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Be Vilniaus, taikos su 
Lenkais nebus

Taip pareiškė Tautų Sąjungos Taryboj 
Voldemaras, kuris ten pat iškėlė aikš
tėn. kad kai kurie Tarybos nariai grū
mojimais bando ji priversti taikintis su 
lenkais

GENEVA, Šveicarija rūgs. Voldemaras pasakė, kad 
7. — Augustinas Voldema-| Varsa vos valdžia reikalauja 
ras, Lietuvos diktatorius,1 iš Lietuvos $7,000,000 gene- 
vakar laikė ilgą kalbą Tau-jrolo Želigovskio armijos lai
tų Sąjungos Tarybos mitin-■ kymo 
ge, išdėstydamas lietuvių; — f 
skundus prieš Lenkiją, taip 
kad mitingas nusitęsė iki 
vėlumos.

Voldemaras kaltino len
kus dėl bandymo migdyti 
lietuvius, kad jie užmirštų 
Vilniaus klausimą, ir parei
škė, kad normaliai santy
kiai tarp abiejų valstybių 
niekados nebus atsteigti, nusileisti. Jis pareikalavo, 
kol Lietuvai nebus grąžin- kad lietuvių lenkų bylos Ta- 
ta jos sostinė.

i išlaidoms padengti, 
i — tos armijos, kuri netei- 
: sėtai pagrobė iš lietuvių 
Vilnių.

Lietuvos premjeras taip
jau kaltino tam tikrus Ta
rybos narius, kurie, užuot 
buvę bešališki, palaiko len
kų pusę ir bando gązdini- 
mais priversti jį lenkams

ryba be jo nesvarstytų.

Vokiečių unijų kong-D“ S“ke<i«mirt 
resas išvijo komu

nistų reporterius
Tai buvo kongreso atsakymas 

į komunistų chuliganų už
puolimą ir sužeidimą 30 jau
nų darbininkų *

BERLYNAS, ru<?s. 7.
Hamburge dabar laikomas Vo
kietijos darbo sąjungų kon
gresas, dalyvaujant dide
liam delegatų skaičiui. Kon
gresą atidarė dr. Lippert, Vi
suotinio vokiečių darbo są
jungų susivienymo vadas.

Vakarykščiame posėdy 
Lippert pasiūlė, kad iš posė
džių salės butų pašalinti ko
munistų spaudos atstovai, pa
aiškindamas, kad tai busiąs 
atsakymas komunistams už jų 
galvažudišką vakar užpuolimą 
darbininkų jaunimo sąjungos 
narių, kuriame užpuolime ko
munistiniai chuliganai sužeidė 
daugiau kaip trisdešimt darbi
ninkų jaunuolių.

HUNTSV1LLE
7. — Valstijos kalėjime čia 
šiandie buvo elektros kėdėj 
nužudyti du nusikaltėliai, Es- 
q ui vai Servina ir elemente 
Rodriguez. Mirties bausmei jie 
buvo pasmerkti dėl užpuolimo 
trijų/ aukštesnieksios mokyklos 
mergaičių.

davė interesin- 
vokiečių darbi-

su tokiais žmonių prigaudinė
to jais ir chuliganais organi
zuoti darbininkai negali turėt 
nieko bendra.

Lipperto pasiūlymas buvo 
priimtas audringais aplodis
mentais.

Savo kalboj 
bininkų vadas 
gą dabartinės
ninku judėjimo padėties ap
žvalgą. Vokietijos darbo sąjun
gų Susivienymas šiandie skai
to bendrai 4,250,000 narių. 
Per praeitus metus darbo są
jungos sumokėjo 192 milionus 
mdrkių nario mokesnių, o iš
leista 122 milionai markių, 42 
milionai markių buvo išleista 
vien streikininkų šelpimui.

Pietų valstijoj kilo stip
rus potvyniai

ATLANTA, Ga., rūgs. 7. — 
I>el didelių lietų smarkiai pa
tvino upės Georgios valstijoj, 
North Carolinoj ir South Ca- 
rolinoj.

North 
krantų 
nesnes ’ 
padarė

joms.
Kai kuriose vietose susisie

kimas vieškeliais sutrukdytas.

i Carolinoj išėję iš 
vandenys užliejo slė- 

vietas ir didelės žalos 
medvilnės plautaci-

a (Atlantic and Pači tie Photo]

Frank B. Kellogg, Jungtinių Valstijų sekretorius, Francijos užsienių ministerijoj pasirašo 
antikarinę sutartį. Aplinkui sėdi kitų valstybių atstovai.

Kampanija plebisci
tu užginti karo laivų 
statymą Vokietijoje

Turkija pripažino nau
ją Albanijos mo

narchiją

Garsus 
Einstein,

rūgs. Manu,

Al bert
Heinrich 

Kellermann,

AAS, rūgs.
matematikas

rašytojai
Bernard

Blei, Franz VVerfcl ir 
Zweig, taip pat meni- 
Heinricb Zeille ir Max

ietu v O
L. S. D. Partijos sky- Lenkų orlaivis apsėjo 

rius naujai regis
truojamas

demarkliniją popieriais

šių metų rug- 
7 d. grįžo iš Varnių

(J EN E V A, š veicar i j a, 
7. — Gautas iš Tiranos 
nešimas sako, kad 
pripažino naująją 
monarchija. *1 c

rūgs.
pra- 

Turkija 
Albanijos

Sovietų Rusija pasi 
rašė Kelloggo amži 

uos taikos pakta

Vokietijos kancleris 
įspėja Tautą Lygą

MASKVA, rūgs. 7. —- So- 
I vietų Rusija formaliai pristo
jo prie grupės valstybių, pa
sirašiusių Kelloggo-Briando ka-

Ir antras Rumanijos 
karalaitis pabėgo su 

moteriške
Princas Nikalojus, pabėgusic 

kronprinco Karolio brolis, su 
artiste išdūmė į Paryžių

PARYŽIUS, rūgs. 7.
Bucharesto pabėgo su moteriš
ke antras Rumanijos karalai
tis, princas Nikalojus, buvusio 
sosto įspėdinio Karolio jaunes
nis brolis, ) metų amžiaus. 
Jis su savo mylimąją atvyko 
į Paryžių “medaus mėnesį” 
praleisti. Ta jo mylimoji esan
ti Bucharesto teatro artistė.

Pabėgėliui pi<in,cui gaudyti, 
į Paryžių atvyko, Bumanijos 
premjero Bratianu pasiųstas, 
kunigaikštis Barbu Stirbey, per 
daugelį metų artimiausias ka
ralienės Marijos draugas.

Oro katastrofos
Pilotas užsimušė, 4 sužeisti 

aeroplanui nukritus

ROCKFORD, 111., rūgs. 7. 
— Penkias mylias j žiemius 
nuo Bockfordo nukrito į Rock 
upę ] 
Pilotas 
keturi 
vienas 
žeidė.

pasažierinis aeroplanas.
. M. Hadley užsimušė, o

pasažieriai skaudžiai, 
tur būt mirtinai, susi-

netoli nuo Keweenaw

Aeroplano pilotas ir pasažie- 
rius žuvo ugny

HOUGHTON, Mieli., rūgs.
7. — Aeroplanui nukritus že
mėn,
Bay, ir užsidegus, liepsnose 
žuvo pilotas Walfred Petaja 
ir jo pasažierius Rudolph Mar
tin iš Dollar Bay, Mich.

Franz 
Arnold 
ninkai 
Pechstein, nors nebūdami ko
munistai, prisidėjo prie nacio- 
nalio komiteto prirengti ple
biscitui (visuotiniam balsavi
mui) prieš naujų karo laivų 
statymą, kaip kad reichstago 
buvo priimta ir dabar minis- 
terių kabineto patvirtinta. •

Kampaniją prieš naujų ka
ro laivu statymą pradėjo ko- 

, munistai. 
| susidėjo
cialistų partija ir kai 
didelės socialdemokratų 
jos organizacijos, kaip 
džiui Leipcigo, taipjau
skaičius pacifistinių draugijų.

Mueller pareiškia, kad Vokie
tija negales, pasilikti begink
le, kai kitos valstybes vis la
biau ginkluojąs ,

Su jais toje kovoj 
nepriklausomoji šo

ku r ios 
parti- 

pavyz- 
didelis

Anglija palaidojo 41 
submarino auką

POBTSMOUTIl, Anglija, rūgs. 
7. — laivyno kapinėse čia 
šiandie tapo palaidoti griau
čiai keturiasdešimt vieno bri
tų jūreivio, kurie žuvo su sub- 
niarinu L-55, rusų karo lai
vų paskandintu Baltijos juroj 
1919 metais. »

Submarinas buvo nesenai ru
sų iškeltas į paviršių ir ra
sti jame žuvusiųjų įgulos žmo
nių griaučiai grąžanti Angli
jai. Jie buvo praeitą trečia
dienį britų kreiserio Champion 
pargabenti į Portsmouthą.

Pirko paveikslą už $100, 
dabar jam siūlo $500,000

STOKHOLMAS, Švedija, rūgs. 
7. — Vienas Švedas, Carl Elias- 
son, savininkas nedidelės bal
dų krautuvės, praeitą pavasa
rį, lankydamasis Italijoj, pirko 
viename aukcione paveikslą, 
už kurį jis sumokėjo .$100. 
Jam patikęs ne tiek pats pa
veikslas, kiek jo grąžus rė
mai.

Dabar vienas amerikietis, 
meno dalykų žinovas, pripaži
nęs, kad tas paveikslas esąs tik
ras Velasųuezo kūrinys “Ge
riantieji Broliai,” ir jo savinin
kui dabar siūląs už paveiks
lą ' 500 tūkstančių dolerių.

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
7. — Hermann Mueller, Vo
kietijos reichskancleris, savo 
kalboj Tautų Sąjungos Tary
bos posėdy pareiškė, kad Vo
kietija negalėsianti amžinai 
pasilikti nuginkluota, kuomet 
kitos valstybės turi teisę steig
tis sau galingas armijų ir lai
vynų mašinas. Jis įspėjo, kad 
pati Tautų Sąjunga bus berg> 
džia įstaiga, jeigu
pins ar nesugebės nusiginkla
vimo problemos išspręsti.

nesiru-

Mergina skundžia bu
vusį teisėja dėl 

$150,000
PEORIA, III., rūgs. 7. — 

Miss Fern B. Yates, 30 metų 
amžiaus, chicagietė, iškelt 
Knox kauntės Circuit teisine 
bylą prieš Charles B. Craigą, 
buvusį Illinois aukščiausio tei
smo teisėją, reikalaudama iš 
jo $150,000 atlyginimo. Už ką 
— dar nepaaiškėjo.

Kai Craig buvo teisėjas, 
Miss Yates buvo jo sekreto
rium.

Chicagai Ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Didėjąs debesiuotumas; ga
li būt lietaus po pietų ar apie 
vakarą; nedidelė temperatūros 
atmaina; stiprokas mainąsis 
vėjas.

Sekmadienį iš dalies 
siuota ir vešiau.

debe-

1 UTENA.
piučio
koncentracijos stovyklos Ute
nos m. Liet. Socialdemokratų 
Partijos organizacijos sekreto
rius Antanas DovidavičTus. Da
bar Dovidavičius laikomas po
licijos priežiūroje. Kadangi 

'Liet. Soc. Ei. mokintų Partijoj 
Ut< nos miesto organizacija sa
vo laiku buvo uždaryta dėl jos 
“neveikimo”, tai draugai patie
kė naujai užregistruoti, tačiau 
iki šidm laikui dar jokio at
sakymo negaunama.

