoti gryną Castoriją. Ji yra 
saugi ir visai nekenksminga, nes ioic 
nėra purcgotjc, nėra opiatės, nėr:: 
jokių svaigalų. Tas yra tikrai jei i 
vartosit tikrą Fletcher’s Castoria: — 
ir tą rųšj gydytojai pataria nusi-j 
pirkti.

Fletcher’s Castoria yra tinkama bi-

Visi kūdikiai mėgsta ją 
Turi gardų skonį ir labai 

Tiktai žiūrėkit Flet- j 
cher’s parašo ant pakelio ir jus žino
si!, kad jus gaunat likrą ir gryną Ca-1 
storis.

SPECIAl.fi PASTABA: Prie kiek 
vieno butelio tikros Flatcher’s Casto- 
rijos yra įvyniota knygutė “Care and 
Focding of Babiea”, verta tiek aukso 
k'ek ji pati sveria dėl kiekvienos mo
tinos arba busiančios motinos.

Children Cry for

Castor i A
Pinigai Išmokėti Lietuvoje

KOPERACIJOS BANKO

Naujivny 1’inigu Siunt mo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Kopei tcijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pini rai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, r prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia į< ina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmjkit numerį save 
k vit<> jr gavėjo vardą.

PinigLR gavo:
23646—J. Mazurevičienei 

9693—K. Jakubkai 
9453—L. Janušienei

K

Grigaliūnui 
Šukienei 
žekui 
Dijokui 
Gricienei 
Čepaitei 
Kaminskiui 
Smailienei 
Janionienei

13064—K.
23038—B.

j 9631—D.
-3662—S.

9688 L.
. 22655—K.
' 9467—E.

9468—K.

įvairenybės |ĮkoRESPONOENCIJOS
Pasninkavimo ir badavi

mo ypatybės žmogui.
Paryžiaus daktaras Frumsan 

nesenai laiko viešą pramušimą 
apie visiško pasninkavimo ii 

• badavimo naudingumą žmogaus 
kunui ir dvasiai. Anot jo esę 
visų sveikiausia baigti valgyt 
jaučiant dar šiokį toki alkį 
Geriau mažiau valgyti, negi • 
per daug. Žmonės, kurie ma | 

[žai valgo, sulaukia daug ilges 
nio amžiaus, negu tie, kuru 
valgo iki išpampsta. Dažnai 
pu.mikavimas ir badavimas 
žmogų padarąs jaunesniu, gra
žesniu, vikresniu, net plauku 
nebeslenka phnkantiemą. Mo
terys gi išlaikančios iki senat
vės gražią figūrą. Dar vienu 
gera pasninkavimo ir badavi
mo ypatybė esanti ta, kad min
tijimas, galvojimas esąs aiškes
nis, sklandesnis, o jausma: 
skaistesni, švelnesni. Pati mei
lė esanti kilnesnė.

Pranašauja pasau
liui galų

Indiana Harbor, Ind.
.A. 185 k p. auga ir jau su 
kaupu užpildė skilimo spra
gą. — Rengs šeimynišką va
karienę, kvies kalbėtoją ir 
chicagiečius inteligentus.

Spalio 7 'd., Katherine House, 
3801 Deodar St., Įvyko SLA. 
185 kp. mėnesinis susirinkimas. 
Susirinkimas buvo skaitlingas 
ir ramus, šiame susirinkime 
prie SLA k p. prisirašė 21 nau
jas narys, didžiumoj mote
rys. Kuopos organizatorius Jo
nas Kuolas prirašė 6 narius, o 
nutarimų raštininkė p-ia Vala- 
vičienė — 15 narių. Nesenai 
“Naujienose” buvo rašyta, kad 
greitai užpildysime spragą, ku
rią padarė skilimas 18 narių 
išėjimas į naują SLA. 313 kp. 
Tas spėjimas išsipildė, nes vie
ton 18 išėjusių gavome naujų 
narių 23: šiame susirinkime 21 

pa
yra 
or-

ir pereitame du. Reikia 
sakyti, kad naujieji nariai 
rinktiniai ir atsidavę SLA. 
ganizacijai.

Bet lai dar ne viskas. P-ia 
Valavičienč, nutarimų raštinin-

Naujas stiprumas dėl 
Silpnų, Sergančių 

žmonių
Yrn tikrai nuontabu kaip silpni, serguliuo- 

Ją žmonės greitai išryja stiprumą Ir sveikatą, 
kndf jie ima Nuga-Tone. Kai kada | vos 
keletą dienų pn.-tiniato didelis pagerėjimas net 
ir sunkiuose pripuolimuosc. Nuga-Tone duoda 
naujij stiprumą ir Jčgij visai nervų sistemai 
ir visiems gyvybes organams.

Nieko.-* nt-silyginn Nuga.Tonul n.-rv škCirne, 
ireiiernllani nu.-d)ptiėjlmo, pilvo novirAknnimu 
Is'-doj, k toniškame užkietėjime, inkstų ur 
tir ž.'ct suerzinant-, p.ražudyme svarumo ar 
apet'to ar tam panašioje bėdose /paeinančiose 
nuo sumenkėjimo stovio. Nufca-Tone turi 
duoti junti geresnę sveikatą ir padidinti stip
rumą arba jin n eko jums nekainuoja. Par
siduoda visose aptiekoje. Tikrai gauk Jį ir 
išmėgink.

Ar Jus Plonas, 
Silpnas, Nervuotas 

Visai Suiręs?

Kad turojiiR v’auomr’l HveiktK, ulipriiiH 
ruiimcnii, ir amblcijon. ir Kiitirnylię
atlikti ataukančiai dienon darbą ir jauutin 
"kaip dviejų metų Henumo", laike naktie* 
,iųu turite valayh' tris gerus valgius i parą 
ir kad tas maistas butų gerai su virškintas. 
Jai jus negalit valdyti, negalit miegoti, ne
galit dirbti, tiktai paimkit arbatini šnukS- 
tuki) Taniac prfei valgį.

Mrs. Josie May Povera, i A Maywoo<l, 
Indiana, raAo: "AR buvau ant kranto de»- 
peracijoa nuo galvos skaudėjimo, nervingu
mo ir svaigulio. \ Net ir po menko valgio 
turėdavau daug kentėt’. J’asidėkavojant 
Taniac mano virAkinimas dabar yra tinka
mas . ir sunkus dienos namų ruošos (jarbas 
nebenuvarginu manęs.”

Tan/ac yra geros nuo nevirškinimo ir,.už
kietėjimo ganų, skausmų, koktumo, svai
gulio ir galvos skaudėjimo. Jus grąlina pra
rastą apet'tą, pagelbsti suvirškinti maistą, 
atgabena daugiau svarumo ir stiprumo. Ja
me nėra mineralių vaistų: jos padarytos iš 
šaknų, žievių ir žiedų, gamtinių gyduolių 
.įergnn tiems. Kainuoja mažiau negu 2 
ti». sykiui. Nusipirkit* buteli nuo savo 
tininko ir pabandykit jus gerai. Jūsų 
gal bus grąžinami, jei ncpageliiė*.

ten. 
vais- 
plni-

Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas I jĮ, yiDIKAS-LULEVICH 
AKUtBRKA 

3252 So. Halsted St.

Moterys ir mergi 
uos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Viršuj UniverHuI
State Bank

•Jei abejoji apię savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMLSTHIST

Tel. Boulevard 6487 
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752 

Praktikuoja 20 metų

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lota ar farmą visa

dos kreipkitės į seną ir gerai 
žinomą atsakančią

23689 S.
23697— O 
56218—A

9704
9492—0.

13O95K—E.
9718—M.
9734—E.
9728—A.

20—V. Vaitekienei 
23709—J. Paulauskienei 
56233—A. Brledeliui 
13112—S.
9767—A.
9665 J.

23646—M.
23658—L. 
56205 A.
9698—J.

23059—E. 
23659—M. 
56207—J.

9494—M.
9496—0.

22659—B.
9727—0. 

13103 -G. 
23707—S. 
56222—J. 
97597—V.

Kasiubui
Malakauskaitei
Ramanauskaitei
Jakubauskienei
Jakavičienei 
Jureičienei 
Krasnickienei
Blidžiukei
Bakauskienei

Petrilai 
Zubrickieeni 
Balsienei
Rutaitei
Rezgi enei 
Jablonskailei 
Rutkauskaitei

Norkui 
Atkočiūnui

Buk Linksmas!
Naujas Spalio mėnesio 

“Rimbas” kupinas links
miausių juokų jau gata
vas! Skaityk jį, juokjfe ir 
buk linksmas. Dek kon- 
vertan $1, siųste “Rimbui” 
ant tikieto, jis tave kas 
mėnuo atlankys ir links- 
mins. Jei dar nesi matęs 
“Rimbo”, tai prisiųsk 10c. 
gausi jį pamatyti. Pre
numeratas ir laiškus siųs
kite šiuo antrašu:

9469—A.
13095—K.
9462—M.
9485— R.

j 9481 -S.
9486— M.

3977—p.

9500—P.
9497—K.

13098—J.
23063—V.

9701—E.
9495—B.
9723—J.
9713—0.

13100—A.
9725—M.

23704—P.
23706—0.
56225—S.

56227—P.

AKUAERKA - 
3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatržs 

Tel. Yards 1119
Baigusi akute- 
rijos 
ilgai 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose nrieŽ 
gimdymo, laike 

' gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tčs, o rasite pa- 
gelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vaL vakare.

kolegijų/ 
praktika- 
Pennsyl- 

llgon- 
Sąži- 

patar- 
visokio-

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimų, 
akių įtempimų, ir galvow 

skaudėjimų

DR. G.
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Daškevičienei 
Vėtai 
Pocienei 
Paulauskienei 
Juškai 
Jančauskaitei 
B-Baroncelienei 
Politikių i 
Benevičiui 
Fauškelai 
Andriuškienei 
Vaišu itei 
Podžiunaitei 
Sumgailienei 
Jasiukienei
Kazlauskui 

Bilaitienei 
Niukštaitei 
Mockui 
Bieliūnui 

Murauskienei
P. Ulevičių i 
Jurevičienei 
Spingienei 
Briedienei 
Paulauskienei 
Vilisienei 
Jurinienei 
Motiejūnui 
Dargužienei

Šilaitei
Vengriui

Lingei

“RIMBAS” -
1 Bateman Place So. Boston, Mass.

še ją išpildyti aplikacijas, taip
gi ir kp. organizatorius p. Ko
las pareiškė, kad žinąs daugelį, 
kurie nori prisirašyti prie SLA. | 
185 kp., tik mažai laiko turys,. 
bei vistiek tikisi greitai juos i 
prirašyti, 'laipgi yra numato- 
na organizuoti jaunuolių kuo
pelę iš nemažiau kaip 40 jau
nuolių.