Socialdemokratijai Utenos 
visuomenė, ypač proletariatas, 
prielankus.

KAUNAS. — Pranešama, 
kad prie demarklinijos skrai
dė lenkų orlaivis, kuris mėtė 
ant Druskininkų miestelio kaž
kokius popierius.

Orlaivis atskrido iš Gardino 
pusės. Paskraidęs ant Druski
ninkų miestelio, šventburės ir 
Prievolkio kaimais nuskrido 
Gardino link.

Kitų intrigos pražudė 
dorą žmogų

Samoa salos čiagi 
miai nenori baltų

jų misionierių

Sovietų užsienio reikalų 
vicckcmisaras Litvinov vakar 
pasirašė oficialę deklaraciją, 
kuri buvo įteikta Francijos 
ambasadoriui Maskvoje, Iler- 
bette’ui, ’ parsiųsti Jungtinėms 
Valstybėms.

APIA, Britų Samoa, rūgs. 
7. — Politinė samoiečių or
ganizacija, vadinama Man, pa
reikalavo, kad Londono Misio
nierių draugija atsiimtų savo 
baltuosius misionierius iš Sa
moa, ir kad kunigais jiems bu
tų skiriami vien samoicČiai, 
čiagimiai.

Mau vadai pareiškia, kad 
jeigu jų reikalavimai nebusią 
išpildyti, tai jie įsteigsią Pan- 
Samoa bažnyčią.

Austrijos konsulas 
sužeistas italų 

riaušėse

Ekspropracija tur
tingųjų Rusų Tur

kestane

JAUNEIKIŲ KAIMAS, Jo
niškio vai. — Liepos 23 dieną 
nusišovė gydytojas Mačiulis. 
Prieš kiek laiko pas jį atėjo 
viena moteris iš Dargių kai
mo ir nupasakojus, kad jos vy
ras sergąs, prašė vaisių. Gy
dytojas vaistų davė. Moteris 
parsinešus pridėjo nuodų ir už
davė vyrui. Vyras po kelių va
landų mirė. Gydytojai, ieško
dami staigios mirties priežas
čių, vyrą išskrodė ir rado 
nuodus. Moteris, teisindamosi, 
parodė vaistus us nuodais. Gy
dytojai iškėlė bylą prieš gyd. 
Mačiulį. Mačiulis, būdamas se
nas — 70 metų, dėl to labai 
susijaudino, įgavo nervų ligą 
ir lyg ir sumišo. Pagriebęs re
volverį nusišovė.

Minėtai moterei susipykus 
su meilužiu, iškilo aikštėn, 
kad ji nuodų kitur gavusi. Per 
tardymą, moteris prisipažino. 
Dabar ji sėdi už geležinių gro
tų ir laukia teismo, o Mačiu
lis guli ant lentos 'juodame 
karste.

7.VIENA, Austrija, rūgs.
— Telegramos iš Milano pra
neša, kad Spalatte, Italijoj, įvy
ko neramių demonstracijų prieš 
Jugoslaviją, kai į ten atvyko. 
Jugoslavijois darbo ministeris 
Dr. Andželinovič. Per tuos ne
ramumus buvo sužeistas Aus
trijos konsulas, netyčia pa
kliuvęs tarp riaušininkų. Ke
letas demonstrantų buvo areš
tuoti.

Aviatorė Ruth’a Elder 
liks gyvanašlė

Panamos Kanalo
Lyle Wo-

•BALBOA, 
Zona, rūgs. 7. 
mack įnešė bylą teisman prieš 
savo žmoną, Ruth’ą Elder, pa
garsėjusiu aviatorę, reikalau
damas išsiskyrimo. Skunde jis 
sako, kad dėl karjeros žmona 
visai jį pametus.

Ruth’a Elder, kuri savo 
skridimu per Atlantą — nors 
ir neperskrido — labai įgar
sėjo, tuojau gavo “džiabą” 
krutaniuosiuose paveikf iose 
ir dabar gyvena Hollyw( de.

Didelis gaisras Denvery
12 sužeista

DENVER, Colo., rūgs. 7. — 
Praeitą naktį čia siautė dide
lis gaisras, grėsęs nušluoti vi
są rinkos bloką naimų vidur- 
miesty. Ugnis padarė daugiau 
kaip 150, (XX) dolerių nuosto
lių. Gaisrą gesinant dvylika 
ugniagesių buvo sužeisti.

Mas-MASKVA, rūgs. 7. — 
kvos laikraščio Izviestija gau
tas pranešimas' iš Kazakistano, 
autonomines sovietų respubli
kos Rusų Turkestane, sako, 
kad visi turtingieji žemių sa
vininkai tame krašte tapę iš
vyti iš namų, o jų nuosavy
bės išdalintos valstiečiams.

Liaudies komisarų taryti 
išleido dekretą konfiskuoti 

nuosavybes visų, kurie turi 
daugiau kaip šimtą galvų gy
vulių.

Mačiulis buvo labai geras 
gydytojas darbininkams. At
ėjus kokiam nors neturtingam 
darbininkui mokesčio neimda
vo už apžiūrėjimą, kartais ir 
vaistus duodavo dykai. Mačiu
lis 1905 m. sužeistiems revo
liucionieriams susirėmime su 
kazokais dykai suteikė pagal- 
bij.

Buvo žmogus pažangus ir 
geras darbininkų draugas.

Turkų depu tai ir minis- 
teriai bus mokytojais

Emigracija iš Lietuvos j 
svetimus kraštus

Per du mėnesius turės moky 
ti turkus latiniško alfabeto i

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, rūgs. 7. — Visi Turki
jos parlamento nariai ir mi- 
nisteriai, neišskiriant nė prem
jerą Ismet Pašą, turi sekti 
respublikos prezidento Musta- 
fo Kemalio pavyzdžiu ir tap
ti mokytojais 
nes latiniško 
dabar pakeis 
nis Turkijoj.

Vyriausybė
kad visi deputatai, kurie pa
staruoju laiku lankė naujojo, 
latiniško, rašto pamokas res
publikos prezidento rūmuose, 
turi pavažinėti po savo rinki
mų apskričius ir, kol parla
mentas atsidarys lapkričio mė
nesį, mokinti savo rinkėj ur 
naujo alfabeto.

KAUNAS. — Per liepos mė
nesį iš Lietuvos emigravo: Į 
Argentiną 110 asmenų, į Bra
ziliją — 60, į Afriką — 77, į 
Kanadą — 334, į Uragvajų — 
25, į Amerikos Jungt. Valst. 
— 127, į Meksiką — 5, į Ku
bą — 8, į Palestiną — 8. Vi
so per liepos mėnesį emigravo 
754 žmonės.

— mokyti žmo- 
alfabeto, kuris 

arabiškus rašme-

išleido įsakymą,

. DARBININKAS PASIKORĖ

Birželio mėn. emigravo 738, 
gegužės — 865, o kovo 1223, 
tuo tarpu, kaip pernai emi
grantų skaičius kovo mėn. bu
vo 2521, o balandžio net 3115.

Emigracija iš Lietuvos ma

žėja. Pernai, 1927 met., per 
pirmuosius šešis mėnesius 

emigravo 11,752 žmonės, o šie
met tik 5,035, vadinas 6717 
žmonių mažiau. Be to, pažy
mėtina, kad tiek liepos mėn. 
tiek bendrai per visą pusme
tį į Braziliją emigruojančių 
skaičius nuolat mažėja. Pernai 
iš visų metų emigrantų, ku
rių buvo 18,086, vien j Bra
ziliją emigravo 11,702, o šie
met per liepos mėn. tik 60. 
J Argentiną taip pat mažiau 
emigruoja, užtat susitiprėjo 
emigrantų veržimąsis į Ka
nadą.

Maksim Gorky serga Ind., rūgs. 7. 
kai jo žmonr 

indus, darbinin- 
Cycak nuėjęs į

buvoVakar 
tarp 56°

Šiandie
džiasi 7:14. Mėnuo teka 12:11 
ryto.

temperaturos 
ir 74° F.
saulė teka 6:22, leir

LENINGRADAS, rūgs. 7.
— Garsus rusų rašytojas, Mak
sim Gorky, rimtai susirgo

HAMMOND,
— Tuo tairpu 
virtuvėj plovė 
kas Lawrence
kamaraitę pasikorė. Pastaruo
ju laiku jis sirguliavo.

hhihwii
, . -s- »■ - j .. 1 .
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Skaitytojų Balsai
>». _ __ J

Prezidento rinkimų 
išlaidos

VVashingtono laikraštis Star 
paduoda įdomių davinių apie 
prezidento rinkimų išlaidas.

1896 m. republikonai rinkimų 
kampanijai išleido $3,500,000, 
demokratai $675,000; 1900 m. 
republikonai—$2,500,000, demo
kratai—$125,000; 1904 m. re
publikonai— $1,900,000, demo
kratai—$700,000; 1908 m. re
publikonai— $1,655,000, demo
kratai— $900,000; 1912 m. re
publikonai — $1,130,000; 1916 
publikonai $1,740,000, demo
kratai — $1,130,000; 1916
republikonai $5,319,000, demo
kratai $1,318,000; 1924 m. re
publikonai —$3,063,000, demo
kratai—$903,000.

Bendrai imant, pradedant 
1896 m. republikonai preziden
to rinkimams išleido $23,497,- 
000, o demokratai— $8,009,000. 
Abi partijos viso išleido $31,- 
506,000.

Į tą sumą neįeina kitų par
tijų išlaidos— progresistų, so
cialistų, Labor-Farmer partijos 
ir pastaruoju laiku komunistų. 
Tiesa, tų partijų išlaidos, paly
ginamai, nėra didelės.

Kyla klausimas: iš kokių šal
tinių republikonai ir demokra
tai gauna tas milžiniškas su
mas? Žinoma, iš bankininkų, 
finansistų, pramonininkų ir 1.1., 
kurie aukoti keletą desėtkų tu-
kstačių dolerių rinkimų fon-1 
dams skaito geru investmentu. ’ 
Tikrumoj taip ir yra, nes pas
kui jie tuos pinigus atsiima 
netiesioginiu budu “su kaupu”. 
Aliejaus skandalas aiškiai pa
rodo, kaip netiesioginis būdas 
vekia.

Washingtono laikraštis mano, • 
jog šių metų rinkimų išlaidosi 
sumuš visus rekordus. Esu, 
Hoover ir Smith yra pavojingi 
konkurentai. Tad taip viena, 
kaip ir kita partija dės visas 
pastangas rinkimus laimėti. 
O tai reiškia, jog jos pinigų 
nesigailės. Pramatoma, kad 
mažų mažiausia bus išleista 
$10,000,000.

Kas judviejų laimės—Hoover 
ar Smith—tatai pareis nuo to, 
kurį labiau rems kapitalistai; 
kitais žodžiais sakant, kurio 
rinkimų kampanijos fondas ga
lės daugiau pinigų išleisti. Iš 
partijų atskaitų mes matome, 
kad ta partija laimėdavo, kuri 
daugiau pinigų rinkimams iš
leisdavo. Išėmimą sudarė tik 
1916 m. rinkimai, kuomet re
publikonai prakišo, nors ir dau
giau pinigų paklojo. Vienok 
tada buvo susidariusios nepa
prastos aplinkybės, prie kurių 
Wilsono šalininkų obalsis “Jis 
apsaugojo mus nuo karo“ buvo 
vertas mažiausia vieną milioną 
dolerių.—A.

KORESPONDENCIJOS
Indiana Harbor, Ind.
Ik SLA. 343 kuopos veikimo.

Kiek laiko atgal tilpo “Nau
jienose”, kad SLA. 343 kuopa 
yra nutarusi surengti išvažiavi
mą j miškus. Geriaus sakant, 
“basket pikniką“. Tam dar
bui buvo išrinktas komitetas 
iš veikliausių narių, vietos dar
buotojų. Dabar tas komitetas 
praneša, kad nutarimas yra 
vykdomas nedėlioj, Sept. 9 die
ną. Surasta nauja vieta, kur 
dar nei vienas lietuvių nėra bu
vęs, nei matęs. Vieta yra pa
naši į lietuvos mišką. Tame 
miške yra labai dideli ąžuolai, 
o po ąžuolais labai daug grybų 
auga. Ir visai netoli nuo Ind. 
Harboro, tik devynios mylios. 
Tai Griffith, Ind. Reikia va
žiuoti iki miestelio, o paskui 
suktis po kairei pagal banką. 
Main St. važiuoti reikia pusant
ros mylios, tada davažiuosi pir
mą farmą, kur ir bus išvažiavi
mo vieta. Karma yra po deši
nei. Bus nurodyta vieta su 
ženklais.

Butų gerai, kad aplinkinių 
miestelių lietuviai atsilankytų 
ir pamatytų gražią ir patogią 
vietą dėl išvažiavimų. Atsilan
kę nesigailėsite praleisti laiką 
gražioj vietoj. Juk jau nebeil
gai mes galėsime rengti išva
žiavimus, nes artinasi ruduo. 

.Tada kad ir norėsime pasigėrė
ti laukais ir miškais, bet nebe
galėsime; turėsime sėdėti na
mie prie šilto pečiaus. Tad 
naudokimės proga, kol galima.

Sveikatos dalykai
Ar gali vyras apkrėsti 

savo moterį džiova 
per lytišką aktą?

Vienas džiovininkas atsiklau
sė manęs, ar gali, girdi, jis ap
krėsti džiova ir savo moterį 
laike lytiško susiėjimo? Nusi
skundė, be to, žmogus, kad bo
bos, kurios, pasak jo, tariasi 
daugiau žiną ir už gydytoją, 
prikalbėję jo moterei, jog gali, 
o deltn,. sako, ir nesmagumų 
šeimyniškame gyvenime atsira
dę.

Manydair.no, kad ne tik šitoje 
poroje, bet ir kitose, tokių abe
jojimų gali būti, atsakau į 
klausimą viešai.

Jeigu vyras turi džiovą kur 
nors vaisos ir šlapimo prietai- 
sose, tai galima daleisti, jog jis 
ir gali savo moterį užkrėsti lai
ke lytinio akto. Vargiai mote
ris teužsikrės, jei tik jos šlapi
mo ir vaisos prietaisų išorinės 
ir išvidinės dalys bus pilnai 
sveikos. Dažniausiai ji šituo, 
reikia tiesa sakyti, labai retu 
budu džiova apsikreičia, jei kur 
nors vaisos ir šlapimo aparate 
yra sugedimas, sakysime, pa- 
viršyj arba ir makštyse arba, 
pagalios, ir gimdoj yra Įplyši
mas, nudilimas ar ir uždegimas. 
Tik tada ve lengvu keliu džio
vos perai gauna susidurti su 
krauju ir įsigyvendinti.

Bet jau ne kartą tapo įrody-

Pradžia išvažiavimo 1 vai. po 
pietų nuo p. St. Bartkaus Įstai
gos. Visi, kurie važiuosite, 
prašomi būti laiku. Bukite visi 
lietuviai iš Ind. Harboro ir apie- 
linkių.—Busiu ir Aš.

ta, jbg butifiai ffėreikia vyrui 
turėti džiovos žaizdas vaisos ir 
šlapimo prietaisuose, kad ve ga
lėtų atsirasti jo vaisinėj me
džiagoj džiovos bacilų, kuriuos 
jis ir galėtų perduoti savo mo
terei per lytinį aktą. Tyrinėjant 
tik plaučiu džiova sergančius 
vyrus, neginčijamai surasta, 
kad jų inkstukuose (kiauši
niuose) ir sėklinėj medžiagoj 
kartais yra džiovos bacilų. Aiš
kus daiktas, kad tokie vyrai ga
li ir savo moteris aprkėsti, ži
noma, dažniausiai prie viršmi- 
nėtų aplinkybių, vadinas, kaip 
nors bifkelj sužeistų moters 
vaisos ir šiupinį: piletaisų.

Vis dėlto, vyras nuo moters, 
o moteris nuo vyro taip labai 
retai džiova apsikrečia, kad 
nereikia per daug bijotis ir 
varžytis. Tokia baimė ir var- 
žymosjs, šiaip ar taip, da dau
giau apsunkina ir taip jau ne
malonų ir beviltį šeimynišką 
gyvenimą. Ir d&rtės dadėti1 
reikia, jogei aukščiau iškelti j 
faktai yra daugiau teorijos nei 
praktikos daviniai. Juos pir
miausia iškėlė aikštėn Dr.

pats labaiCohnhetrfi, kursai 
abejojo, ar kada nors buvo toks 
atsitikimas, kad moteris nuo vy
ro,o vyras nuo moters apsi- 
krėstų džiova laike lytinio susi
nėsimo.—Dr. Margeris.

Nauja prieglauda pase 
nusiems

Illinois Colony kliubas ati
daro prieglaudą pasenusiems 

1 dieną spalių mėnesio. Prie
glauda bus kliui>o priežiūroj.

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems seniems ir 
busintiems kostumeriams, 
kad perkėliau kriaučių šapą į 
Brighton Park. Kviečiu atsi
lankyt, su nauju ar senu dar
bu, atlieku greiti ir gražiai 
ir pigiaus kaip kitur.

JOS. MOCKUS
4213 S. Campbell Avė. 

CHICAGO, ILL.
Davažiuoti galima Western 
Avė. iki 42 Streeto, antras 
Streetas į vakarus nuo 

Western Avenue.

I

Nelauk vėtrų su sniegu
Jus galite sučedyti pinigų ir daug neparankumų 
orderiuodami Consumers garantuotas anglis arba 
koksus dabar. Netik tas, bet dastatymas yra 
švaresnis, jus galite būt užtikrintas geriausios 
vertės.
Kiekvienas tonas turi užganėdinti arba mes pa
imsim atgal ir grąžinsime jūsų pinigus.

PIRKIT SAVO ANGLIS ANT PATVIRTINIMO

(onsĮįįįgers (ornpany
COAL-COKE- ICE 
BUILDING MATERIAL

Bukit Prisirengę Del 
Ankstyvos Žiemos

Pilkitės sau šildomuosius aparatus dėl karšto van
dens ar garo kol neprasidėjo skubotumas. Specialės kai
nos ant naujų radiatorių. Įsigykit apkainavimus ir už-

Gvarmituotoz 100% tyros žolės, ir

f C t U V O S ©
33” Trisdešimt Trąs33>

GYDANČIOS GAMTOS ŽOLĖS 
DEL NAMINIO VARTOJIMO

Malonus skonis, kvapingumas ir užga 
pėdinančios pasekmės ilgai pasiliks at 
mintyje, kuomet kaina bus užmiršta

Gvarantuotos 100% tyros žolės, ir kaip ma
tote ifi paties vardo, susidedančios ifi 38 geriau
sių žolių, žievių, lapų. Auklių, uogų, vaisių ir 
Hteibų. kurion turi medlkalę vertę ir pasiduoda 
cheminiai kombinuoto) nudaryti vienų gorų ir grei
tai veikianti tonikų. Tanai tonikas yra geriausias 
žmogaus sistemos reguliatorius dėl vyrų, moterų, 
jaunų ir nonų, ir ypatingai brangus dėl
PRIVATIŠKO VARTOJIMO NAMUOSE.

Kada sergate ar nesergate jus galit vartoti Aių 
malonių gėrimui gyduolę, ir atrauti, kad ji itims 
btiH naudinga. Tai yra labai gera dėl inkstų, 
kepenų, tulžies; taipgi veikli nuo rtieumatizmo, 
muskulų skaudėjimo, strėnų gėlimo, skaudėjimo galvos, blogo apetito, rėminio, pra
sto miego, užkietėjimo vidurių ir daugelio kitų ligų. Tai yra tikrai gamtiška gy
duole priduodanti žmogui sveikatų, gyvumų, energijų ir pails).

Vienas pakinkau padaryti dvi kvortas tomko. Gerk kada nori.
Tai yra skirtingas nuo visų kitų gyduolių savo gerumu, yra mifiinys žolių su

rinktų 1U visų dalių pasaulio, moksliškai sutaisytas ir veikia kai magikau. Rodos, 
kad no negalima tam tikėti. Jeigu jus netikit, daleiskit parodyt, kad jus klystat. 
Tai yra tikra tiesa, pabandykit ir pamatykit, kad kiekviename musų žodyje yra 
liesa. Mes net nenorime, kad juu dėlto kuAtų turėtumėt — darykit tai musų kaštais.

Raila musų pardavėjas atvyks pas juu, paimkit du pakiuku po $1 kiekvienų. 
Vartoklt vienų jų tuojaus ir jeigu nejausit kiek jis jums pagelbėjo, pasiuskit antrų, 
neatidarytų}) pakiuku mums ir su džiaugsmu grąžinsim jums pinigus už abu. Ar 
tai no nuoširdus pasiūlymas? Jeimu musų agentas neateina pas jus, nelauk nė 
tnsklo ilgiau. Tik iškirpk, pasirašyk ir siųsk mums žemiau telpanti kuponų. 
Juo greičiau pradėsit j| vartoti, tuo veikiau jus turėsit geras pasekmes ir malo
numų. kuris tiktai galimas yru vartojant LIETUVOS “33".
------------------------------- Parašyk ir pasiųsk A| kuponų Šiandie ----------------------------------
FETONE PKUDUUT UO.. liesk 2-N 
400 arket St., Saint Eouts, Mo.

Čia prisitinciu jums DS2.00 depazito ir prašau tuojaus siųsti man du pakiuku 
•'Family aize” LIETUVOS "33". AA vartosiu vienų tuojaus. ir jeigu neduos man 
užganėdinančių pasekmių, aš gražinsiu jums likus) ir jus sugražinsi! man $2.00 
Kaip sutartų.
VAKDAS

ST. ar KFD.

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Rosa, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas. reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visai suirę vyrai
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsllankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

Dr. B. M. Ross
35 So, Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chioago, 
Crilly Building

Imki te elevatorių Iki penkto sukkto. Vyrj 
priėmimo kambarys 508.—Moterų 508. OK- 
•o Tslandos kasdien nuo 10 ryto iki ė f 
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
plet. PanedėlyJ, Meredoj ir Su baloj nuo 10 . 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidešimti* penki metai tame name'

baikit kontraktus pirm 
rugsėjo 5-tos.

Musų inžinierių skyrius 
duos jums patarimų pasi
remdami ilgu patyrimu. 
2-j i metai dėl išmokėjimo, 
jeigu reikalinga.

Mes galime sutaupyti 
jums mažiausia 5 tonus 
anglių kiekvieną sezoną su 
musų automotišku regulia
torium ir prailgina boilerio 
amžių.