Naujoji SLA. 343 kp. taipjau 
kruta ir skaičiumi narių ketina 
pasivyti SJ.A. 185 kp. Bet tu
rės nemažai pasidarbuoti, nes 
SLA. 185 k p. turi daugiau šim
to narių. O jei dar ateinančia- 

41 me susirinkime musų darbščiau- 
. - o j sios ir darbštieji priduos dar 21 

įvykti jau už kelių dienų. Kita j aplikaciją?
Amerikos sekta vadinamai
“Biblijos tyrinėtojai’’ jau ke taipgi šiame susirinkime ta- 

• turis dešimt metų baugina ;P° nutarta surengti šeimyniš- 
žmones pasaulio galu, šios sek-1 ką vakarienę. Tam išrinktas 
tos įkūrėjas stambus pirklys komitetas iš moterų. Nėra nė 
Russell Loję, prieš dešimtį me- mažiausios abejonės, kad musų 
tų mirė, nesulaukęs išpranašau moterys surengs puikią vaka- 

biblijos tyrinėto rienę. Nutarta j minimą vaka- 
tą galą visai kitaip supran- rienę taipjau pakviesti gerą kal- 

Adventis- bėloją ir būrelį Chicagos inte- 
pasaulinio ligentų. Tam irgi išrinktas k6- 

ir u'gni- m i tetas. Susirinkime daugelis

Taniac
Ša M1LUON Bonus USED

jau k ei h

Adventistų sekta pastaruoju 
i laiku vėl pradėjo smarkią'pro 
pagandą už pasaulio galą. Vi 
suose pasaulio ’ didmiesčiuose 
šventadieniais dabar dalijam 
milijonai atsišaukimų j žmones 
kad atatinkamai pasiruoštų su 
tikti pasaulio subiro j imą. Kaip 
žinoma, adventistai
kartus buvo mėginę iš biblijos 
įrodyti, kad tada ir tada turi 

!įvykti pasaulio galas. Bet pa
saulis ir tie patys adventistai 
vis dar gyvi išliko. Dabar ji« 
vėl tvirtina, pasiremdami šven
tuoju raštu ir žemės drebėji
mais, kad pasaulis neužilgo su 

.grius, o išliks tik adventistai. 
Jų vadai šį kartą atsargesni. Jie 
sako, jei ir ne luojaus sugrių- 
siąs, tai tas įvyksią vėlu vė
liausiai iki 1949 metu

Greita Pagelba Nuo 
KOSULIO

l>a vojua. Ncpi-aleiskite 
Še vera'a Couuh Balnam 

prašalina koeulj grei
tai jau per 4H metus. 
Malonu, vartoti 
abeit'iučiai saugus. 
Išvalo visai dusinan
čia plėgma, kuri pa
gimdo sunkų kosė
jimą ir prašalina 
gerklės kutenimą.

Nusipirkit už 
arba 50c. nuo 
vaistininko.
W. E. 8EVEKA 
Oda r Rapids, Iowa 
Nuo krūtinėj ir gal
vos slogų vartokite 

Cold Tableta

Kosėjimas yra 
nėsuątabdę.

26c.
HUVO

co.

COlIGH balsam

įstaigą.

S. L.1FABIAN & Co.
809 W. 35th St. 

(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0611—0774

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

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

įvairus Gydytojai
Phcne Armitage 2822

DR. W. F. KAL1SZ
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedelioj pagal sutartį

Telephone Yards 09&4

DR, MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 13 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 Ud 9 
vakare. Nedaliomis šuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 82N

to galo. Bet 
i jai 
ta, kaip adventistai, 
tai laukia * tikro 

, triukšmo, kada siera 
mi pradės iš dangaus lyti. Anie Į pareiškė norą, kad kalbetojum 
betgi pranašauja tik pasaulio; butų kviečiamas “Naujienų“ 

-tvarkos pasikeitimą, nemato- • Redaktorius P. Grigaitis. Jie 
Imam Kristui vadovaujant. Anot sako, kad jiems patihka “Nau
jų, mes jau gyvename nebe sej jienos, kurias P. Grigaitis re- 

įname, bet naujame pasauly, d daguoja, tad patiks ir jo pra- 
tai jap kelis metus. Dabar jau kalba. Aš nė kiek neabejoju, 
prasidėjusi tūkstantmetinė ka kad komitetas suras tinkamą 
ralystė, kurios laiku velnias, kalbėtojų ir būrelį inteligentų 
anas piktasis žn^įrių gaudyto- is Chicagos. Lauksime jų, o 
jas, liekąs surištas. Per tą lai- mes, Ind. Harboro ir apielinkes 
kotarpį žmonija busianti išva lietuviai tai jau tikrai dalyvau- 
lyta nuo visų blogybių ir pa- sim toj vakarienėj.
mažu visi suseksią gyvenimo. —Alvenas.
paslaptį, žmonija geriau mo-  
kėsianti išnaudoti gamtos jėgas i 
ir busianti laiminga taip, kad; 
nei dangaus nebeišsiilgsianti. i 
Toliau busią išrasta tokia duo
na, kurią užvalgius amžinai ne- 
reikėsią mirti. Del to milijonai 
dabar gyvenančiųjų niekad ne- 
bemirsią. Pasaulio sostinė bu
sianti Jeruzalis, o žydai busią 
vyriausieji pasaulio makleriai ir! 
visi duosis krikštijami.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To preso Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

kurias P. Grigaitis re-

žemos kainos — atsakan 
tis patarnavimas.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

. M. YUŠKA&CO. 
4604 So. Paulina St., Chicago, III.

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktį 
South Shore 2238, Boulevard 4136

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvle-. 
ną vakarų, išskyrus ketvergų.

Nedėliotais nuo 9 iki 12 ryto.

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjj
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.i Hyde Park 8895

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGA

25c į metus
Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
Žinokite kaip ir ką Mote- 
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago,

Petternų Skyrius

TEN IR Iš 

LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ 

knt musų trijų Sriubų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir populiariški viono kabin 

laivai, 
Clereland, Wentįhalia, 

Thuringia
Europines keliones asmeni

niai vadovaujamos

šono18 new yor- <KO IKI KAU- t-KJUroo IR ATGAL

Plūs U. S. Revenue taksai

m.

Garsinkitės Naujienose

Savaitiniai išplaukimai
Del permito ir kitų informa- 

. cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agente
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas 

' 190 No. State Stn Room 1012 
Tel. Dearborn 2784

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

3335 So. Halsted St?
Po pietų nuo 8:80 iki 8:10 vai. vak.

Nedaliomis nuo 10 ryto Ud 12 
TeL Yards 2141 

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgifiams.

Jotui Kuchinskas ir

Bailys F. Majauskas
Lietuviai Advokatai

2221 W. 22 St.
arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdzlunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 Weat Adams St Room 1217 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22 St nao 7 lį! 9 
Telephone Roosevelt 6090 

Namų Telefonas Repablic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUTIS ADVOKATAS 

1*756 So. Mlchigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6877

A. A. OL15
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
VrIcutrih

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 ▼. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, 111.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

>■ - ■■■/
Ofiso Tel. Boulevard 9698 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirargas
Spacialistas Moterišką, Vyrišką 

Vaikų ir visų chroniškų ligą 
Ofisas 3102 So. Halsted SL Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

. ................................ ...... ... ...... .

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam Šviesas ii 
elektroj. JIuki, j nnu 
Jus ir senus namus i. 
mainom naujas liam- 
pas j senas; duodami 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Garsinkitės Naujienose

SPECIAl.fi
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NAUJIENOS-
Th* Lithunira Daily Neva

Publiehed Daily Ixc«pt Hunday 
by tha UtbumUM Daily N«wa Fub. 
C«. Ina

Editor P, GRIGAITIS

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Kooeerelt 85M

Subraription Katrai
|8.t0 per year in Canada 
17.00 per year outaide of Chicago. 
18.00 per year in Chicago.

8c. per copy.

Entered as Second Claas Matter 
March 7th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, UI., undar tKs act of 
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ANGLAI APIE LIETUVĄ

Amerikos šimtamečiai

Smarkus socializmo bangos kilimas Vokietijoje, kurį ma
tome dabar, šitą musų nuomonę patvirtina.

Lietuvoj po diktatūros 
letena

Įtakingas Anglijos liberalų organas, “Manchester 
Guardian”, rašo apie “baltąjį terorą Lietuvoje”, minėda
mas masinius areštus, spaudos suvaržymą ir kitokius val
džios sauvalėj darbus. Tarp kitko jisai sako:

“Visa padėtis Lietuvoje išrodo labai neaiški. Te
roras ir cenzūra praleidžia mažai žinių. Tik vienas 
dalykas yra aiškus, būtent, *kad fašistinė diktatūra viešpatavo sauvalė: 
Lietuvoje tokia žiauri, jogei iššaukė sukilimą, kuria-j trėmimai, karo lauko 
me miesto ir sodžiaus darbininkai, matyt, vaidino va-,nl,rt»es bausmės; 
dovąujančią rolę. Šis sukilimas, savo 1--------------
punkto pasiekęs Tauragės kovose, buvo nugalėtas ir 
dabar visas judėjimas yra' triuškinamas teroro prie-'ni0 dienas, 
monėmis, taip gerai žinomomis Rusijoje, Vengrijoje 
ir Bulgarijoje.” * t , 
Anglijos liberalai, vadinasi, stato Lietuvos smurtiniu-1 , ,

kus ant vienos lentos su Rusijos bolševikais ir Vengrijos pad.ties visi žjno> kad 
sai memorandumas negalėjo 
išvysti pasaulio, nes cenzūra 
jo neleido spausdinti. Tuo tar- 

I pu tautininkų “Lietuvis” visu
Brooklymskis fasistuno smurto garbintojų organas,^ jr .. kjeį gugeWdamas nic. 

išpludęs ir iškoneveikęs Tauragės sukilėlius, dabar mė- kino, 
gina “rimtai” sukritikuoti juos.

Netenka daug kalbėti apie Į 
!padėtį, kurią sudarė tautiniu-' 
Ikų diktatūra Lietuvoje po 
(gruodžio m. 17 d. perversmo.
Kraštui užčiaupė burną, įsi-

areštal, ’^os dešimtys, būtent:

pra-

(Kasyta Kaune 1927 m. rug- žiūrima Lietuvoje ir užsieniuo- 
sėjo m., 25 d.) se į Tauragės įvykius.

Masiniai areštai 
Po sukilimo Tauragėje

sidėjo masiniai areštai visoje 
Lietuvoje. Mažeikiuose suim
ta virš 200 žmonių, Kaune ke- 

: žviro- vCll| '
1 teismai, no8» Budrys, Anccvičius, 

_____ ___ tūkstančiais visa eil€‘ darbininkų— vis so- 
aukščiausio' priveista šnipų, provokatorių, cialdemokratų partijos žmonės, 

žodžiu—smurtas ir kapinių tv- Suimta pažangiųjų studentų 
Ja šiandie lydi musų gyveni- kultūrininkų: Krigeris, LiutJfc- 

kas, ir liaudininki^: C. Pet
rauskas, Daugėla, Boleckis ir 

Bene vasario mėn. kai kurie kiti. Šiauliuose: Januškis, 
l niversiteto profesoriai įteikė Markelįs (socialdemokratų SU-
\ oldemaro valdžiai taikų me- mo atstovai), B. žygelis (Sei-
»' Y • e VVA 1 A a« ™ . • «« M • ra ' — - __

ir Bulgarijos despotais. Ir tame jie, žinoma, neklysta.

PASITYČIOJIMAS

Sako:
“Ginklo tik reikia ten, kur demokratija visai už- 

gniaužiama, bet ne ten, kur jai ruošiami nauji ir to-*!i 
bulesni (I) budai pareikšti savo balsą”.
Taigi, Lietuvos smurtininkų ruošiamas humbugiškas 

“referendumas” esąs “tobulesnis būdas” pareikšti demo-

Reiškia, tautininkai pri
pažįsta tik sau teisę išsitarti, 
gi visiems kitiems draudžia. 
Tai toks buvo taikaus profeso
rių memorandumo likimas, šis 

I pavyzdys sako, kokią šlykščią, 
beteisę padėtį įvedė Voldema- 
ro-Smetonos režimas Lietuvoje.

Perversmų bandymai
Ar reikia todėl stebėtis, kad 

tautininkams įsiviešpatavus 
vT .... -i • Lietuvoje kas antras mėnuo
Nes juk jie savo spaudoje įro- Vy|<0 perversmų bandymai.

Gaila tečiaus, kad šis smetonlaižių išradimas visai- 
nėra originalus. Daug seniau jau jį yra padarę mūsiškiai 
Bimbos su Pruseikomis.
dė”, kaip dusyk du keturi, kad visuotino balsavimo panai-į Sausio mėn. 15 d. bandyta 
kibimas, spaudos pažebojimas ir teroras reiškia ne demo-, versti tautininkus iš aktingųjų 
kratijos užgniaužimą, o tiktai “tobulesnę demokratiją”. ,kademų (fašistų) pusės: Glo- 

> vackio, Tomkaus, Klimaičio, 
Daugelis žmonių, kurie tą bimbišką filosofiją skaitė kunigų Makausko, Alšausko ir 

komunistų laikraščiuose per keletą metų, pagaliau susi- kitų. Po to, kovo mėnesyje
> Gegužės 

mėn. sąryšyje su gen. Kleš- 
činskio byla ir mirties sprendi- 
_  ______ j ten suinteresuotos 
grupės bandė sukelti triukšmą 

iir aktyviai pasirodyti. Gi da
li ar turime Tauragės įvykius, 
įapie kuriuos jus tur-but jau 
gerai žinote.

Tai stichinės bangos, kurios 
savaime kyla dėl priespaudos, 
įvestos krašte. Ir kol ta piie- 

; spauda tęsis, aišku, kad ra- 
Tie rinkimai buvo miestuose Altona, Wandsbeck ir'riUmo neturėsime. Galų gyle,

prato, kad jie yra laikomi ant juoko, — ir patarė savo bu- L-ilo Pajaujo byla, 
vusiems mokytojams eiti šunims šėko piauti. Bet smeton- 
laižiai mano, kad atšildyti bolševikiški barščiai tai 
tik tinkama jų pasekėjams “patriova”.

DIDELI SOCIALDEMOKRATŲ LAIMĖJIMAI 
VOKIETIJOJE

Amerikos laikraščiai praėjo tylėjimu pro savivaldy
bių rinkimus, nesenai įvykusius kai kuriuose gana stam
biuose Vokietijos miestuose, nors jų rezultatai buvo įdo
mus. ‘‘ ' * ,____ ________
Harbufg, ir visur pasireiškė didelis socialdemokratų stip- i o šaudymų, mirties nuospren- 
rėjimas ir skaudus nuostoliai buržuazinėms patrijoms.

Altonoje iš 113,310 visų paduotų balsų socialdemokra-
džių ir kitokių smurto žygių 
i tsiras krašte bendras ūpas, 

i nepakenčiamą 
sauvaulės režimą.

Valdžia sako, kad tai 
“banditizmas”

Del Tauragės įvykių pra- 
Įdžioje pareikšta, kad tai buvęs 
l“banditų

, \ ’ .. ‘ 1 . _ . . k , 1’1 uris nušluos
tai gavo 43,036 balsus nr pravedė i miesto tarybą 25 atsto-1 sauvauiės rėži 
vus (vietoje buvusiųjų 18). Tuo tarpu nacionalistai (tau-[ 
tininkai) tesurinko tik 1,980 balsų ir gavo vieną vietą ta
ryboje. «

VVandsbecke socialdemokratai laimėjo 3 naujus man
datus ir dabar turės 15 atstovų. Harburge socialdemo- ubandilų» darbas> bel paskeib- 
kratai užkariavo absoliučią daugumą vietų miesto tasaį valdžios komisijos pru- 
taryboje. a [ nešimas rodo, kad Taragės su-

žmogaus gyvenimo ilgumas. — 
šimtamečių skaičius. — Šim
tamečiai tarp ateivių. — Neg
rų ir indėnų ilgaamžiai. —> 
Kai kurių šimtamečių var
dai. — šimtamečių patarimas.

mo atstovas), švambrys, Lin
kevičius, Požėla (š. Naujienų 
administratorius), daug social
demokratų ir šiaip žmonių.

Tauragėj suimta virš 200 
žmonių. Dideli suėmimai ei
na Vilkaviškio, Alytaus, Ma- 
riampolės apskričiuose. Social
demokratų Seimo frakcija Viso 
nustojo jau 9 žmonių, būtent: 
suimta Jakubauskas, Žukaus
kas, Markelis; slapstosi ir ne- 
žinio kur randasi Plečkaitis, 
Vikonis; pasišalino į Vilnių, 
anot laikraščių pranešimų, Pa
plauskas, Kedys; nužudytas 
savo namuose palei Tauragę 
Mikulskis, šiaip organiazcijos 
narių areštuota be skaičiaus. 
Likusieji socialdemokratų par
tijos žmones, gyveną 
stropiai sekami.

Liaudininkų Centro 
to narių suimta C. 
kas ir B. žygelis. Juodu jau 
paliuosuotu, bet ištisa eilė ap
skričių komitetų narių laikoma 
kalėjimuose arba tremiama j 
V arnius.

Kaune,

Komitė-
Petraus-

Provokatoriškos bylos
Su provokatorių pagalba su

daroma bylos soc.-dem. stu
dentui živiliui, darbininkams 
Macinskiii, Stanevičiui ir dar 
kai kuriems. Laukiama karo 
lauko teismų Kaune, Mariam- 
polėje, Šiauliuose.

Kas tie 
turbut nė 
“teisiama” 
be gynėjų.

šitokiais
ruošia dirvą konstitucijos kei
timui vadinamo “tautos atsi- 
klausimo” keliu. Kai visa opo
zicija bus išžudyta arba į ka
lėjimus ir koncentracijos sto
vyklą sugrusta, tai Voldemaras 
su Smetona tikisi “referendu
mą” laimęti.

karo lauko teismai, 
aiškinti nereikia: 
prie uždarų durų,

žygiais tautininkai

j f nešimas rodo, kad Taragės su-
Dabar tečiaus jau ir Amerikos žinių agentūros ėmė kilime dalyvavo ir socialdemo- 

kreipti savo dėmesį į aiškiai pasireiškiantį politinių jėgų liaudininkais, šauliai,
persigrupavimą Vokietijos respublikoje. Jos praneša, ,,inka) Sako> ai)glų atašg (pa. 
kad šiomis dienomis'įvyko rinkimai dar dviejuose žymiuo-'siuntinybės narys) atsikreipė į 
se Vokietijos miestuose, ir abiejuose socialdemokratai lai-;vienų ministerį ir prašė jo pa- 
mėjo “big vietory”: Hamburge pravedė — dešimtį naujų aiškinti, kas dabar dedasi ,Lie-, 
atstovų, o Koenigsberge (Karaliaučiuje) beveik padvigu-' 
. . X X 1 rages įvykius. Ministeris at-bino savo atstovų skaičių * kad ......

Jeigu Vokietijos socialdemokratams butų pasisekę “banditai”. Tuomet an^lų dip- 
tiktai kurioje vienoje-kitoje vietoje, tai galėtum manyti, lomatas pastatė tokį klausimą: 
kad tai tiktai pripuolamas reiškinys, priklausąs gal nuo Kaip tai galima, girdi, kad Lie- 
kokių nors vietinių aplinkybių.. Bet kuomet matome visą 
eilę rinkimų, įvykusių tolimuose nuo kitas kito punktuose, 
ir visur rezultatas tas pats, tai jau tenka pripažinti, kad 
jie liudija apie bendrą krypsnį politiniame krašto gy-j 
venime.

Socializmo jėgos Vokietijoje sparčiai auga, o nacio
nalistinės reakcijos jėgos taip pat sparčiai smunka. Vo-

bino savo atstovų skaičių. akęs, kad Tauragėje veikė

Tauragiečių nepasisekimas ne- 
nupuldė žmonių ūpo

Tauragės sukilimo “malšini
mas” eina visu smarkumu. 
Smurtininkai remiasi dalim 
kareivių su kai kuriais karš 

, “Malšinto
jų” skraidomasis būrys gaiK 
šiai vaišinamas šnhpsu ir to
dėl įvyksta taip daug nekaltų 
žmonių suėmimų ir sušaudy
mų.

Bet reikia pasakyti, kad ne
pasisekimas Tauragėje nesukė
lė visuomenėje jokio nusimi-

Uuvoje banditai užima net iš
tisus miestus?

Kai • tautininkų ministeris ■ nimo, tik visi yra dar grlež- 
įpradėjo anglui dėstyti savo čiau nusistatę prieš 
mintį plačiau, tai atašė jam Imtis valdovus.

'atkirtok “Turbut ir Seimą bu-'rikiečiai neprivalo 
vo užpuolę banditai ir išvaikė!”

šis incidentas apibudina, kaip

dabar ti- 
Taigi ir ame- 

nusiminti. 
Žmonių pergalės valanda ateis
—nebijokite!

Nėra vilties, kad žmones ka
da nors gyvens taip ilgai, kaip 
bibliškas Metuzelis, kuris esą 
miręs turėdamas 969 metus am
žiaus. Mažai davinių taipgi tė
ra tikėti, kad žmonių amžius 
pailgės iki trijų šimtų meti/, 
kaip tai pranašauja Bernard 
Shaw. Tačiau faktas pasilieka 
faktu, jog šiandien yra daugiau 
šimtamečių, negu jų kada nors 
yra buvę; daugiau proporciona- 
liškai imant gyventojų skaičiui.

Sulig 1920 m. cenzo, Dėdė 
Šamas turėjo 1,561 sūnų ir 
2,706 dukteris, kurie šioj aša- 
i ų pakalnėj išgyveno mažiau
sia šimtų metų. Kai* kurie jų, 
be abejonės, turėjo šimtą sų 
geru kaupu, bet cenzas tarp 
šimtamečių ir virš šimtamečių 
nepraveda linijos.

Palyginamai mažas žmonių 
skaičius domisi cenzo daviniais. 
Apie šimtamečius mes išgirsta
me tik tada, kai jie miršta. Pa
sitaiko, kad šimtametis yra šio
kiu ar tokiu budu pasižymėjęs. 
Tąsyk jis yra žinomas ir pla
tesnei publikai. Pavyzdžiui, gan 
plačiai buvo žinomas senatorius 
Code iš Kalifornijos, kuris mi
rė turėdamas 102 metu.

Daugelis šios šalies šimtame
čiai yra ateiviai; nemažai taip
gi jų randasi tarp indėnų ir neg
rų. Kai kurie jų turi daug gi
minių. Vienos moters vaikai ir 
vaikų vaikai sudaro 114 žmo
nių.

Nežiūrint į tai, kad ne retai 
pasitaiko šimtamečių, praeita
me šimtmetyj du gan žymus 
anglų rašytojai pareiškė tą nuo
monę, jog kalbos apie labai se
nus .žmones yra tik pasakos. 
Girdi, žmogus negali ilgiau gy
venti, kaip šimtą metų. Toks 
skeptiškumas nesunku išaiškin
ti. šimtamečiai paprastai gyve
na kur nors toli, ir mes jų ne
matome. Pavyzdžiui, Konstan- 
tinopolyj gyvena Zorah Agrah, 
kuris turi per 120 metų. Būda
mas labai neturtingas žmogus, 
Agrah mėsos beveik visiškai 
nevalgė. Tabako ir svaigalų jis 
t aipgi nevartojo.

O štai kitas pavyzdys. Persi
joj, Mochin kaime, gyvena mo
teris, kuri turi 146 metus. Jos 
duktė esanti 117 metų amžiaus, 
žinia apie tą^onutę tilpo vie
name Londono laikraštyj. Kiek 
ji yra teisinga, — sunku 
kyti.

Net Amerikoj galima 
tinai ilgai gyventi. Tatai
Kcziah E. Kuffa, Pennsylva- 
nijos negrė, kuri mirė pereitą 
vasarą, šeimps biblijoj buvo 
pažymtėa, kad ji gimė 1804 m.

Joseph Davis, kuris mirė 
Milwaukee mieste, turėdamas 
120 metų, buvo skaitomas ge
riausiu žmogum Jungtinėse 
Valstijose. Labai galima, kad 
jis ir buvo seniausias žmogus. 
Per ilgus metus jis buvo ver
gas. Daviso vyriausias sūnūs 
turi 96 metus, o jauniausias—- 
44.

Catherine Minor iš Bostono 
tvirtino neužilgo prieš mirtį, 
jog ji turinti 118 metų. Se
niausi Kentucky valstijos Mo
teris, Celia Carter, mirė pra
eitą vasarą. Rekordai rodo, 
jog ji turėjo 117 metų. Iki 
pat mirties ji neprarado at 
minties ir sveiko proto.