Gvarancijos liudymas 
duodamas su kiekvienu šil
dymo aparatu.

čia rasi pilną pasirinki
mą visokių plumbingo reik
menų.

SQUARE DEAL PLUMBING SUPPLY
HOUSE

1709-1731 So. State St.
Phone Calumet 5200

Atdara vakarais iki 8 — nedaliomis iki pietų 
MES KALBAM LIETUVIŠKAI

k
-

Miestas ir ateitas ..........................................._.............................. ...........................
Jeigu jums butų patogiau, galima prisiųsti C. 6. D

pirma,

© 1028. The American Tobacco Co., Manufacturerz

rasė, kad Lucky 
Strikes mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti 
cigaretai.

Madinguose pakiliuose as atrandu, kad mano 
* arėtas’* UCky Strike ?ra *r parinktinis

Įfį(/ua^u(c'

4 '

“Toasting” tikrai padaro tabakui du dalyk 
tatai pagerina kvapsnį, o antra, prašalina nešvarumus

10^64 daktarai birželyje 1927

It’s toasted
Nei Jokio Gerkles Erzinimo — Nei Jokio Kosulio.

Manydair.no
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Šeštadienis, rugsėjo 8, 19£8 NAUJIENOS, Chicago, 1U.
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CHICAGOS
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Tarp Chicagos
ŽINIOS I Į| Lietuvių

Kalbės Norman 
Thomas

Socialistų partijos kandidatas 
į prezidentus o taipgi kan
didatai į gubernatorius ir į 
senatorius

Prašome atsiliepti
Juozas Laurinaitis yra pra

šomas skubiai atsiliepti į “Nau
jienų” .raštinę arba, kas jį ži
no, prašome pranešti jo adre
są. Jo draugai Lietuvoje labai 
norėtų su juo susižinoti.

Naujienos—J. S.
Rubsiuvių amalgameitų uni

jos auditorijoj, prie Van Bu- 
ren ir Ashland avė., sekma
dieny!, rugsėjo 23 d., įvyks 
svarbios prakalbos. Pradžia 
2:30 vai. po pietų.

Svarbiausias kalbėtojas jose 
bus Norman Thomas, Socialis
tų partijos kandidatas į pre
zidentus.

.lis pasakys teisybę apie 
Smith'ą ir apie rammany Hali. 
.Jis patieks laktų apie llooverj. 
.Jis kalbės tikrai svarbiais Ame
rikos gyventojams klausimais, 
o ne šaudys tuščiomis frazė
mis.

Kiti kalbėtojai bus: George 
B. Kiikpatrick, kandidatas į 
Suv. Valstijų senatorius, ir 
George Koop, socialistų parti
jos kandidatas į Illinois val
stijos gubernatorius.

Vėl skandalas
Jau kuris laikas, kaip nu

tarta išlyginti ('ištiesti) Chi- 
cagos upę. Darbui atlikti bu- 

, vo patiekti įvairių kontrakto- 
’ rių pasiūlymai. Pigiausia at
likti darbą pasisiūlijo Central 
Dredging Co. Ji tečiaus kon
trakto negavo. Kontraktas bu
vo atiduotas Great Lakęs 
Dredge kompanijai, nors šios 
pasiūlymas atseis miestui po
ra šimtų tūkstančių brangiau. 
Central Dredging Co. grūmo
ja teismu Chicagos miesto 
valdininkams, ir visupirma in- 
džionkšene merui Thompsonui 
ir kitiems, kad jie nepavestų 
darbo konkurentams.

| Vaičkaus teatras

Teatro direkcija, sužinojusi 
musų teatro lankytojų pagei
davimą, nutarė sezono atidary
mui pastatyti Lietuvos karalių 
“Mindaugį”, penkių veiksmų is
torišką tragediją, vietoj kome
dijos “Glušas“. Mindaugio rolę 
vaidins patsai J. Vaičkus. Al
donos — I*. TendžiulytS. Sce
noje apie 100 žibančiuose isto
riškuose drabužiuose asmenų.

Veikalas patriotiškas ir labai 
atatinka dabartiniam tipui, ka
da yra rišamas Vilniaus klau
simas.

Anksčiau paskelbta komedija 
“Glušas” bus pastatyta Good
man teatre spalių (October) 28 
dieną.

Ti kietai iš anksto parsiduoda.

įstaigų. Jau buvusios Miesto 
Knygyne, Dailės Institute, Field 
Muzejuje ir kitur. Visur, sako, 
randa įdomių dalykų. Vėliaus 
rengėsi aplankyti skerdyklas ir 
dar kitas įstaigas.

r Ponia Chester, sako labai 
I mėgstanti skaityti laikraščius 
1 ir seniau skaitydavusi po kele
tą, bet dabar skaitanti tik “Tė
vynę“. Ji labai pasiilgusi lie
tuvių, kadangi Richmondė lie
tuvių nesą. Panelė Chester ir 
kiti p-nios Chester vaikai vei
kia tarpe amerikonų ir lietuviš
kai kalbėti menkai bemoka. Bet 
visgi jie jaučiasi lietuviais^ ir 
nenori pertraukti su jais ryšių.

Roseland
Rytoj Palmer Parke 3 vai. po 

pietų Golden Star baigs lošį su 
Dahlberg’s Boosters už čempio
natą. Abu jauktai—geri bes- 
bolo lošėjai. Abeji turi daug 
pritarėjų. Tikimasi, kad lošio 
pažiūrėti žmonių susirinks 
daug. Taigi ir mes, lietuviai, bu
kime visi kas galime.

—Narbutas.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing*, Heating*

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Kaip graftas varoma
Dabar tyrinėjama, kodėl kai 

kurių stambiųjų sąvasties ga
balų vertė buvo numušta tak
soms mokėti. Tarpe kita iš
kilo ve kas. Tyrinėtojai 
užtiko biznio korta tūlo \Veb- 
erio, anglims pristatyti agen
to. Tasai agentas, sakoma, siū
lęs \Vesley Memorial ligonbu- 
čini tokią propoziciją: jisai su
mažinsiąs ligonbučio taksas, 
jeigu Hgonbutis imsiąs per j j 
anglis.

Kaip matote, graftas neda
roma tiesiai ią. vieno rankų į 
kito. .Jis eina per trejes, ket- 
veres ir daugiau rankų, kad 
viskas išrūdytų “correct” ir 
kad nebūtų galima surasti tik
rųjų kaltininkų.

Uostys, kur vėj’as pučia
Demokratų partijos darbuo

tojai Chicagoj artimu laiku 
pradės kanvasuoti piliečių na
mus, kad patyrus, kaip vėjas 
pučia — t. y., ar didžiuma mie
sto piliečių prielankus Hoover- 
iui, ar Smith’ui.

Muzikantai susitaikė su 
samdytojais

Po ilgos konferencijos mu
zikantai ir teatrų savininkai 
bei manadžeriai susitaikė. Nu- 
sileidimų padariusios abi pu
sės. Sutartis padaryta vieniems 
metams. Susitaikyki su 250 
teatrų.

Nepavyko

Vagilis įsipiršo naktį į James 
A. Patten namus, Evanstone, 
milionierių apgyvento] apielin- 
kėj. Tiek toli, tiek gerai. Jis 
rado kambary moteriškės ran
kinį krepšį. “Dabar tai teks 
ir man,’’ mislijo vagilius. Bet 
visa, ka jis rado, buvo $5 po
pierinė. Tuo laiku kambarin 
įėjo namų prižiūrėtojas. Vagi
liui teko “išsimufyti” labai 
greitai — tik su penkiais do
leriais.

Milijonas Lietuvių
Pageidauja šių žolių gyduolių 

Lietuvos “33”
Men reikalaujam penkių irabių a frontų 

< hi<axoje ir aiiielinkf-He, parodyti žmo
nėm# h.h atebėtinan ir irreltai perkamai, 
gyduoles. "Family slgn" pakinkąs ir pri
imti orderius nuo lietuviškai ir lenkiškai 
kalbančių žmonių.

Gyduoles yra speciiillškal prirengto# ir 
garsinamo* visoj šalyj. todėl greitai per
kamos: darbai, yra malonus ir dideli# už- 
mokesniH. Patyrimą# ne būtina#, bet nau
dinga'.. Paduok vardų ir pranešk kodėl 
jus norit šio darbo. Rašyk:

PETON PRODUCT CO. Desk A-N 
tOil Marke t St.. Salnt Louls, M o.

P Korte Virgitua 2 0 54

JOSEPH VILIMAS
Namu Stoty m o 
KON TRAKTORIUS

|4558 S. Wa#htenau Avė Chicago, III

TAUPUMAS
Kiekvienas sumanus žmogus niekuo
met neužmiršta, kad reikia turėti pi
nigų ateičiai. O kad turėti pinigų atei
čiai, reikia taupyti. Musų bankoje tuk- 

• stančiai sumanių lietuvių taupo savo 
pinigus, taupykit ir jus.

Universal State Bank 
3252 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

Viešnios iš Virginia
Ponia Uršulė Chester ir jos 

duktė Nelia, iš Richmond, Vir
ginia, atvyko j Chicago atosto
gas praleisti. Jos čia apsigyve
no pas savo gimines, Riverside, 
111. Vakar jos buvo Naujienų 
raštinėj ir papasakojo savo į- 
spudžius apie Chicago.

I

Gyvendamos Richmondė, ku
ris yra didžiausias Virginijos 
miestas su 172,000 gyventojų, 
jos priprato manyti, kad jų 
miestas yra didelis, bet kaip 
palygina su Chicago, tai lieka 
tik kaimas, čia jos kiekvieną 
dieną aplanko keletą svarbių

NEREIKIA PINIGU ĮMOKĖTI
2 metų išmokėjimui — lengvais mėnesiniais

išmokėjimais
Dabar yra laikas įsitaisyti garu ar šiltu vandeniu 
šildymo įtaisas, savame name. Nekentėk dėl pras
tų pačių arba fornJsu įdėdamas garo arba šilto 
vandens įmones į savo budinką, jus pridėsite 25 
nuošimčius verčios savo budinkui. Įtaisymas kaš
tuos tiuug mažiau, dėlto jus uždirbsite pinigų ant 
savo nuosavybės. Jus galite stebėtis iš to kaip 
mažai kaštuoja įtaisymas apšildymo įmonės jūsų 
budinke.

Mes vartojame geriausį matorijolą, kokį galime 
gauti. Visi “Boileriai” yra aukščiausios verčios 
— padaras.

Neatidėk: ŠAUK KEYSTONE 4236, tai mes 
prisiusime musų inžinierių, kad suteiktų jums ap- 
rokavimą dovanai. Mes įtaisom visose dalyse 
miesto.

LANDSBERG HEATING C0.
4955 N. Ridgeway Avė., Keystone 4236
------------------------------ PASIŲSK KUPONĄ -------------------------------

Pavardė ....................................’......................................................
Adresas ..................................... . .....................................................
Telefonas ..........  \...........

Jeigu Jus Važiavote Karą už $3,000 
Jus Rasite To Paties Gerumo Įtaisus

Vienintelis Essex paprastumas tarp visų kitų karų
— yra jo kaina. Apžiūrėjimas musų Specialės 
Chasis Parodos, daleis jums padaryti nuostabų ir 
įspūdingų palyginimą, kurio niekad neužmiršit. 
Essex gerumas, graži išvaizda ir išdirbystės prak
tika teisingai priskiria jį prie tų brangių karų, ku
rie yra žinomi kaipo geriausi.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 W. Jackson B: J. 