Airis Shannon mirė būdamas 
115 metų. Penkioms savaitėms 
praslinkus po apvaikščiojimo 
114 metų nuo gimimo dienos, 
New Yorke 'mirė Peshe Malke 
Urdang. Kai
klausta, kokią dovaną ji norė- 
tųgauti gimimo dienoj, tai ji 
j nokdama atsakė “vyro”. Pas
kutinius šešis metus ji pralei
do žydų prieglaudoj. Urdang 
mirė praeitais metais.

Bose Garvey gimė Airijoj 
1812 m. Amerikon ji atvyko 
1863 m. Garvey mirė praei
tais metais mieste Albion (Ne- 
braska), palikdama keturis sū
nūs. Vienas sūnų apsivedė ir 
apleido ją. O kiti trys — 82 
metų seniausias ir 71 m. jau
niausias—pasiliko nevedę, kad 
prižiūrėti savo motiną.

Prieš kiek laiko Meyer I»bo- 
vvitz’ą anūkai nuvežė į sinago
gą, kur jis praleido savo 111 
metų gimimo dieną. Lebowitz 
gyvena New Yorke. Paeina jis 
iš Rumunijos. Jo receptas il
gam amžiui—tai prisilaikyti 
saiko visame kame.

1926 m. balandžio 
Baltimorėj mirė Passach Ye- 
servsky, kuris turėjo 111 metų. 
Jis buvo seniausias to miesto 
žydas. Gimė, jis Suvalkijoj. 
Jo moteris turi 109 metus. Iš 
savo vyro laidotuvių namo ji 
parėjo pėsčia.

Martha Bradley, pilno krau
jo indėnė, gimė sausio 25 d.
1815 m. Prieš mirtį ji gyveno 
Asbury Park, N. J. Mirė ji 
prieglaudoj sulaukusi 111 me
tų. Ji labai mėgo saldainius ir 
nesipurtydavo nuo “gin.”

1816 m. Quėbec provincijoj 
(Kanadoj) gimė John Morron. 
Prieš 40 metų jis atsikraustė 
į Vermont valstiją. Jis yra 
dar tiek tvirtas, kad gali dirb
ti.

Annie Morton, Kansas neg
rė ,mirė praeitais metais su
laukusi’ 110 metų. Civilis ka
ras paliuosavo ją iš vergijos, 
bet ji visą laiką savo gyveni
mą pasiliko pypkės vergė. Vie
nok dėl savo ilgo amžiaus kre
ditą ji atidavė ne tabakui, ale 
daržovėms ir tyram orui.

Avon, Ontario provincijoj, 
neteko seniausio savo gyven
tojo Laurence Johnson asme- 
nyj, kuris mirė beveik 110 
metų amžiaus. Netruko tik 
dviejų mėnesių iki to skaičiaus. 
Jis gyveno vienoj vietoj nuo
1816 m.

Myron Croizer, baržos kapi
tonas, mirė New Yorko parke. 
Pusvalandį prieš mirtį jis dar 
kalbėjosi su savo pažįstamu. 
Draugai tvirtino, kad Crozier 
gimė kovo 21 d. 1817 m. mies
te Honesdale, Pa. Turėdamas 
103 metus, jis gerokai apdau-

mėnesį

|žė jūreivį, kuris jam kuo tai 
nusidėjo.

Jeigu rekordai yra teisingi, 
tai seniausi Rochesterio mote
ris yra Elizabeth Alkerman. 
Tame mieste ji išgyveno, 102 
metu. Tėvai ją atvežė iš Vo
kietijos (j Bochesterį, kai ji 
buvo septynių metų amžiaus.

Spalių 8 d. Angelinai Willet- 
te sukako 108 metai. Ji yra 
reniausi Burlingtono, Vt., mo
teris. Gimė ji Kanadoj, Que- 
l>ec provincijoj.

Dr. Joseph Singer Ilalstead, 
seniausias Amerikos gydytojas, 
mirė turėdamas 107 metus. Jis 
/;im€ Kentucky valstijoj ir 
per kiek laiko buvo Henry Clay 
šeimos daktaras. Kabinas M įl
ies, Chicagos pilietis, mirė 
sulaukęs 107 metų amžiaus.

Sarah G. Yarnall mirė Phi- 
ladelphijoj sulaukusi 106 me
tus ir 4 mėnesius, 
karą ji 
vojo

• vimą).
moteris 
kuri sulaukė 106 metų.

Seniausias lovvos vyras ir 
seniausi Maine valstijos mote
ris sulaukė 105 metus amžiaus.

Pavyzdžių butų galima pri
vesti labai daug. Bet pakaks 
ir aukščiau nusakytų. Iš jų 
matyti ,kad Amerika turi pu
sėtinai šimtamečių. I^iaiguma 
jų mano, kad ilgo amžiaus jie 
sulaukė ačiū tam, kad vedė 
labai paprastą gyvenimą ir vi- 
sakame prisilaikė saiko.

—K. A.

Prieš civilį 
buvo abolicionistė (ko- 
už vergų

Vokietijoj
buvo Bertha lluebbler,

seniausi

ŠTAI YRA BUDAS IŠSI
GYDYTI RUPTURį

Puikus paties-savęs-namie gydymas 
kurj kiekvienas gali vartoti prie bile 
kokios rupturos, dideles arba mažos.

Nieko nekainuoja bandymas
I

Žmoni* turinti rupturaa. visoje šalyje yra 
nustebinti beveik stebukHnvomis pasekmėnvs, 
vartojant paprastą metodą rupturų gydymui, 
kuris yra prisiunčiamas dykai kas tik rei
kalauja. Ši puiki Rupturų srydymo sistema 
yra viena <1 džiausiu palaimų pasiūlytų dėl 
vyrų, moterų ir vaikų. Yra pripažintas kai
po pasekmingiaudas metodas, koks buvo ka
da nors išrastas, po to nereikia nešioti jo
kių diržų nei palaikytojų.

Neturint kaip pavojinga ruptura ir kaip 
ilgai ją turite, arba kaip sunku ją palai
kyti vietoje, nežiūrint kokius diržus dėvė- 
iot, lai niekas nesulaiko jūsų nuo įsigijimo 
šio DYKAI GYDYMO. Gal manote, kad jums 
nebegali'ma pagelbėti arba turite rupturą 
kaip kumštį, ši puiki sutema sukontroiiuos 
ją ir palaikys vietoje, taip kad nustebins 
jumis savo magiška įtekme. Ji taip atitai
sys tas vietas, kur ruptura išeina, kad jus 
greit galėsit dirbti bile kokį darbą ir liksi, 
te taip kaip piekad neturėjęs rupturos.

Jus galite gauti dykai šitą puikų paban
dymą vien tiktai prisiunčiant savo vardą ir 
ndresą pas W. A. COLLINGS, Ine.. 517 E 
Collings Building, Watertown. N. Y. Ne- 
siųskit pinigų. Pabandymas dykai. Rašykit 
dabar — šiandie. Gal išgelbės jumis nuo dė
vėjimo diržo per visą amžių.

Lietuviai Daktarai

pasa-

pusė- 
įrodė

Phohe Canal 6222
- DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, 1LL.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.b ......... ....................... ........

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

jos buvo pa

dr.Margeris
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30Nuc

iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

■ . 1 1 1 " .......... .. 1
Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913

DR. A. J. B£RTASH 
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Res. 3201 So. Wallace Street
Al

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos: į ^uo 9 iki 11 vai. ryta; 
I nuo 6 iki 8 vnl. vakare • 4

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Cfeicafo, III.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

h i i............................  i —

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 So. Western Avo.

Tel. Lafayette 4146
. J nuo 9 iki 11 v. ryto

Valandos / nuo g iki 9 va). Vak.

Office Boulevard 7042

LIETUVIS DENTLSTAS 
4645 So. Atthland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, 1LL.

Off. Yanls 8557 Res. Ilemlock 1385 
DR. JONAS MOCKUS 

DENTLSTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal nutartį 
8401 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, 1LL.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Susitverė Lietuvių Zece- Babravičiaus, Vanago ir Bridgeportas

KRUTftKITE “Jaunoji Birutė“
Dr. Herman N. Bundesen, 
sveikatos komisionierius.

Sveikatos žvilgsniu mažai 
skirtumo yra tarpe žmogaus, 
kurio viduriai yra užkietėję, ir 
tokio, kuris reguliariai turi Im
ti i>a]iiiosuojančias vidurius 
gyduoles. Vienas kruta povai, 
o kitas protauja povai, ba ki
taip jis nepasitikėtų dirbtinu

Vidurių užkietėjimas yra ci- 
vilizalijos ypatybė ir yra vie
nas modernių laikų piktų, kį- 
ląs todėl, kad netinkamai val
gome ir perdaug smarkiai gy
vename. Primityviai gyvento
jai turėdavo kasdien tokio ma- 
kštinimosi, kuris išjūdydavo jų 
vidurius. Vidurių sukietėji
mas netik iššaukia fizinias li
gas, bet veikia blogai ir į 
jėgas.

Name statytojas pildo 
tymus, kurie reikalauja, 
sąšlavos ir kiti nereikalingi da
lykai butų lengvai galima pa
šalinti. l’ienok jis veikiausia 
visai užmiršta stebėtiną siste
mą, kurią jis turi savo kūne.

Vidurių sveikatos palaikymą 
galima padaryti kasdieniniu pa > 
pročiu. Jei jus atkreipiate do-1 
mės į vidurių balsą laiku; jei

proto

Pereitą ketvirtadienį įvyko 
muzikos ir dainų pamokos. 
Nors oras buvo šaltas ir lietin
gas, liet musų jaunųjų susirin
ko gan didelis skaičius. Visi 
pilni gyvumo, visi pasiryžę 
"bastyti” Jaunąją Birutę.

O šį ketvirtadienį, manoma, 
skaičius jaunųjų birutiečių dar 
l>adidės, kadangi p. P. Sarpa- 
lius turi parengęs naujų gra
žių muzikalių gabalėlių.

Po pamokų įvyks tėvų posė
dis, kuriame bus išdirbtas pla
nas šio sezono veikimui. Be
rods, kad ateinantį mėnesį yra 
rengiamas vakaras — kada ir 
kur dar nesužinojau.' Bet šia
me susirinkime išgirsime. To
dėl visi bukite laiku.

Pamokos prasidės 7:3O v. 
v., o posėdis apie 9 vai., Mark 
\Vhite Sųuare Library Room, 
29 ir Halsted gatvės.

— Reporteris.

Trupiniai
kad 
tar-

riy Kliubas

p-as Zokaitis, 
spaustuvės darbinin-

va suvirškinti; jei geriate pa
kankamai skystimų; jei tinka
mai mankštinatės ir juo mažiau 
rūpinatės, — jus turėsite 
dėti, o gamta atliks kitas 
duotis.

ju- 
už-

Laiškai Pastoje
laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriaus]]i paštų (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba "Advertised Win- 
do\v” lobčj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 

denų nuotik keturioliką 
skelbimo.

pa-

904
911
917

Kazimieras
Onai
Meri

Yozavito koncertas i Jaunų Lietuvių Tautiško 
-----------  Kliubo susirinkimas įvyko pen- 

Dainų ir muzikos, juokų ir aša- ktadienyje, spalių 7 dieną. Sū
rų trejybos koncertas įvyks sirinkimą atidarius perskaity- 
penktadienyje, spalio 21-mą, ta protokolas iš pereito susfrin- 
Lietuvių Auditorijos svetai- ’ kimo. Protokolas priimtas vien 

nėję.------------------------------ (balsiai. Ligonių lankytojai pra-

21-mą, ta protokolas iš pereito susfrin-

GYDO I
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyi4ų ir moterų' 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W.BEAUDETTE

Pastaba: Manu ofisą* dabar ran
das naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMESRISTAS

921
935
936
937
940
942
949
951
953

Bi tau tas 
Gaidaitei 
Gurksidi 
Janauskis Ignacas
Jonušas A. 
Meškenas 
Micevicia 
Milinskej 
Petrauska
Pilko Maria 
Stiklius M.

Adomas
Adam 3

Mrs. Ane

965

Vasiauskas Juozapas 
Verikas V.
Žilvitis Antanas

Laiškai Naujienų Ofise
Ascilla, J.
Beliachas J
Bružas J
Bobrovich^J
Ruragas J
Chavey J

Ežednevninkas įspėja, 
umdariečių seimo dalyvių 
pe, kaip matyti iš fotografijos, 

'įsispraudusi papūga.
Ežednevninkas įrodė 
eių bedievybę.

Vienok Valonis gal 
vim netiki, kad tavorščiai ben
dram frontui persitraukė ka- 
narką, idant ji pačiulbėtų h 
įrodytų jų, tavorščių, neklai
dingą grašiagaudystę.

♦ ♦ ♦

Na, ir suprask tu paprastas 
. m ogu s, kaip dabar tikrenybėj 
yra: daktaras iš bendro fronto 
tvirtina, kad fašistai yra al- 
rait, o Andriulis tvirtina, kad 
jie yra tik užsispirėliai. Ir abu
du jiedu priklauso bendram 
frontui. Tur bu! reikės 
dviem surengti debatus.

Prie to, 
sandarie-

pats sa-

jiem

Kas norite pamatyti stebuk- 
ekspediciją 
ponas sa- 
lemputės 

prie Auš-

lų, tai surengkite 
Lietuvon. Vienas 
ko, kad elektrinės 
taip greit sprogsta 
ros Vartų, kaip greitai lenkai 
spėja jas padirbti.

Lenkų kanuolės visai men
kos prieš lietuvišką dievą Per
kūną. Jos negalėjo atsilaikyti 
\ušros Vartų paveikslo vaini
kavimo laiku, ir todėl paveiks- 
as tik prie šono ant greitųjų 

euvęs pakabintas. —M. K. Š.

Chevinskas S 
Eidukaitė Bose 
Inačauskas J 
Kaslauskas H 
Lipauskienė A 2 
Lukauskis Jurgis 
Mantrimas D 
Rudy A 
Žilinskas J

Stankus J 
Skirmontas P 
Smith J 
Wasilius J 4
VVilinskas J

BILLY’SaUNCLE
4 ,

geresni 
aukoja jiems 
Kurie su tuo 

žinoma, tokie 
negeistini.

, . Gera pradžia.*
Praeito šeštadienio popietį, 

spalių 8 d., p. Kaulakio spaus
tuvėje ant Bridgeporto, susi
rinko būrelis lietuvių, unijinių 
spaustuvių zecerių, ir sutvėrė 
Lietuvių Zecerių Kliubą.

Kaip pirman mitingai), tai 
nedaug atsilankė zecerių, bet 
visgi pakako sudaryti valdybą. 
Pirmininku vienbalsiai tapo iš
rinktas “Naujienų” spaustuvės 
chairmonas p. Juozas Mockus, 
sekretorium 
"Vilnies
kas, spaudos korespondentu iš
rinktas naujienietis dailininkas 
M. J. Šileikis.

Pirmiausia kalbėjo gana il
gai p. Zokaitis. Jisai plačiai nu
rodė, ko musų spaustuvių dar
bininkams trūksta, kas kenkia, 
musų solidarumui ir kodėl iki 
šiol mes nebuvome organizuoti, 
ir kodėl mes neturime savo kliu
bo, kuomet vienoj tik Chicagoj 
yra didelis skaičius lietuvių ze
cerių. Tiesa, mes priklausome 
didžiąjai spaustuvių unijai ir 
dirbafae jos nustatytomis sąly
gomis, bet to dar neužtenka. 
Mums reikia kliubo, kur galė
tume susirinkę diskusuot savo 
profesijos klausimus ir laL«an 
susipažinti su vieni kitų sąly
gomis. Kitas dalykas, tai pas 
mus yra ypatiškų nelygumų 
tarpe “bosų” ir darbininkų. 
Nekuriose spaustuvėse uniji
niai darbininkai dirba už ma
žesnę algą, ne kad unijos nor
ma reikalauja. Tokie darbinin
kai yra, beabejonės, 
bosanfs, nes jie 
dalį savo algoš. 
nesutinka, tai, 
darbininkai yra

Tikslas šio kliubo bus steng
tis priversti visas lietuvių 
spaustuves priimti uniją. To
kių spaustuvių, kurios neturi 

■ unijos, yra labai daug. Tokios 
spaustuvės kepkia unijinėms 
spaustuvėms. Jos kenkia biz
niuku atžvilgiu: pigiau dirba 
spaudos darbus ir tuo pačiu 
laiku atima biznį iš unijinių 
spaustuvių. Kai kurie neliniji
nių spaustuvių savininkai sa
kosi, kad jie rokuoją už dar
bus brangiau, bet tai yra gry
nas melas.

Be to, Lietuvių Zecerių 
Kliubas ateityje galės įkurti 
pasilinksminimo ir sporto sky
rius, bet tai parodys ateitis.

Lietuviai zeceriai labiausia 
kreips savo dėmesį j sveikatą. 
Kiekvienas zeceris žino, k^id 
Spaustuvės darbas labai kenkia 
sveikatai.

Kitą susirinkimą kliubo val
dyba paskelbs trumpoj ateity,.

Zeceriai, kurie nebuvote atė
ję į praeitą susirinkimą, tai 
neužmirškite ateiti, kai bus 
šaukiamas antras susirinkimas, 
nes yra daug svarbių dalykų 
apsvarstymui.

—Spaudos Koresp.

NAUJIENŲ
i Pinigų Siuntimo Sky

rius atdaras kasdie nuo • 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 yri. po piet.

4________ i------------—----------------------------------?
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(balsiai. Ligonių lankytojai pra- 
inešė, jog vienas kliubo narys 

Davė chicagiečiams p. Vaič- serga. Iš Susivienijimo Brau
kus pirmą dramos vaidinimą 
šiame sezone. Davė jau ir "Bi
rutė”. Dabar duos musų šven
toji trejyba — Babravičius, 
Vanagaitis ir Yozavitas. Duos 
savo pirmą ir ilgokam laikui 
paskutinį koncertą, 
tuoj po 
dainuoti 
nijoms.

Ir kai 
“šventa”, 
sakau. Na, pasakykite, ar nė
ra geras darbas, kai Babravi
čius savo daina nors trumpam 
laikui sukelia mumyse gailestį 
neišsipildžiusių svajonių, nors 
valandėlei sužadina troškimą 
kiltesnio gyvenimo? Ar tai nė
ra šventas darbas?

Na, pasakykite, ar nėra ge
ras darbas, kai Vanagaitis juo
kinga dainele, kupletu priver
čia žmogų nors vienam vaka
rui, nors kol jis yra svetainėje, 
užmiršti gyvenimo rūpesčius Ir 
hšaras? Vanagaičio pašaipa kai 
kam gal nepatinka, ^bet ar nė
ra jo darbas geras, kai jis pa
krato musų pasiputimą, musų 
“kas aš”? Ar nėra tai šventas 
darbas?

kadangi 
to koncerto išvažiuoja 
kitoms lietuvių kolo-

vadinu šią trejybą 
tikrai ir manau, ką

Ir greta šių dviejų — Yoza- 
vitas, pianistas, kokių mes, lie
tuviai, Chicagoj turime ne 
daugiausia. Babravičius ir Va
nagaitis, taip sakyti, giedos, o 
Yozavitas turavos, ir, veikiau
sia, ne vien “turavojimu” pa
sirodys.

Šiam sykiui pakaks. Kitą 
kartą daugiau. Tik atminkite, 
kad spalio 21-mą bus musų 
trejybos koncertas. —Rep.

Bridgeportas
Tėmykit falšyvų čekių mainy

to jus.

tokie:
Wilson and Company, 
1851 Elston Avė.
Foreman National

gijų ir Kliubų delegatai prane
šė, jog yra rengiamas didelis 
koncertas Lietuvių Auditorijos 
labui lapkričio 24 dieną, ir 
kvietė visus kliubiečiųs daly
vauti koncerte. Kai dėl vaka
rienės rengimo, tai komitetas 
pranešė, kad viskas yra ren
giama tiksliai. Bus gera vaka
rienė, *geri muzikantai ir lietu
viški valgiai. Vakarienė rengia
ma spalio 23 dieną. Pradžia 7; 
vai. vakare. Vieta - Auditori
jos svetainė. —J. S.

VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO į

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

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

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
* TELEFONAS CANAL 9464

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kurisakių įtempimą, kuris 

galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 

1 kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Vai. 10 iki 8 vai. 
Nedėtoj 10 iki 1 vai. po pietų.

! 4712 So. Ashland Avc.
Tel. Boulevard 7589

JUOZAPAS ALELIUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 9 dieną, 5:30 valandą va
kare, 1927 m., sulaukęs 44 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap.,
Vileikių Fili ja, Viensėdis, pali; 
ko dideliame nuliudįme moterį 
Magdaleną po tėvais Bajoraitė, 
2 dukteris, Stanislava ir Oną, 2 
sūnūs, Juozapą ir Vladislovą, 
seserį Oną, brolį Jurgį, 2 švoge- 
riu, Joną Bružj ir Joną Bajori- 
ną, 2 švogerkas, Barborą ir Ma
rijoną ir kitus švogerius ir švo
gerkas, o Lietuvoj brolį Antaną 
ir sesj Domicėlė. Kūnas pašar- 
vatas, randasi 2919 So. Emeraid 
Avenue.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Spalio 13 dieną, 8 vai. ryte iš 

‘ namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Aleliuno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Sesuo, 
Brolis, švogerkos ir 
švogeriai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikisj tel. Yards 1741

Mėnesinis žurnalas 
900 W. 52nd Street 

Chicago, III. 
Tel. JJeulevard 3069

JUOZEFA DAGIENĖ 
po tėvais Brazdeikaitė

Petsisk.srė su šiuo pasauliu 
spalio 11 d., 7 vai. ryte, 1927 
,m.. sulaukus 37 metų am* 
žiaus. Gimus Telšių apskr., 
Kalvarijos parapijos ir mies
telio. Amerikoj išgyveno 9 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Juozapą, 2 pus
broliu: Juozapą ir Leoną, 3 
cioces ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 11)855 State 
St., Roseland, III.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
spalio 14 d., 8 vai. ryto iš na
mų į Visų šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. .luozdfos Dagienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutelk
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyrai, Pusbroliai, Ciocės 

ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis Tel. Yards 
1741.

PRANCIŠKUS PRATAPAS

3KU

TIK 
pabandykit ir nusipir- 

kit šio mėnesio 
. GYVENIMĄ — 
pamatysit, kad 

jums patiks

Prenumerata metams
Pusei metų
Kapt j a ........................

JIS

Feen:a-mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos ..

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuętojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
< Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikalo meMtiu at- 
siSaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Yodr lyF.S 
Night and Moming to kcep 
them Clcan, Clear and Healthy 

Write for Free “Eyc Care” 
or *‘Eye Beauty” Book

Marine Co^Dcpt. II. S^9 B. OhioSt.,Chici£oTei. Boulevard 4139
A. MASAIaSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyritf

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

mirė spalio 8 d., 1927 m., 0:15 
vai. vakare, 10 melų amžiaus. 
Gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nuliūdi
me tėvą Mateušą, motiną Ma
rijoną, brolį Mateušą, dėdes 
Dominiką, Jom) ir Pranciškų 
Pratapus, dėdienę Petronėlę 
Pratapienę ir gimines čia ir 
Lietuvoj.

Kūnas pašarvotas 2523 W. 
45 PI., 2-ras aukštas. Laidotu
vės įvyks ketverge, spalio 13 
d. Iš namų 8 vai. Ims atlydė
tas j Nck. Prasidėjimo 1’. Šv. 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtus į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu-

Židikai pavogė tūlos kompa
nijas čekių knygą ir dabar, 
pripildę tuos čekius, maino 
juos. Vagiams pavyko jau pri
gauti vieną kitą lietuvį. Če
kiai yra

“R. F.
Builders,

“The
Bank, Chicago, III.