Suite 1615, 
Pliene Harrison 0150

Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:80 po pietų., ncdėlloj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. 7?o piet į
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Unijos 
Gamintas

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai 

$10 įmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui ’

Mes spccializuojamės budavojime
garažų, parčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime jį. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už tokį darbą kurį 
iųs interesuojatės.

Garažas

Namo pakėlimas
~ Cementinis pamatas

A beinąs pertaisymas

Į Į Naujas namas ir finansavimas
Vardas ..................

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]

Reumatizmas
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LEISKIT MANE PA
SAKYT JUMS

Dovanai Patarimas
Pavelyk it D-rui C. C. Singley 

patarti jums. Jis yra patyręs 
visose ligose. Jis turi 40 metų 
praktikos ir gali gydyti sifilį, 
nerviškumo, draugijines ligas, 
pagelbės jums atgauti vyrišku
mą, faktinai jis gali subudavoti 
iki tokio vyro koks buvote pir
miau. Ten yra tik vienas pasto
vus ir tikras gydymas ir jis 
vartoja jį.

mal

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

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St. 
Telerhone Avenua 4718

Fotografuokitės
Mano naujai, artistiš- įį 
kai ištaisytoje studijoje £

pagrabus,

Mano ilj 
tų pat 
ir nuol 
sekimas nau
jų išrad imu 

pa veikslų 
traukime užti
krina jums ge
rų darbą.
Be extra pri- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, i 
kilius ir tam panašiai.

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

Kiekvieną svarbiąją dalelę 
Essex subudavojime, jus 
turit palyginti su brangių
jų karų. Kaip ir $3,000 ka
rai Essex naudoja pailgas 
beringes. Jis naudoja Tim- 
ken beringes ratams. Jis 
naudoja tokias pat valdo
mojo rato dalis.
Jis naudoja kieto roberio 
valdomąjį ratą su plieniniu 
viduriu, visai panašu kaip 
ir prie brangiųjų karų. Kaip 
ir $3,000 karai Essex nau
doja penkių atsparų rėmus 
dėl stangumo. Lygiai taip 
ir kitkas suderinta dalis su 
dalimi dėl lygaus, ilgai tve
riančio vartojimo.

Keturių ratų brekės naudo
jamos ant Essex Super-Six 
yra taip pat padarytos kaip 
ir ant brangiųjų karų, ir 
užtikrina didžiausj brekių 
atsakomingumą.
Visas brangiųjų karų pana
šumas subudavojime yra 
kaip ir Essex — ir jus galit 
patikrinti tai imant detalį 
po detalio ir palyginant su 
bile brangiu karu — ir pas
kui su karais tikios pat kaip 
Essex kainos.
Ateik ir pasižiūrėk svarbiausias jūsų 
Essex dalis ir kaip jis pabudavotas. 
Tas jums duos .supratimų kode! 
Essex yra labiausia perkamas “S1x” 
iš visų karų automobilių industri
joje.

LENA
SAKO —

“Ach!
GERUMAS”

Ulue Ribbon daugiausia Ame
rikoj išperkamo dėl jo GERU
MO I Toki gerumą galimu pa
laikyti vien tik laboratorijų 
bandyi>lftiH- kodėl ant
Blue Ribbon vi#a<los galima 
atsidėti dėl 100% grynumo, 
tirštumo ir vienodumo. Pir
kite Biue Ribbon ŠIANDIE.

BlueRibbon 
MaltExtrąct

Paprastas arba apyniais 
paskanintas 

Dastatomas per 
PREMIER MALT SALES 

COMPANY,
720 No. Michigan Avenue, 

Chicago, III.
Phone: Whitehall 7807

Gaukite šią
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Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND juo
stis lengvai prašalina yiršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knygas “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydytiem, 
kaina 50 centų.

JUST1N KULIS
3259 South Halat Street 

CHICAGO, I
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Coach $735 Sedan (4-Door) $795 Coupe $745 (RumbteStat $30extra) Roadeter $85#
Ali pHces f. o. b. Detroit

“* *•-•< Buvarg can pa9 for cart out of Incomc at lowest available chargt for interesu
handling and insuranet

Essex Super-Six turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysite į pardavimo kambarį, 
reikalaukite lietuvio pardavėjo. i

Klauskite Mr. Montvid

Lena T IaI 17 
Audeklo EELdUd

Hutai Motor Company of Illinois
2220 South Michigan Avė., Phone: Calumet 6900. Atdara vakarais

SiųsKUo 10c bu kuponu I
Dykai Virimo Knyga!
Siųskite kuponą dėl Virimo Knygos Dy
kai, kur telpa vtrft 200 patarimų skanių 
valgių ir saldainių,

fpremler Malt Hales Co. Dept. ISatH

■ 720 No, Michigan Avė., Chicago, Iii. |
Pridedu 10c kaipo pilną uimokSHmą -

I už kurt prisiųskite man dykai Lena | 
Audeklo l^lę—gatavai iškirptą kim- ,

I Šimui. (15 colių aukščio). ■
Prašau prisiųsti DYKAI ir APMOKS- . 
.LAI, Blue Ribbon Malt Extr*ct Vi- I Irimo Knygą.

Dėkite X čia dėl KNYGOS ( J |
| Vardas ..........................    |

• Antrašas _______ ■

Pradedu Biznį
1) RE AL ĖST ATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudę /NSURANCE): 
Nuo Ugnies, I^ar 4, Automobilių, 
Gyvasties ir ki ., 8) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų MorgiČių.

Vesiu biznį ) /r dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

Meldžiu visų suteikti man pro
gą mandagiai ir teisingai jums 
patarnauti.

V. MISZEIKA
Naujienos

1789 So. Halsted St.
Tel. Rooflcvtlt 8500

Garsinkites Naujienose
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NAUJIENOS
The Lithaanl&n Daily Ne’.r* 

Published Daily Eicept Sunday by 
the Lithuanian Newg Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicafo, IIL

Telephone Roosoveli 8505

Kditor P. CRI&AITIS

Subscription Katėsi
|8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaido oi Chicafo.
$8.00 per year in ChicaM 
8c. per copy.

Entored as Second Class Matter 
March 71 h', 1914. at tha Post Office 
of Chlcago, IIL. andai tite net of 
March 8ri, 1879.

Naujienos eina kasdien, lAakiriant 
sekmadieniu*. Beldžia Naujiena Ben- 
drovi, 1789 So. Halsted St, Chlcago, 
IIL — Telefonui Koosevėlt B5Q0.

Nfsieakymd kainai
Chlcagoje *— paltui

Metams------------——-—
Pusei metq---------------
Trims mineriams — 
Dviem minusiam .
Vienam piinesiul —-

Chicagoje per lineilotojuai 
Viena kopija ■ .
Savaitei .........  . ....

$8.094.00
1*50 eina švien su darbininkų partijos ir unijų vadais)

8c 
18c 
75c

Suvienytose Valstijose, m Chicago-

Pusei meti

Metams

17.00
8.50
1.75
1.25
.75

18.00
<.00

Pinigus reikia slysti palto Monoy 
Orderi* karta sa aisakyma.

KIETAS RIEŠUTAS

Iš vakarykščių telegramų paaiškėjo, kad Lietuvos- 
Lenkijos santykių^ klausimas yra patyloms svarstomas 
Tautų Sąjungos taryboje. Chicagos “Tribūne” praneša, 
jogei p. Voldemaras iškėlė kaltinimą prieš kai kuriuos 
tarybos narius, kad jie bandą “gąsdinti” jį ir laiką Len
kijos pusę, ažuot buvę bešališki. Jisai pareikalavęs, kad 
Tautų Sąjungos taryba nesvarstytų lietuvių-lenkų by-
los už jo akių. 1 . 'i!

Reikšmingas taip pat yra p. Voldemaro pareiški
mas Tautų Sąjungos tarybai, kad tarp Lietuvos ir Len
kijos niekuomet nebusią atsteigti normaliai santykiai, 
iki nebusiąs grąžinamas Lietuvai Vilnius, kurį užgrobė 
Želigovskis.

Iš to galima numanyt, kad Tautų Sąjungos vadai 
nori tą ginčą išspręst slaptose konferencijose, o Lietu
vos delegacija stengiasi iškelt jį viešumon. Didžiųjų val
stybių diplomatai prisibijo viešumos, kadangi jie žino' 
jogei teisybė yra Lietuvos pusėje, o lenkus “nuskriaus
ti” jie nedrįsta.

Lietuvos ir Lenkijos atstovams nesusitaikius Tautų 
Sąjungos taryboje, byla gal eis į visuotiną Tautų Sąjun
gos susirinkimą, bet ir čia vargiai bus galima ją išspręs
ti, kadangi Lenkija turi pakankamai priešų, kurie jos 
pusę turbut nenorės remti.

Lenkijos šalininkaiTautų Sąjungoje (t. y. pirmoje 
eilėje franeuzai ir anglai) tiktai tuomet turėtų liuosas 
rankas prieš Lietuvą, jeigu jiems pavyktų palenkti sa
vo pusėn vokiečius. Bet vokiečiai reikalautų didelių 
kompensacijų už nusileidimą pro-lenkų blokui. Tuo bū
du tas riešutas da ir šioje Tautų Sąjungos sesijoje vei
kiausia nebus perkąstas,

AMERIKOS DARBININKŲ PAKRIKIMAS

Amerikos Darbo Federacijos viršininkai nesusita
ria už ką balsuot ateinančiuose Jungtinių Valstijų pre
zidento rinkimuose. Dalis jų remia republikoną Hooverį, 
kita — demokratą Smithą. Vienas pildomosios tarybos 
narys net rezignavo iš savo vietos, kuomet taryba atsi
sakė indorsuoti New Yorko gubernatoriaus kandidatu- 

j*ą.
Geležinkelių darbininkų brolijos, kurios nėra prisi

dėjusios prie Amerikos Darbo Federacijos, daugumoje 
yra “sausos”, todėl simpatizuoja labiau Hooveriui, ne
gu Smithui. Bet nuo karo laikų, kai demokratas McAdoo 
buvo geležinkelių administratorius ir pakėlė algas dar
bininkams, pas geležinkeliečius dar tebėra pasilikę daug 
simpatijų demokratų partijai. Taigi ir geležinkelių dar
bininkų brolijose sutarimo nėra.

Iš kitų nepriklausomųjų unijų kai kurios, ypatin
gai rubsiuvių unijos, remia Socialistų Partijos kandida
tą. Kitos linksta tai į republikonų, tai į demokratų pusę, 
žiūrint kas unijose vadovauja, “sausieji” ar “šlapieji”, 
arba su kurios partijos politikieriais tie vadai turi ge
resnių santykių.

Tai ve kokia šiandie padėtis, politikos atžvilgiu, or
ganizuotųjų Amerikos darbininkų judėjime. Apie ne
organizuotuosius jau nebėra ko ir kalbėti. Del šitokio 
pakrikimo Amerikos darbininkai beveik jokios reikš
mės politikoje neturi, neveizint j tą faktą, kad darbi
ninkų klasė šioje šalyje yra už visas skaitlingiausia.

Darbininkų silpnumas politikoje yra tiesioginė pa
sekmė tos, dar nabašninko Gomperso nustatytos, takti
kos, kad darbininkai neprivalo organizuot savo partiją, 
bet kiekvienoje gyvuojančiųjų partijų turi ieškot savo 
“draugų” ir už juos balsuot. Savarankiška politinė or
ganizacija darbininkams yra taip pat neapsieinamas 
daiktas, kaip ir savarankiškos ekonominės sąjungos— 
unijos.

OBREGONISTAI PRALAIMĖJO
*

Nabašninko Obregono partija Meksikoje, kaip pra
neša Chicagos “Daily News” korespondentas, galutinai 
prakišo kovoje su prezidentu Calles’u. Vyriausias jos 
vadas, Ričardo Topete, kuris yra Meksikos atstovų bu
to prezidentas, apleido sostinę ir išvažiavo namo į So- 
norą.

Tasai p. Topete savo laiku buvo apkaltinęs Meksi
kos darbininkų vadus dėl gen. Obregono nužfudymo.

Pasirodo, kad tarp obregonistų ir Calles’o (kuris 
ėjo 

kova dėl klausimo, kas turi ateityje valdyt kraštą —
militaristai, ar civiliai politikai. Obregonistų partija 
yra militari’stų šalininkė, nes juk ir jos vadas, nabašnin- 
kas Obregonas, buvo pasižymėjęs generolas. Gi prezi
dentas Calles laikosi tos nuomonės, kad kariuomenės 
vadų viešpatavimas Meksikoje turjs pasibaigti. Šitą min
tį jisai išreiškė savo sensacingoje kalboje kongrese.

Prezidento nusistatymas paėmė viršų, kuomet su
važiavusiųjų kariuomenės viršininkų ir gubernatorių 
konferencijoje buvo padaryta nutarimas, kad joks ge
nerolas neprivalo statyt savo kandidatūros į preziden
tus. Šituo nutarimu tapo pašalinta gen. Perez Trevino
kandidatūra, kurią rėmė obregonistai.

Kaip “Daily News” korespondentas sako, obrego-
nistų partija dabar taip pairo, kad iš jos beliko tik ne
didelė sauja. Naujame Meksikos kongrese daugumą tu
rėsią prezidento Calles’o pritarėjai. Jo vieton esąs nu
matomas laikinu prezidentu dabartinis vidaus reikalų 
ministeris Emilio Portes Gil (nes Calles’o terminas bai
giasi lapkričio 30 d.).

Reikia manyt, kad, obregonistams pralaimėjus, vėl 
atgaus savo įtaką Meksikos politikoje darbininkų orga
nizacijos.

Apžvalga
REZIGNAVĘS “DARBININKO” 

REDAKTORIUS.

Po šv. Juozapo darbininkų są
jungos seimo, įvykusio llartfor- 
d’e, tos sąjungos organe, “Dar
bininke”, buvo rašyta apie ki
virčus (“piktumėlius” tarpe 
organizacijos veikėjų. Dabar 
“Garsas” rašo, kad

“...Buvęs ‘Darbininko’ vy
riausias redaktorius kun. Taš- 
kunas dėl tam tikrų priežas
čių rezignavęs. Kas užims jo 
vietą, tuo tarpu nežinome.”
Mums tečiaus neaišku, iš- ko 

rezignavo kun. Taškunas, jeigu 
jisai\ vadinamas “buvusiu ‘Dar
bininko’ redaktorium”. Buvęs 
redaktorius negali rezignuoti iš 
redaktoriaus vietos.

TURBUT NEIŠMOKS.

“nuėjo suklerusio tautiško 
choro mokinti.”
Tas choras, kurį Marijonų 

laikraštis vadina “suklerusiu”, 
yra visiems gerai žinomas “Bi
rutės” Choras. Tai yra viena se
niausiųjų ir daugiausia pasidar
bavusių dailės srityje Amerikos 
lietuvių organizacijų. Bet dėl 
to, kad to choro nekontroliuoja 
klerikalai, tai “Draugas’’ nesi
gėdi jį vadinti “suklerusiu”!

Ir tai jau ne pirmas kartas 
Chicagos kunigų laikraščiui iš
lieti savo “krikščionišką“ tulžį 
ant lietuvių dailės organizacijų 
ir artistų, kurie nėra globojami 
klerikalų partijos. Butų laikas, 
Kad šitam nekultūringam “Drau
go” įpročiui pasipriešintų ne tik 
platesnioji visuomenė, bet ir dai
lės mylėtojai, kurie veikia kata
likų tarpe, nes yra jų pačių in
teresuose apginti savo profesi
ją nuo partinio ir religinio fana
tizmo atakų. Jeigu “Draugo” iš
provokuoti žmonės, kuriuos ji
sai taip chamiškai užgaulioja, 
imtų panašiai, kaip jisai, niekin
ti ir katalikų chorus bei daini
ninkus, tai kas gi butų?

Pagaliau, yra gryniausias ab
surdas tvirtinti, kad Grigaitis 
skelbęs, jogei už 20 metų lietu
vių nebusią Amerikoje. Tokių 
dalykų Grigaitis dar niekuomet 
nėra savo gyvenime sakęs ir nė
ra ketinęs sakyti. Ir tas fak
tas, kad jisai SLA. seime Cleve- 
lande 1907 m. tą organizaciją 
sveikino ir linkėjo jai pasiseki
mo, visai nerodo, kad jisai ma
nė, jogei už poros dešimčių me

tų Amerikos lietuviai išnyksią.
žodžiu, nėra jokios abejonės, 

kad tuos žioplus plepalus apie 
Grigaitį parašė tas pseudonimu 
prisidengęs slapukas arba būda
mas neblaivam stovyje, arba iš
sikraustęs iš proto (jeigu jisai 
jį turėjo).

Bet “Vienybei” visoks šlamš
tas yra geras, bile tik prieš Gri
gaitį! Tai irgi savo rųšies liga.

džių pradžios tvėrėjo. Dievas- 
žmogaus dvasia, jo sąžinė, gy
venimo prasmės žinojimas. 
Kiekvienas žmogus pažįsta sa
vy laisvą, protingą ir nepri
klausomą nuo kūno dvasią. 
Ši davasia ir yra tas, ką 
mes vadiname Dievu. Kristus 
buvo žmogus, nežinomo tėvo 
simus. Nežinodamas savo tė
vo, jis iš mažens vadindavo 
Dievą savo tėvu. Ir savo dya-

------------------------------------------------------------ :---------------------- šia Kristus buvo Dievo sūnūs, 
kaip ir kiekvienas žmogus yra 

i Dievo sūnūs. Tie, kurie tvir
tina, kad Kristus pasakęs, jog 

[jis atpirkęs savo krauju nupuo-
(1828-1928)------------------------------------ lusią per Adomą žmoniją, jog

Levas Tolstojus

Mizara rašo “Laisvėje”, kad 
socialistų kandidatas į preziden
tus esąs “kunigas Thomas”. Tuo 
tarpu vargiai rasi bent vieną 
laikraščių skaitytoją, kuris neži
notų, kad Norman Thomas jau 
prieš dešimtį metų yra pasi
traukęs iš kunigystės ir nebetu
ri jokių ryšių su bažnyčia.

Bet tą, ką žino visi žmonės, 
privalo žinot komunistų laikra
ščių redaktoriai ir rašytojai. Ir 
jeigu jie net žino, tai jie nepri
valo taip rašyt, kaip žino, kuo
met tas žinojimas netinka jų 
partijos kromeliui. Jų šventa 
partinė pareiga yra meluot 
taip, kaip savo pasėkėjus kitą
syk mokino nabašninkas Leni
nas, kuris sakė, kad kovoje su 
partiniais priešais reikią vartot 
“klastą netiesą ir tiesos užtylė- 
jimą”.

Ir jus pamatysite, kad per vi
są rinkimų kampaniją musų Mi- 
zaros taip ir neišmoks vadinti 
Norman Thomas’ą kitaip, kaip 
“kunigu”.

PROTIŠKO LIGONIO 
KLIEDĖJIMAS.

M. PETRAUSKAS 
WATERBURYJE.

Kompozitorius Mikas Petraus
kas apleido Detroitą ir apsigy
veno Waterburyje pas p. Deve- 
nį. Ten atvykęs, jisai patyrė a- 
pie didelę nelaimę Pricevičių šei
moje — Mariutės Pricevičiutės 
staigią mirtį.

Waterburyje p> Petrauskas 
ketina pagyventi kokius metus, 
o paskui važiuoti į Detroitą ar
ba Chicagą.

AR GRA^U TAIP KOLIOTIS?

“Draugo” nuolatinis bendra
darbis, pasirašąs Kampininku, 
to laikraščio rugsėjo 6 d. laido
je rašo, kad p. K. Steponavi
čius

Brooklyno “Vienybė” įdėjo 
kokio tai, pasislėpusio po pseu
donimu “SLA. Narys”, autoriaus 
rašinį, kuriame tarp ko kita 
skaitome:

“Tik 1905 m. prisiklausiau 
Grigaičio prakalbų. Savo pra
kalboje (kurioje? “N.” Red.) 
Grigaitis pareiškė, kad už dvi
dešimts metų Amerikoje lie
tuvių nebus. Taigi, kaipo vie
natinį Lietuvių išganymą, ra
gino visus turėti socialistų 
kuopas, ant pamato ‘lygybės’ 
(?). Privatiškame gi pasikal
bėjime (kame ir su kuo? “N.” 
Red.), Grigaitis gyrėsi, kad 
jis esąs Lietuvos turtuolis; 
pribuvo į Ameriką palėbauti, 
išmėtyti pinigus ir turėti “ge
rus linksmus laikus’.”

Pripasakota tame šmeižtpalai- 
kyje apie “Naujienų” redakto
rių da ir visokių kitokių absur
dų, kurių čia nė kartoti nėra 
reikalo. Bet jau iš aukščiau pa
duotų “Vienybės” bendradarbio 
žodžių aiškiai matyt, kad tam 
šmeižikui galvoje gaidukai gie
da.

Piriftiausia, Grigaitis negalėjo 
sakyt jokių prakalbų Amerikoje 
1905 metais, nes dar tuomet ji
sai nė į šią šalį nebuvo atvykęs. 

Antra, kai Grigaitis atvažia
vo į Ameriką pirmą kartą, prieš 
Naujus Metus 1906 metais, tai 
spaudoje buvo paskelbta, kad jį 
atsiuntė, kaipo savo oficialį at
stovą, Lietuvos Socialdemokra
tų Partija: — todėl aišku, kad 
Grigaitis negalėjo nei viešai, nei 
privačiai girtis esąs koks ten 
“Lietuvos turtuolis” ir norįs 
“išmėtyti pinigus” (kurių jisai 
neturėjo!) ir “turėti ‘gerus link
smus laikus’ ”.

(Tęsinys)
Tuo metu, kai Tolstojaus, kai

po rašytojo, vardas vis labiau 
skambėjo po visą pasaulį, jo 
sielą graužė baisus kirminas. 
Tas kirminas Tolstojui dieną ir 
naktį nedavė ramumo. Jis sa
kyte sakė, kad negeras, netik
ras ir neteisingas visas praėju- 
sis Tolstojaus gyvenimas. Ir 
juo toliau, juo labiau sielos bal
sas darėsi galingesnis. 1878 m. 
Tolstojaus siela pergyvena di- 
džiausį dvasišką krizį. Jis tu
rėjo pats su savimi dideliai ko
voti,. turėjo pats sau atsakyti į 
visus sunkiausius gyvenimo 
klausimus, iš kurių grindinis:

“Kaip gyventi, kad tas gy
venimas butų tikras ir teisin
gas ?”