Parašas čekio, kuriuo 
gauta vienas • lietuvis, 
“Emil llarplin,” kasierius. Gi 
turėtų būti: J. Ilusak.

Kitas parašas turėtų būti
‘‘President R. F. Wilson,” o 
parašas yra ant negerų čekių 
"Henry Bittner.” 9

Abu parašu ta pačia ranka 
parašyti. Maino čekius du vyru 
kartu. Abu vidutinio ūgio, apie 
34 metų amžiaus. Kalba lietu
viškai, rusiškai ir angliškai.

Jei kas sugausite tuos vyrus 
mainant čekius, praneškite p.
W. Kareivai, 3600 So. Emeraid
avė. Tel. Boulevard 3518. ( , ... #

— Reporteris, reikalŲ atlikimo su

pri- 
yra

'jįonite
For Cuts and Woundi

Apsisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įsibrežinią su šiuo ne
nuodijančiu antiseptika 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

Nuliūdę:
Tėvas, Motina, Brolis, 

Dėdės, Dėdienė ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra

borius I. J. Zolp. Boulevard 
5203.

J. F. RADZIDS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse eatar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS;
668 W. 18th St.

Tel. Canal 6174
’ SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St.
Tel. Blvd. 4063

Del greito piniginių

Garsinkite^ Naujienose Naujieinų kablegramų

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vai tok Tanlac

Jei esi persirbęs arba dėl neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virš 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 
tnums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nustipusiems ir nu- 
vargusiems žmonėms.

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

Tanlac yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
auri jas. Virš 52 milionų butelių 
parduota.

TANLAC
DEL JŪSŲ EVEIKATOS

/ AjUtv U)\^_ -
UAV-^S

Iki SCROGL MA' TMt.
V^AOAEfc. SfcMbS VOU 
HOUE'TVU- VOUte-
\ coLb y
\ Bfe'vttt * y

LISTERINE 
THROAT 
TABLET5

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
iv Prašali
na Gerk
lių Parpi- 
nu. Skati- 
dSjimą ir 
Kosėjimą.

fry
Lnmb^rt Ph«rtna<-.il < << . Saint L.>uu, U. S. A.



Trečiadienis, Spalis 12, 1927

Announcemcnts
Pranešimai

Birutės Uhoro dainų pamokos įvyks 
ketvirtadienio važare, 8 vai. Spalio 
13 d. Mark White Parko svel. Visi 
dainininkai bukit. Dabar gali ir nau
ji prisidėti prie choro. Esate kvie
čiami į pamokas. Mokytojas Stasys 
Šimkus. — Birutė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisą i_

PARDAVIMUI 4 kambarių forni- 
šiui. Turi būt greitai parduoti. Prie
žastį patirsit ant vietos. Parsiduo
da jigiai. 3341 So. Auburn Ave.

Namai-žemė Pardavimui

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

$1500 CASH
Kitus kaip rendą, 2 flatų nau

jas namas, uždaromi porčiai, neto
li Marquetlc bulvaro, netoli lietu
vių bažnyčios, atskiri garu šildytu
vai. $14500, kitus kaip rendą. Sa
vininkas. llemlock 4900.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui_____

Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo- 
j lotą ir pastatysiu 5 kambarių mu- 
lį bungalovv, aržuolo trinias, fumas 
urna, tik $500 įmokėti, kitus kaip 
ndą. David Whitelaw, Builder. 4417 

Major Avė. Tel. Kildavo 8490.

siu 
rinį 
šiluma, 
rendą.
N. Major Avė.

Duo- 
mu-

Personai
Asmenų Ieško SIUVĖJAI

Mes dabar turime didelį išparda- 
i X-AJ’ h’u'1 • pastr“nng1, vima puikiu materijų dėl hiutų, 
ląnk\kit Diekinaon Busine>s College. • 1 . . . , .
Asmeninės instrukcijos* 30 dienų taipgi apsiaustų ir overkautų. 
kursas. Trumpi aščio, knvgvedystės, j 
mašinėle rašymo, dienomis ir va
karais. 2 
Wnb. 2082.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 
gražus, mūrinis ir moderniškas, ne
toli Logan S<|uare, 2 karų garažas. 
Brunswick 5860. 
-------------------------------------------------

BARGENAS. Našlė turi parduoti 
gražų in Austin mūrinį bungalow, 
5 dideli kambariai ir pusryčiams 
kambariukas, stikliniai porčiai, ga- 
sas ir visi įrengimai įr apmokėti, 

per save, $9000, cash $3000, kitus 
po $45, su nuošimčiais. Belmont 
6778.

Miscellaneous
įvairusNamal-Žemė Pardavimui

15 FLATŲ BARGENAS
GRAŽUS 1927 ultra mbdcrnlnis na

mas, flatai po 4 kambarius, viskas 
išrenduota, $12,000 i metus, gerai fi
nansuotas, turiu atiduoti savo $30,000 
eųuetv Šią savaitę už geriausj cash 
pasiūlymą arba mainysiu į lotus ar
ba mažesnį namą, šaukit savininką 
Columbus 0121.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

8149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. F- RAMANCIONISPardavimui 2 flatų namas, 5-6 
kambarių, gasas, elektra, cementinis 
skiepas, arba 6 kambarių flatas ren- 
don. PITTASI, 2312 W. Van Buren 
St. West 0749.

PARDAVIMUI BARGENM
Naujai pertaisytas moderniškas 5, 

kamb. namas, galimu užimti, 5921 
So. Keeler Avi*. Kaina $1500.

Sąlygos: $600 įmokėti. Likusi ma
žais mėnesiniais išmokėjimais.

i.. a .... co r.n «•> «7r. 2088 W. 18th St. arti Hoyne Ave.duosime juos po $2.< , $2.7< Mūrinis bizniavus namas ir flatai.
Mes turime didelį Kaina $12,500.

Priimsiu mažesnę propertę mainais.
Nauja muro bungalow ant Fisher- 

mans Terrące, arti W. 43-čios gatvės 
ir Naujo State tlighvvay ir Lyons— 

Į 2 blokai nuo karų linijos ir Dcsplaincs 
upės. Lotas 52x130. Kaina tik $6500. 
Sąlygos: $600 įmokėti. Likusi mažais 
išmokėjimais.

Del informacijų kreipkitės pas 
FRANK J. PETRU, 

1443 W. 18th St. 
Teel. Canal 0806

Materiolui dėl tu rūbų kainuo-rasviiio, uiviioims ir v.i. , .
218 s \Vabash, Room 824. ja net po $5 mastui, o mes par-i

REIKALINGAS partnerys į akine- $3 mastui.
* pasirinkimą.

Atdara subatomis iki 4 vai. i 
Atsilankykit anksti, gausit dide-l

nu ir marmuro paminklų išdirbss- 
ly. Turi būt gabus prie biznio, mo
kantis gerai anglu kalbą ir raštą. 
Re'kia įnešti 7 tūkstančius dolerių 
Rašykite, o suteiksime platesnių ži
nių apie bizrį per laišką. A. Bac- 
vinka, 1111 Belair Rd., Baltimore, 
Md. Phiiuc llamilton 1931 .1.

' Help \Vanted—Female
 Darbininkių Reikia

JAUNA lietuvaitė baigusi I me
tu “seeretariai” kursų ieško darbo 
lietuvių įstaigoj. Rašykite arba te- 
Icfonuokitr "Naujienos” Kox 981.

SCHATZ-POLLACK 
WOOLĘN CO.

215 S. Market St., 
8th Floor.

10 FLATŲ nomn.s — 79 St. ne
toli Ashland, moderniškas, parduo
siu arba mainysiu bile į ką kaipo 
dalį Imokėjimo. VVALTER .1. PAUL, j 
Real Estate, 3236 \V. 55th st. apl. 2.

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

4310 Milwnukee avė. 
Kildare 7491.

COLONIAL Gardens. Nauji, mo
derniški 2 flatų mariniai, $15,000, 

i cash $3,000. ?
Savininkas Kildare 3695

BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luke! rendos $75 j mėnesį, apsimoka pats j 
mūrinius bungalovv, tile stogas, k. v. 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros 
kasdie, 3052 N. Major Avp. Palisade

PIGIAI per savininką naujas mū
rinis bungalovv, parduosiu už geriau- 
sj pasiūlymą, arba $500 įmokėti ir po 
$40 j mėnesį, 2 blokai į pietus nuo 
Belmont karų, 2914 N. Lotus Avė.

PARDAVIMUI naujas 15 apl. na
mas, 1316—32 l.cmoyne avė., kam
pas Kolin, remiu. $11,070. Maldysiu 
į ką nors. Savininkas Austin 01125.

LIETUVIAI neat i dėl ioki t. Artina
si žiema, užsikamšyki! langų sky- 
’es. BIQ.UE, 40 metų langų kituo- 
tojas. Pašaukit, apskaitliavimas dy
kai.. 126 XV. Grand avė. Sup. 7744.

Finansai-Paskolos
Financial

Del
reikalų, reikia

namas, i
KAINA numažinta iki $4000. 

užbaigimo naminių 
greit veikti, 4 flatų mūrinis 
4-5 kambarių, garu šildonuis, 
Sangamon St., i 
Hayden and Stone, 738 W. 64th St.

aru šildomas, 6441 
nauja kaina $18,500. ■ 
e, 738 XV. 64th St.

STOGDENGYSTR
Tusų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi- 
’ių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
įpielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
lengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty- 

unijos darbininkai samdomi.
J. J. DUNNE ROOFING CO.

8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114 i

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel, Lafayette 6738-6716

RUBIN BROS.ARCHER Avė. distrikte, bloke 6000 
S. W< 8 kambarių namas, lotas 133x ■ 
125, $6,800, cash $2000 ar mažiau. K. J 
Ricker, 2458 S., St. Iziuis Avė.

KAINA $7,700, tiktai $900 įmo- 
„ ,, kėli, 5 kambarių, fumas šildomas,

OC1ANGO, sun parlor, 6 f>atų. to- 30 pėdų lotas, apšildomi .viškai, 
reclosure verčia greitai parduoti, 691 lengvais išmokėjimais, savininkas.

PARDAVIMUI gise»nė ir bučernė. |»|. netoli Stony Island Avc. S|M*cia-! 5910 Irving Park blvd. Kild. 8091
— u-—Visokių tautų liai dideli 5 kamb., gerai pastatyti, 

apgyventa apielinkė. Cash biznis. Į Mainysiu j mažesnį arba cash. Takken )
6747 So. Western Ave. 6948 Stony Island Ave. Fairfftx 8200

RESTAUKANTAS. Sena ir gerui ~ 
išdirbta vieta. Greitam pardavimui į 
nebrangiai, 2607 S. llalHted St.

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro
sernė, geroj vietej tarpe 2 bučernių, 
lietuvių kolonijoj, 3 kambariai iš už- 
Sn -91000 cash rtalit veikti. Savinin
kas 2017 VV. 03ar St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Help Wanted—Male-Female1 Senus biznis išdirbtas. 
Darbininkų Keikia

REIKALINGA veiterka j restau- 
rantą, darbas dienomis; atsišauk it 
tuojau. Universal Restuurant, Norkus 
•• aviniukas, 750 W. 31 St. Tel. Yards

Help Wanted—Malė

12 APT. namas, dideli I ir 5 
kambarių apt. mainysiu, (....... ..
eųuity mainysiu į mažą namą uU 
lotus. Parduosiu į mažesnį 
tą narna arba farmą. / 
2549 Milwaukee ave.

$500 JMOKfiTI
$70 j mėnesį, įskaitant nuoš. 2 apt. 
rendų $45, naujas, gražus 2 apt. kar- 

..... ann. štu vandeniu šildomas, sun parlor, 
miegojimai porčiai, lotus 30x125, 20 

išnokė' nu’nu^*M *k* vidurmiesčio, gera trans-

TURIU parduoti šias prapertes la- • 
bai pigiai, biskį įmokėti, kitus leng
vais išmokėjimais, 2 flatų, 4-5 kam-■ 
barių namas, 2 vanos, vištininkas, 
fumas šildoma, kaina $15,000, 75x164, 
9621 Charles St.

OCTAGON frontu 6 kambarių mū
rinis bungalow, statytas, savininko, 2 
karų garažas, tilo vana, jmurytoa va-

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

Tel Lafayette 8705—8710

Chicago

Kurie

PARDAVIMUI reitauranas, biznis 
geroj vietoj, lietuviais apgyventoj, 
biznis išdirbtas p°r daug metų ir eina 
gerai, 1745 So. Halsted St.

PARSIDUODA grusernė ir bučernė 
labai pigiai. Kreipkitės 5752 So. 
Karine Avė.

? . iPortacija greit augančioj’apielinkėj, "««. ,otos “xi«9',už C1,8h P“'1
kur dainos kyla, mainysiu i namą ar S^UJ/%,T?I<, Charles St.

’ A J'* '“ lotą. Gatvė cementuota ir apmokėta, 50 I EDŲ lotas, su ekstra dideliu,
-J »_ i________________________ cniinvii. inihmit nastnivt.i h kambariu <_____________ ___ __________________________ nSru iAltil.lų. Imkit Kedzie Ave. km*3 

i iki Archer Ave. eikit 2 blokus į vaka-
12 APAHTMIA'IT namas. 2931 «”• »F.b« ^her Ave kur, iki ‘ 

Bell,. Plaine ave . po I kambarius, Spaulding Ave ofisas 443(1 S. 
nirmos klesos. lotas 50,x'1^5. neto- ,nK. Ąye. tel. Lafayette 9570, arba i 
Ii 2 karų linijų. Tikrus pirkinys, 6 .kreipkitės prie savininko 4358 South, 
sykius rcnd'js. Savininkas Bucking-' Spaulding Ave. 
ham 0877.

garažu, galimu pastatyti 5 kambarių < 
cottage, yru krūmų vaisiniu me
džių, $1500 cash. Savininkas, Beverly ; 
3925 ir 4659.

7 KAMBARIŲ NAMAS, 2 lotai, 
miegamieji kambariai ir va- 

daržas, gra------------— GRAŽUS 8 kambarių mūrinis na viršuj. Du lotai, r 
anartmen- bungalow, 4 miegruimiai, geroj ž.us kiemas, turnace šiluma, taipgi 
2 didelės South Sliore vietoj, aliejum Šildo- daug rakandų palieku su namu.... .. ------ . i iz-----i...*. subatom ir;

nedčliom. 3231 VV. 64 St.

PARDAVIMUI naujas
PARSIDUODA 14 kambarių room- t/, y ės ' su" sklepu^'V—f kamba-jna, savininkas priims $266i) cash, Kreipkitės Judvūgais,

ing house ir 7 karų garadžius. Gra- ri* ttnnrtmentai, I karų garažas, kitus kaip rendą. Nevada 7814. 
žus fonišiai. Pigi renda ir visi kam- ren(|u *6540, su $40,000 galit veik- 
bariai išrendavoti. Parduosiu pigiai. ti kaina *53,000, priimsiu lotus kai- 
Turiu tuojau apleisti šį miestų. p<; jinokfjjiną. Mes pastatysim bun-

Atsišaukite galovv, 2 flatų namą ant jūsų Joto
448 h. Oakwood Blvd. į arba musų loto lik biskį įmoKejus.

--------- --------------------------------— ,3801 N. Crawford ave. Irving 2631.

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

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

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

vakaras

ELECTRIC KONTRAKTORIU9
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

ažganSdinimą. Įvedam elektroi dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius -ir t. t.
*V. P. Stephan Electric Co., (not <nc.)

2522 So. Halsted St., Chicago
Phone Victory 7452

Pasimatykit su manim tuojau. 
Malonus ir lengvas darbas. DI
DELĖ MOKESTIS. Nuolatinės 
vieta su DIDELĖ ATEIČIA. Di
džiausia proga kokią kada ture-1 
jot. Turit būti švariai apsirengęs’ kai. standa, platforma ir švičius, $15.1

v ! A Dargis, 128 W. 105 St., Chicago. I 
Mums i______ L_ _ I

yra 
reikalingi

3 vyrai. Todėl pasimatykit su 
manim tuojau.

ĮRANKIŲ galandimo įrengimas 
» H. P. D. C. motoras, 2 kūjų ratu

PARDUOSIU ar mainysiu gerai 
įrengtą harware ir paintų krautu
vę su namu. Geroj apielinkėj. ant 
geros ūkės, ar mažo namo C.hica- 
goj. 4110 VV. 63rd St.

GERAS investmentas. Pardavi 
mui 3 nauji mūriniai 2 flatų na 
mai, _ ..
pavienis apšildymas, 2 karų gara
žas, šildomas, kaina $15,000, $15,500, 
$16,000. 2252 N. Oak Park avc.

Merrimac 8737.

, moderniškas,

GERIAUSIS BARGENAS North- 
west Side — 2 flatų mūrinis na
mas, 5—5 kambarių, sunparlorai, 
ice box, aržuolo trinias, tile vana 
ir prieangis, gasiniai pečiai, lotas 
31 y 125, kaina’$14,500, cash $1500. 
J. R. BRUCE, 745 N. Hamlin ave. 
Kedzie 7891. Atdara nedėlioj visą 
dieną.

i PASKOLOS namų navininkams — 
JEI JUS TURIT $200 i $100 iki $500, be inorgičių arba pa

jus galite kraustytis į vieną mu-1 sirašvtojų. Mątvkit mus dėl greito 
sų puikių bungalovv, kurie randasi ■ patarnavijno. 
netoli Marųuclte Manor, o 
mokėsite kaip rendą.

Phone Hemlork 8300

kitus CENTRAL FINANCĖ CO., 
Morton Bldg., 108 N. Wells st.

3 FLATAI Storas ir 2 karų gara-
zas, 5-6 ruimai, randa $11,0 į menesį. geromis s; 
Randasi 2908 W. 38 PI. Mainysiu mnnp nirmiau®

AIR. ANTHONY, 
Rm. 1511 134 N La S

Exchange—Mainai

VARTOTOS LENTOS
Gaukit musų kainas vartolų ir 

naujų lentų ir namų materiolo. 
Phnnbingo ir namų apšildymo reik
menis dastatonie*į visas dalis mies- 
!o ir priemiesčius. Ashland Lumber 

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

VYRAI! VYRAI!
NUOLATINIS DARBAS

Senai įsteigta firma pradeda ką 
nors naujo, šie darbai yra labai 
gerui/ apmokami, jei tik pradėsite 
TUOJAU. Jus galėsit dirbti lietuvių 
apielinkčj. Patyrimas NEREIKALIN
GAS. Mes išmokinsime jumis, ’l'ik 
jus turit tureli mažiausiai apie 25 
metus amžiaus. Jei norite uždirbti 
DAUG PINIGŲ kas savaitę, pasi- 
matvkil su manim tuojau.

MR. OLSON,
131 No. La Šalie St.

Room 966

MAINYSIU bungalovv i lotą, 6 
kambarių mūrinis bungalovv su vi
sais įrengimais. Mainysiu į lotą.

THE ROYAL MORTGAGE & 
RE A LT Y CO. 

llemlock 8300.

MAINYS
Grosemes. 
Bučernes. 
Lotus.
Automobilius

ANT
REIKIA keletą vyrų kuiie nori už

dirbti daug pinigų pardavinėti pui
kius, geroj vietoj biznio ir rezidenci
jų lotus lietuviams. Dirbti pilną
arba dalį laiko. Jūsų kostumeriai 
uždirbs didelį pelną. Didelė skel
bimų kampanija Naujienose jums
daug pagelbės. Pasimatykit su M r. 
Lucas tuojau; 3255 S. Halsted St.

didelių, 
mažų, 
vidutinių.

>j teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 1960
-REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas,. tik kad butų junijistas; 
gera užmokestis. Atsišaukit greit. 
Petras Petronis, 5323 XV. 13 PL

REIKIA siuvėjo prie seno ir nau
jo darbo, gali pradėti dirbti tuo-i 
jau. 3658 \Vrightwood avc.

For Rent

■ Randasi xvu» vv. ri. mainysiu 
1 imt lotų, biznio, automobilio, ar far- 

EDWARDS PUIKUS NAMAI —I mos, arba parduosiu su mažu įmokė- 
gražųs, moderniški, $16,5Q0 iki, ““ “ 
$25,000. Tikri namai gražiame Be- ! 
verly Mills, bungalo\v kainomis; jie! 

lU5JS randasi 10033 Irving, 9944 Prospect,• kimtaZ! »S?0 Hoyne. Key.,

ražas, tile vana, lietaus lašų vana,
; aržuolo trimas, kaina $16,900, kitus . . ,
po $100 j menesį, 5553 S. Albany MEDINIS, 2 apt., 5-6 kambarių,
Ave. Republic 7104. naujai dekoruotas, pečiais šildomas,
—------------------------------------------------I garažas, cementuota gatvė, netoli ka

rų ir N. XV. R. R. bargenas $11500, 
jmokčt $2,500. Savininkas 1738 Sum- 
merdale, Ravenswood 1592.

PARDUOSIU savo $5000 eųuity 
už $4,000, naujas 2 flatų namas.

jimu.
Atsišaukit

3730 So. Paulina St. 
Lafayette 7193

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti į vieną die 

;ąlygomis. Pamatykit
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
165 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

GARAŽUS, porėtus, cementinius 
šaly takius, grindis, pamatus, stogus 
malcvojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Hem. 7969.

5429 S. Ashland avc.
Arctic Construction Co.

General Contractors

M AR 1( INA V A. 2—6 kamb. mū
rinis, skiepas, garažas 2 karam, I 
mainysiu kų turit.

JADVYGAVA. 3—I, skiepas, 
kai, mainysiu į didesnį arba 
niavų namą.

PALMER SQUARE. 3—5—6, 
lūs lotas, mainysiu į mažesnį.

JADVYGAVA. 2. -
rų, be skolų."*

KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT 

Namą, 
Biznį, 
Automobili, 
F armą

ATSILIEPKITE
PAS MUS

Gerus bargenus greit per 
pasarangą išleidžiam.

MUSŲ KOSTUMERIAI 7 kambarių, Colonial styliaus namą, 
laukia, ką turit dėl musų 
gaus. Ateikit, rašykit arba 
fonuokit.

KAINA nužeminta $2000, ką tik 
užbaigtas 5 kambarių bungalow, 
5233 S. Kilpatrlck Avė., bloko 
į pietus nuo Archer aVe. karų, fur- 

i nas šildomas, aržuolo trinias, gra
žiai dekoruotas, stikliniai porčiai, 
kaina $6500. 1808 S. Ashland avė.

•Canal 1272..

MODELINIS NAMAS
Mes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų

I garažas 2
• y, mainysiu j dviflatį.
Atsišaukit 1733 N. Robey St. Tel. ave-RE'NDON G kambarių flaas dėl . .. ...... ..

daktaro arba kitokio profesionalo, čia •'rm,tage^4-i4Z, iAk| 
visados daktaras turėjo ofisą. Stankū
nas, fotografas, 3315 S. Halsted St.

ALEX JAKUBANLS

PARDAVIMUI bungalovv Roger.s 
Parke, 6 kambarių ir vana, uždaromi 
priekiniai ir užpakaliniai porčiai, yra 
medžiai ir krūmai, 2 karų garažas, 
elektra, suros ir vanduo $10,000. 1767 
Arthur Avė, Rogers Park 6556.

DARBININKO proga, 2 flatų stuc- 
co, 4-4 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, 2 karų garažas, cementuota 
ėlė. rendų $116 j mėnesį, kaina $8800, 
$1500 įmokėti, kitus išmokėjimais. 
6208 Carpenter St. Wentworth 6630.