Tolstojus pasakoja, kad kartą 
jam tekę matyti, kaip nuo vieno 
didžiūno durų policininkas va
ręs šalin elgėtą. Tolstojus pri
siartinęs ir, norėdamas sugė
dinti policininką, paklausęs jo:

“Ar tamsta kada nors skaitei 
evangeliją?”

Tačiau policininkas ne kiek 
nesusigėdinęs ir atsakęs jam:

“O tu, ponuli, ar kada nors 
skaitei policijos statutą?”

Ir Tolstojus susimąstęs dėl tų 
dviejų tiesų—dėl pasaulinės tie
sos ir dieviškosios tiesos. Bet 
tiesa juk turi būti tik viena. 
Visas likusis Tolstojaus gyveni
mas ir yra pašvęstas tai vie
nintelei tiesai žmonėse skiepyti. 
Del pagrindo kovos principo jis 
atmeta visą šių dienų kultūrą. 
Vietoj kovos principo Tolstojus 
siūlo meilės principą. Jis sa
ko, kad tik pats save tobulinda
mas žmogus gali pasiekti lai
mę. Tolstojaus devizas pradėk 
nuo savęs. Į savo dienoraštį jis 
taip įrašė:

“Galingiausia priemonė tik
rajai gyvenimo laimei pasiekti 
—be jokių įstatymų leisti iš 
savęs į visas šalis, kaip voras, 
meilės vortinklį ir taip pat gau
dyti į jį visa, kas papuolė: se
nuką, vaiką, moteriškę, polici
ninką”.

Sunku žmogui su savim ko
voti. Ypač sunkiai nugalimi 
blogieji žmogaus palinkimai.

darbą, smerkia jį. Bet, nors 
ir smerkia dailininko rašytojo 
darbą, tačiau tuo pat laiku 
(1899 m.) dovanoja pasauliui 
tokį perlą, “Voskreseniej”7) 
romaną.

Šitame romane Tolstojus jau
dinančiai ir nuodugniai nušvie
čia kunigaikščio Nechliudovo 
sielą, jo didžiąją nuodėmę (pa
prastos mergaitės suviliojimą) 
ir nė kiek ne mažesnę atgailą, 
šiuo savo romanu Tolstojus pa
rodo žmonijai, kad galima “at
gimti”, galima apsivalyti nuo 
ydų, silpnumų ir netikusių dar
bų. Jis grąžina žmonėms vil
tį, kad galima pasiekti ta gai
vinančioji kibirkštėle, kuri val
do sielą ir neduoda jai susitep
ti gyvenimo purvais.

Be šio romano, laikotarpiais 
prasiveržia Tolstojuje dailinin
ko dvasia ir jis duoda tokius 
šedevrus, kaip “Vlast tmy”«) 
(1886 m.), "Ghoziain i rabot- 
nik”9) (1895 n.\).

Dabar Tolstojus daugiausia 
dėmesio kreipia į savo mažąsias 
knygutes, šiose knygutėse jis 
stengiasi populiarizuoti savąj į 
mokslą. Jis nori savo mokslą 
padaryti prieinamą kiekvienam 
skaitančiam žmogui. Ir tas jam 
pavyksta. Tolstojaus mokslas 
pradeda prigyti. Atsiranda ne 
tik skaitytojų, klausytojų, bet 
ir mokinių, sekėjų.

Koks gi tas Tolstojaus moks
las?

Pamatinė Tolstojaus mokslo 
idėja — krikščionybė. Tačiau 
Tolstojaus krikščionybė griežtai 
priešinga kurios nors krikščio
niškos konfecijos mokslui. Tols
tojus priešingas konfesinei kri
kščionybei, jis griežtai skiria 
bažnyčios mokslą nuo Kristaus 
mokslo. Tolstojus krikščionybe 
vadina tik grynąjį paties Kris
taus mokslą. Jis sako: 1): “Tarp 
bažnyčios ir krikščionybės nie
ko nėra bendro. Tai tiesiog 
du priešingu dalyku. Bažnyčia 
—išdidumas, priespauda, pelėj i- 
mas vietoje ir mirtis. Krikščio
nybė —nusižeminimas, atgaila, 
judėjimas, gyvumas ir gyveni
mas. Bažnyčia pataikauja šios 
žemės gyventojams. Bažnyčia

Dievas—Trejybė, jog šventoji 
Dvasia nusileidusi ant apaštalų, 
jog komunija turi būti dvejuo
se pavidaluose ir t. t., skelbia 
patį nekrikščioniškiausią, patį 
svetimiausią Kristui mokslą. 
Apie savo prisikėlimą Kristus 
niekados, niekur ir nekalba”.

“Kristaus mokslas —pati iš
mintis. Kristaus mokslą žmo
nės turi priimti todėl, kad jis 
nustato gyvenimo taisykles, be 
kurių negyveno ir negalėtų gy
venti visa žmonija ir atskiri 
žmonės. Pagal Kristų, aukš
čiausias įstatymas—meilė. Tik
roji meilė—atsisakymas vardan 
artimo laimės nuo savo asme
niškos gerovės”.

(Bus daugiau )

Mokyklos prasideda. Kiekviena 
motina, kuri auklėja vaikus turi 
turėti gerus nervus

TRINERIO
KARTUSIS VYNAS 

yra vaistas, kuris visada gelbsti su
irusiems viduriams ir pagedusiam 
upui. Tarp sudėtinių Trincrio Kar
taus Vyno dalių yra diastatic malt, 
kurs gelbsti virškinimui. Visose 
aptiekose. ,

Ar Jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

RuffJesS
Ar Jums Galvos Odą Niešti? 

Naudokite t

. Ar Jųsų Plaukai Slenka? 
Naudokite

Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 
Naudokite

RuffJest
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais 
Naudokite

Ruffles
taikli-—-—i

Didelis reikalingumas modisčių 
Piešimams ir darymui skrybėlių 
— moka aukštas algas. Mes pri- 

rengsime Jumis dėl šios 
gerai apmokamos vietos 
i trumpą laiką. Mes mo- 

kiname ,dienoms ir va- 
karais. Šauk arba ra- 
šyk dėl madų knygos.

FASHION MILLINERY SCHOOL
190 N. State St. (lOth Flom) 

Tel. Randolph 2718
JOS. F. KASNICKA principalas

Tai puikiausiai parode Tolsto
jaus gyvenimas. Senai jis jau 
buvo nepatenkintas savo gyve
nimu, senai jo galvoje kilo 
klausimas: “Kodėl aš gyvenu? 
Kame mano gyvenimo tikslas? 
Tačiau, daug vandens nubėgo, 
kol Tolstojus galėjo atsakyti į 
tuos klausimus; daug sunkaus 
laiko praslinko, kol jam paaiš
kėjo gyvenimo tikslas. Kartą 
net, kaip pats prisipažįsta, no
rėjęs nusižudyti.

Bet praėjo sielos kovų lai
kas, praėjo dvasios krivis, at
ėjo šviesus ‘atgimimo ir darbo 
metas. Dabar Tolstojus rašo 
ne romanus, bet filosofiško tu
rinio veikalus. 1879 m. pasi
rodo jo’ “Ispovied”l), 1884 m. 
“Včiom moja viera”2), 18.86 m. 
“Tak čto že nam dielat?”3), 
1880 m. “Kratkoje izloženie 
evangeliji”!), 1887 m. “O žiz- 
ni”5), 1898 m. “Carstvo Božje 
vnutri vas”6) ir kiti.

Dabar, po 1878 m. sielos kri
zių, Tolstojus pašvenčia visą sa- 
vo likusį gyvenimą žmonijai 
mokyti. Jis vis labiau gilinasi 
į tiesos pranašo rolę, jis vis la
biau neigia savo praėjusį gy
venimą. Tolstojus nepripažįs
ta kompromisų, atsisako dirbti 
pirmykštį dailininko

išaiškino Kristaus mokslą taip, 
kad tas mokslas nebestatė žmo
gui jokių reikalavimų, ji nebe
draudė žmonėms gyventi taip, 
kaip jie prieš tai gyveno. Baž
nyčia nusileido pasauliui, ji pa
ti pradėjo sekti pasaulį. Pa
saulis visados gyveno priešin
gu Kristaus mokslui gyvenimu, 
o bažnyčia visados sugalvodavo 
budus, kaip pateisinti tokį pa
saulio gyvenimą. Nors žmonės 
gyvendavo ne pagal Kristaus 
mokslą, bet bažnyčia visados 
pateisindavo tokį gyvenimą. Ir 
tas viskas pasibaigė tuo, kad 
pasaulis pradėjo blogiau gyven
ti, kaip kad pagonys gyvena, o 
bažnyčia pradėjo ne tik teisinti 
tokį gyvenimą, bet ir tvirtinti, 
kad tai ir yra pati1 Kristaus 
mokslo esmė”.

Dievybės klausimą Tolstojus 
šitaip aiškina :2)

1) “Išpažintis”, 2) “Kame mano 
tikėjimas”, 41) “Tai kas mums veik
ti?”, 4) “Trumpas evangelijos iš
dėstymas”, 5) “Apie gyvenimą”, 6) 
“Dievo karalystė—jumyse”, 7) “At
gimimas”, 8) “Tamsos galybė”, 9) 
“Šeimininkas ir darbininkas”.

“Mes nepažįstame Dievo, pra-

1) “V čiom moja vieni?”

rašytojoj^
2) “Razutn i dogma”, “Izloženije 

Evangelija”, “Christianstvo i patrio- 
. “Religija i nioral” ir “O

Klozeto outfitM rr*nr- 
tas, $13.50. Pirkit ruo 
musu olsclio kainomis. 
Namų apAiidymo įren
gimai parduodami leng
vais Hmokčjimaie.
Peoples Plumbing & 
Hcating Sunply Co. 
490 Molwaukee Avė., 

461 N. Halated St.
Haymarket 0075—0076

DUOKIT 
PATAISYT

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip
Pleitoa taip pigiai kaip
Ploitos pataisomos už

kaip
$1 

$7.50 
51.50

Garantuotas be skausmo 
Ištraukimas dantų $1 

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray
Kogen - System - 

Dentists
1105 West Chicago Avė.

Kampas Milwaukee Avenue 
Antras aukštas 

Tel. Monroe 4484
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 

nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 
po pietų
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Rauplių Duobes
Prašalinamos be skausmo

&.♦ t ••

Turėsite gra
žią ir sveiką 
oda i 50 mi
nučių be skau
smo ir be ne
malonumų.

Acne. Niežai 
ir Spuogai ir 
visos odos li
gos gydomos 

pasekmingai 
žinomų speci- 

American Institute.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Policijos stoty
(Apie Chicagos vargus)

alistų šios didžiausios _______
Kam gyventi visą amžių su visokiomis duobėmis ant savo kūno 

ir kentėti visokių nemalonumų, kuomet gabių gydytojų grupė 
visuomet randasi dėl jūsų pareikalavimų ir darbą atlieka labai 
pigiai.

Greitai ir be skausmo prašalinamos rauplių duobutės ir jūsų 
oda pasidaro daili ir graži ir žmonės kaip kada negali nei pa
žinti tokio buvusio rauplėto veido.