RENDAI 4 ruimų flatas su son 
parlor, guru šildoma, dideli ruimai.) 
6403 S. Campbell Ave., Tel. llemlock 
6279,

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

TURIU parduoti savo $1500 vertės 
eleetrie reprodueing grand už $365, 
suoliukas ir voleliai, 6136 S. Halsted

tur- Presu°tų plytų, 2 karų garasas irgi 
tote- i presuotų plytų, graži tile prausynė, 

įmūrytas lovys, gasu šildoma, elektri- 
i nė ledaunė, kieto medžio grindys, ce- 
I montuotas skiepas. Namas, kuriame 
gyventumėt su pasididžiavimu. Visi 
moderniški * parankumai, tas namas 
yra puikiausiai pabudavotas savo rų
šies. Del informacijų ir pasikalbėjimo 
šaukit Mr.\Tompkins, Kildare 1959. 

viš-1 GERAS INVESTMENTAS j Mes pastatysime ant justj Joto namą 
biz. Mes dar turime keletą naujų 2 be įmokėjimo.

j flatų namų, randasi 7313 S. Maple- 
i)la- wootl uve’ 5—5 kambarių, garu 

šildoma, viskas moderniška, kaina 
ba. $15,500, cash $2000 arba daugiau, • , . .k< savininkas. R. List, 7639 S. Racine s*kiy rendos, prie Jackson bulva- !• j | Kili o»vr*rill/vt n 1 Iz 1 unnhn

PAMATYKIT, 
5201 So. Peoria St.

Naujas, 4 flatų mūrinis, garu šildo
mas, mainysiu. — Pirksiu T 
River nraperte už pinigus.

FRANK MATEUSEK
Kontraktorius ir budavotojas

2257 W. 47 St. '

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
1618 W. 18 S t.

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

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai 

. Tel. Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO JVEDiMAS 

Mes parduodam bile kur ir suteikiam 
apskaitliavimą dykai. Planai prie 
kiekvieno įvedimo irgi dykai. _ Tik 
biskį įmokėti, kitus mažais mėnesi
niais išmokėjimais. Atdara vakarais 
iki 7 vai. .

TrfE ABBOTT 
PLUMBING AND HEATING 

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

ANTRI MORGICIAI
Dykai aprokavimas

REALTY & MORTGAGE C.O.

6305 S. Westem Avė

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

IA SANDELIO IŠPARDAVIMAS
------- —• Savininkas. Tel. Republic 0641

Sekami lavorai bus išparduoti --------------------------------------------
UŽ sandely j laikymą:
II grojiklių pianų pasirinkimui, $75 
17 uprighl pianų- pasirinkimui, $25 
!) fonografai pasirinkimui 
5 vargonai, pasirinkimui 
10 radios pasirinkimui .
$10 įmokėti ir po $2 į savaitę. At
dara vekarais ir nedčliomis.

National Storage Coinpany 
2332 XV. Mailison St.

Miscėllaneous
įvairus

S. J. DARGUŽIS 
«07 W. 18th St.

Canal 4960

TIKTAI $200(1 įmokėti, nau
jas 2 flatų namas, prie 1922 W. 
Garfield Bulvaro, garu šildo-, -------
mas, rendų $200 j menesį, ga- 
ražas, .kaina $19,000, kitus |xj 
$100 į menesį.

Fox

(krautuvių fikceriai
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu- 
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemoz 
kainos.

NAMU APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
NERE1K ĮMOKĖTI

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

Tel. Triangle 8234

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

ro, turi būt aprduota iki spalio 
15. Veikit greit, savininkas. Tol.

|Whltehall 6567.
j $4000 cash nupirksi! eųuity mo- ' _____________________ —
I derniško 2 flatų namo, 8112 Vernon= kv^’T'kanVba^ų. 2murini" DAUG DIDESNĖS V 

Karužas, kaina $16,500. VVM. KIBK,. ąi’K""“®1“.*. bungalovs,
- • Šlnk"s> 7745 Eswx ave’ Saginaw VtttmislMjr aukščiau' 
i* * * Vrnlzr»i inv vuitnli lllf

vertės negu 
, 5—(> katii- 

igOŠ pasirinkimui. 
Vėliausios ir aukščiausios rųšies 
konstrukcijos, netoli mokyklų, baž
nyčių, parkų ir transportacijos, ran-

NAUJAS mūrinis bungalow, ber
žo trimas, ugnavietė ir knygynas, . nyčių, parkų ir transportacijos, ran-
stikliniai porčiai, karštu vandeųju PARDAVIMUI 7 kambarių medinis <lasi 6231—37 Warwick Ave. (Brad- 
šildomas, prie geležinkelio ir gat- namas su garažium^ Puikioj apielin-Jey PI.) 3728—34 Nora Ave. 3803 
vekarių, tuojau galit gyventi, spe- kėjeį " 
(Juliai šią savaitę. 8830 Racine ave. 10520 So. State St.
— • -• . ■ ----------;-------------------------------------------------------------

TUhlU parduoti iš priežasties MŪRINIS BUNGALOW, $500 CASH 
ligos 6 kambarių mūrinį bungalow, Keletas naujų 5 kambarių namų, 
2 karų garažas, fumas šildomas, $7250, kitus $55 į mėnesį, su nuo- 

, kieto medžio grindys, moderniškas, šimčiais, tile

Že, Roselande. Parduosiu pigiai. ' Savre ave. Atdaros apžiurėjhnui vi- 
20 So. State St. są dieną, kaina $7,750, išmokėji

mais, $500 įmokėti. J. I). HAINES, 
savininkas-statytojas. Kildare 4404.

Keletas naujų 5 kambarių namų

. *151
. $101
$17.50

ATYDOS
Bile namas šioje grupėje 

$1500 cash, kitus kaip rendą.

i vana, skalbiniams klo- 
setas, prosinimui lenta, landrės lo
vys. A. B. GRUNDER, Bailders, 

, 5932 Lavvrence ave. Penaacola 6776.
už

GERI AUSIS bargenas North West 
side, 5 kambarių cottage, 2 karų ga
ražas. Kaina $5,600, cash $800.

Atsišaukit:
J. R. BRUCE , 

745 N. Hamlin Avė.
Kedzie 7891

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

3 KAMBARIŲ rakandai pardavi-' 
mui, geram stovyje. f
giai iš priežasties ligos. Nuo 5 val.{ 
vakare galimu matyti, 721 W. 19 PI. i 
2 fl. front.

PL, 2 flatų

mu-1

mu-'

7 kambarių re-j

1422 Schubert ave. 6 kamb. 
rinis bungalow.

4341 Drummond 
rinis namas,

4454 Byron St., 
zidencija.

4815 N. Tripp ave 
mūrinė rezidencija

422 Lake Ave., f 
tų medinis namas.

__  r_____  5059 (’.armen ave.,"
Parduosiu pi-! kambarių. Atsišaukit.

G. Earl Grindie
4956 N. Kentucky ave.

Palisade 0029.

6 kambarių į

SU mažu įmokėjlmu galite i 
nupirkti naują 6 katnbariy mu- j BARGENAS. Parduosiu arba mai- 
ro bungalow puikiai pabūdavo-1 nyaiu 6 kambarių naują mūrinį bun-
ta ir moderniškai įrengta. Jei ?a,0^’/nr^uvkilo’?ahALJ?h!1 u’ 
kas nori, gali pirkti ir UŽ cash. tuvių kolonijoj. Savininkas, 3617 W. 
Namas randasi puik oje Mar- 60 p,< R®Pu«>Hc 0641.
quette Park apielinkėje, ^1’ įpBCLUAJ> TUOJAU

i blokas, įskaitant 2 kampus, 
prit Grand Ave., netoli, pabrangs ke
letą tūkstančių dolerių kaip tik 40

Park Ridge, 2 fla- trejetas blokų nuo parkų, arti visas 

flatų, 4—5 j gatvekarių ir botdevarų. Pirkę-
I' . 1 • . .y <VV4 tunrncuivių UUieriU tViiip Vili ‘ŽUjas gaus lengvinusias isinokeji- pg(|ų comentavimo kontraktas bus už- 
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. Campbell Ave.
baigtas. Matykit savininką. Dr. C. A. 
Kirkvvood, 3939 W. North Avė., Tel. 
Belmont 2407.

PARDAVIMUI namas su ar 
be biznio. 12 flatų ir Storas su 
Ipragyvenimui kambariais už
pakalyje. Biznis išdirbtas apie 
27 metus. Parduosiu pigiai. Esu j

HELICOPTER A
Kas nori į

foot power, pakelta auu svarų, $oouu. 
Gąsdino jėga pakelia 500 svarų, 
$4500. 4634 W. Erie St. Austin 4204.

Educational
________Mokyklos_______

AGLYS
DRESSMAK1NG SCHOOI

lS,fiytlwa«vfriia <$800 Mes išmokinsime jus Designing, 
įkelia 300 svarų, $3800. .. . n . ciiivimn i frnmna laika irkirpimo ir siuvimo j trumpą laiką ir 

pigiai. Mokiname dienomis ir va-

7911 So. Halsted St.
Phone Vincenes 3932

palikęs našlys.
JOHN BUDRIK 

■'$252—54 S. Morgan St.

SPECIALIS BARGENAS
2—5 kambarių mūrinis na

mas, naujas 2 mašinų garažas, 
Paulina ir 56 St. už $8500.

Bizniavas namas, lotas 50X 
125, prie Ashland, netoli 51 St., 
kitų metą bus vertas dvigubai, 
kaipa $15250.

BuČernė, verta $30,000 su na
mu ir dešrų dirbtuve. Savinin
kas serga, turi greit 
kaina $22500.

parduoti,

Kampine grosernė, 
šen, saldainių, notion, 
ir stabas su flatu iš užpakalio, 
kaina $1400.

JOS. BRYKCZYNSKI 
5129 So. Ashland avė.

delikate- 
fikčeriai

$5 ĮMOKĖKI. Generaliai kontrok- Į 
toriai, muro darbas, ptumbingas, na
mus pakeltam, dedam pamatus,' sta
tom garažus, perdirbant senus ir nau- ____ __ _

5*a^v.? didesni užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel-

’ 1 b6ti, išmokindami jus Auto-Electric 
1 Mechanikos pamokos ant kostumerių

AR JUS NORITE
lengvais išmokėjimais. Gaukit 

musų dykai apskaitliavimą kol pra
dėsit darbą, Bell Contractina Co., 
Harr. 0697 vakarais ir nedėlioj Plaza 
18MĖS parduodame olselio kaino kar9 <'uos i“™ 8al« tgral{lai8,;r 

.* riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes-

!; *im Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
dauginus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. MadUon Street

mis visiems.
People’s Plbg. & Htg. Sup. Co., 

490 Milwaukee ave. 
Hayinarket 1018—4221

MES parduodame olselio kaino
mis visiems. People’s Plbg. & Htg. 
Sup. Co., 490 MiJvvaukee ave. Hay- 
market 1013—4221.

GREITAI IR PIGIAISUTAUPYKIT PINIGŲ . ____________________________
Mes dar parduodame specialė IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

mis kainomis pluinbJngą ir namų ^ramutikos sintaksės, a. 
apšildymo reikmenis, arba įvedam Į ^nygVedystės, stenografijos, ir kitu 
nieko neppokant per 2 metus iŠ-. - - J
mokėti. South-End Plumbing Heating 
Supply Co., 2108 S. State St. Calu- 
met 4200—2029.

sintaksės, aritmetikos,

mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 

MES BUDAVOJAM GARAŽUS, jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Jorčius, taisom įvairų medžio dar- Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
ją, darbas garantuotas, mėnesiniais i padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa- 
šmokėjimais. VVestem Construction j vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi- 
!o„ 6559 S. VVcstern ave. Phone te abelnai ir visose mokslo šakose 
lemlock 3768. apsišvietę.

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

apsišvietę.
Amerikos Lietuvių

Mokykla
J* Mokytojas

310b So. Halsted St., Chicago, 11h