Musų gydytojai, odos specialistai, yra atsiekę puikiausių pa
sėkimu gydyme visokių odos ligų, o labiausiai uzsisenajusių ligų.

atlankiau

Čia kapi- 
keletas de- 

žmogclis,

Yra padaroma 
graži nosis

Senas veidas 
padaromas 

jaunu

Kreivos akys atitaisomos
J trumpa laiką — j tris minutes mes atitaisome 

be jokio skausmo. Be nesmagumų. Be ligoninės.
Kaina pigi. Pasitarimas veltui

»
Atsiųskite savo mažą foto

grafiją, i tai bus at
kreipta specialė ati

da. Visi laiškai 
atsakomi greit

kreivas akis ir

Jau bus keletas dienų, kaip, 
I turėdamas reikalų, 
[policijos stotį.

Įeinu priemenėm 
tonas, -leitenantas, 
tetyvkų, mažiukas
nesiprausęs tur būt porų mėne
sių ir tiek jau laiko nesisku
tęs.

Žmogus kų tai sako kapito
nui. Detektyvas juokiasi. Ka
pitonas, suraukęs kaktų, ma
tyti, deda pastangas suprasti, 
ko žmogus nori. Kalba žmo
gus angliškai, ak1 tokia darky
ta kalba, kad nė nesuprasi. Pa
galios išsprūsta ir lietuviškas 
žodis.

išsukti. Ąreštuokit, girdi, jį.
Nuvykstame mes ten. Imam 

klausinėti. Pasirodo, jog susi
pyko jiedu. Pasirodo, kad ji 
metusi torielę į vyro galvų, o 
tas nutvėręs jų už rankos.

Apleidžiam mes namus nesi- 
veždami su savim moteriškės 
vyro. Ji dar pasiunčia keletu 
stiprių žodžių musų adresu, kad 
paliekam jų vienų vyrui nužu
dyti. O, žiūrėk, už valandos-ki- 
tos jiedu, meiliai susikabinę 
ranka už rankos, eis pasivaikš
čioti arba “šapyti”.

Bet ką čia—visi tur būt turi 
savo bėdas, o ne vien mes “ka
periai” — užbaigė aiškinimų 
leitenantas. —Reporteris.

Bomba sprogo policijos 
kapitono name

Desplaines stoties policinin
kai, apsišarvoję kirviais ir ki
tokiais “ginklais”, jsibriovS į 
gemlbllinimo lindynę, priklau
sančių L. Magnano, 522 So. 
Halsted st. Keliomis valando
mis vėliau sprogo iKimba Des
plaines policijos stoties kapi
tono name, 1473 Summcrdale 
avė. Policininkai nužiūri, jog 
tai buvęs Magnano kerštas. 
Magnano paimtas stotin. Jis te- 
Čiaus neprisipažįsta esųs kal
tas.

Garsinkitės Naujienose
“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas stovio užbaigus Birželio 30, 1928. padarytas Viešų 
Atskaitų Auditoriaus Illinois valstijos.AMtfUCAN'lNSTITVTE

and Ridai lUjuvenatLon

MALT TONO

------

MALT T0N1G - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne- 
i 
gali būti be

arba

Extra Pale Alaus
mvKOAAn*® 
oo F o. comvm*1 

įuractMiNO duojamas per

Dr.B.McNicholas1
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite v /

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbųr 1627

Nėra Kito Tiesesnio Kelio Į Lietuvą 
arba iš Lietuvos į Ameriką kaip per 

KLAIPĖDA
— ANT —

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivų per Klaipėdą prie 

dabartinių aplinkybių yra malonus ir visai 
keleivių nevargina.

KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS?
Nepertraukiama kelionė iš porto j portą.
Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis. 
Lietuviškai galima susikalbėti su laivo patarnautojais 
Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
Kasdieną judami paveikslai ir koncertai.
Išpildomi laivo orkestros. įvairus žaislai, šokiai ir tt.

2)
3)
4)

6)

Kainos 
iš Kauno

Valdžios Tax
Ekstra

Trečia K lesa

$125

—Aha—manau— tai ir tau
tietį sutikau!

Nieku budu nesuprasdamas, 
ko atislankęs stotin žmogus 
nori, ir matydamas, kad “mė
nulio šviesa” spindi per jį, nors 
ir dienos laiku, kapitonas liepia 
žmogui eiti namo išsimiegoti.

Mano tautietis “užprotestuo
ja”. Jis, girdi, dar nepasakęs. 
Kapitonas paleidžia žmogaus 
adresu keletu smarkių žodžių, 
žmogus pagalios “supranta”, 
kad į jį “rimtai” kalba. Mat, 
kol su juo kalbėta tyliai, jam 
veikiausia išrodė, kad “baikas” 
krečia.

—Ar dažnai tokią kostume- 
rių atsilanko pas jus?— klausiu 
leitenanto.

—Nestokuoja atsako jis. — 
Jei ne tokių, tai panašių esti 
ik vai. Jums, pašaliniams žmo
nėms, gali pasirodyti, kad mes, 
policija, esame žiaurus, grubi- 
joniški, beširdžiai. Gal mes ir 
esame.

Bet įeikit ir į musų padėtį. 
Štai žmogus, kurį kapitonas iš
varė. Jis gyvena netoli. Buvo 
jau kartų-kitų pas mus atves
tas. Dabar savo valia atėjo. Jei
gu nebūtų buvę jam grubi joniš
kai paliepta išeiti, jis čia iki va
karo butų kalbėjęs.

Bet tokie įvykiai niekis. Jus, 
privačiai piliečiai, atsilankote 
pas mus tik retkarčiais, tik mi
nutei kitai. Mes pas jus dar re
čiau. O vienok mes esame veik 
visuomet labai “bizi”. Su gir
tuokliais, su vagiliais, kai kada 
su holdaperiais, ne retai — su 
buriu vaikėzų, kurie pradedą/ 
kriminalę karjerų.

Vis tai “kieti riešutai”, tenka 
ir kietų priemonių imtis. Pama
žu ir pats žmogus pasidarai 
šiurkštus. Arba, pasitaiko kito
kių ’<bedųn. Štai šį rytų atbėga 
stotin moteriškė. Ašaros sro
vena per veidų. Vyras jų mu
šęs. Vyras mėginęs jai rankų

RESURSAI
Cash on Hand and Due from Banks .......
U. S. Government Investments ....?..............
Municipal and Corporation Bonds ...............
Loans and Discounts .......................................
Overdrafts ...........................................................
Banking House Eųuity ................................
Furniture and Fixtures ..................................
Sundries ...............................................................

Totai Resources ...............................................

Capital Stock .....
Surplus ..................
Undivided Profits 
Reserve Accounts
Deposits ...............
Due to Banks ....
Dividends Unpaid 
Other Liabilities

Totai Liabilities

ATSAKOMYBE

$ 644,007.86 
... 103,871.03 
... 674,535.62 

2,688,974.43 
........ 346.30
.. 168,600.00 
.... 20,554.97 
..... 3,870.00

$4,304,760.21

$ 200,000.00 
... 200,000.00 
.. 117,313.89 
....  31,857.72 

3,718,957.40
.... 10,300.61 
..... 4,038.00 
.... 22,286.59

$4,304,760.21

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

CENTRAL'"; .BANK
TRUSTINĖ KOMPANIJA

Chicago, III.
Biržos Bankas

1110 West 35th Street, 
Valstijinis Bankas

DAIKTAI KURIŲ PINIGAI 
NENUPERKA

“Yra daiktų, kurių nei už pinigus 
negali gauti”, taip žmonių yra sakoma.

Bet daiktų, kurių galima gauti už 
pinigus yra eilės ir tokių daiktų, kurie 
visiems reikalingi. Patogumai, nepri- 
gulmybė, apsauga senatvės — vis tai 
gaunama už pinigus.

Taupyk dabar — ir investuok juos 
į pirmųjų morgičių bonus.

Jus Dar Turite Laiko Įvesti Apšildymo Reikmenis 
Savo Namams Kol Tikrai Saitas Oras Prisiartins
Už sekamų porą menesių jau šaltas oras bus čionai ir jums reikės turėti šilumą savo namuose. Dabar yra 
tinkamas laikas tai padaryti. Sutaupykit sau bereikalingą rūpestį ir pinigų ir įsi veskite šilumą į savo 
namus, nelaukite kol prisiartins didelis skubėjimas.

Jei jums yra reikalingas šildymo “plaut”, atsilankykit į musų ofisų arba pašaukite 
mus telefonu, tada musų inžinierius atsilankys į jūsų namus ir suteiks jums visų 
apskaitliavimų ir planus, pasakys kiek kainuos, ir kaip lengvai galit išmokėti, ir 
tas nekliudys jūsų kasdieninėms išlaidoms.

Mes jums duosime išmokėjimais dviem metam, po biskį kas mėnesi. Mes jums 
parodysim, kaip jus patys galit įsivesti namų apšildymų. Musų inžinierius pa
darys jums planų, pradės darbų ir jus įsivesite sau namo apšildymų be jokio 
trubelio.

Mes taipgi paskolinsime jums visus reikalingus įrankius dėl atlikimo darbo veltui.
Neatidėliokitę ilgiau. Atsilankykit į musų ofisų. Persitikrinkite patys ir pamatykite kas mes 

esame ir kaip mes vedame savo biznį. Musų inžinieriai išaiš
kins jums viskų jūsų prigimtoje kalboje, jei jus norėtumėt.
Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą plumbingo materiolą: 
vanas, virtuvių sinkas, eloseto kombinacijas, landres lovius, gas 
boilerius, tankos, paipos, fitingai ir viskas kas reikalinga prie 
plumbingo, nebrangiomis kainomis.

Jus gausite 5 metų garantiją už viską, ką pirksite pas mus

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Kun. M X. Mockus 
kalbės

TEMOJE: AR BOLŠEVIKAI 
BLOGESNI Už VELNIUS?

2117 So. State St

Novelty Side Feed Sectional Boiler
Made in 25 in. Grate Sizo 
Mada in 30 in. Grate Size 
Made in 40 ū»- Grate Siae

Kainos 
į Klaipėdą
Trečia kl. $107 
Į abi pusi $181 
Turistinė 3 kl. 
ar buvusią 11 kl.

$122.00
{ abi pu

si .. $203.50

p^O^o
Vn?'i r

Tikrai nuspręskite atsilankyti pas mus, 
tik žiūrėkit, kad patektumėt j tikrų vietų. 
Musų krautuvė randasi prie State St., ne
toli 22 St., rytinėj pusėj gatvės, su didele 
iškaba ant viršaus musų naujo namo.

Išplaukimai Laivų iš New Yorko
“POLONIA”.................................Rugsėjo (Sept.) 8
“LITUANIA”.............................Rugsėjo (Sept.) 18

žinioms Kreipkitės į Vietos Agentų
BALTIC AMERICA LINE

315 So. Dearborn St., Chicago, III.

Kun. M. X. Mockus
Šioje temoje prakalbas ren

gia Laisvamanių kuopa ateinan
tį sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 
9 d., nuo 9:30 vai. iš ryto, Mil
dos svet., 3140 S. Halsted St.
Ateikite visi, nes tai bus įdo
miausia tema, kokioj tik Moc
kus yra kalbėjęs.

Lėšų padengimui įžanga 25c.

M. Levy & Company
I •

Telefonai Calumet 0644-0645
Atdara vakarais iki 8 vai. Nedaliomis iki 1 vai. po pietų
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Joniškiečių L. K 
Kliubo susirinkimo

(Atlantic and Pacific Photo) ____

Motorinis laivukas butlegeriams gaudyti. Laivukas yra 
apginkluotas. Tas laivukas operuoja Michigan ežere prie Chi-

terš. Jų šeimynos daktaras bu-mokina J. Grushas; mandolino 
vo Dr. Margeris.

Kaip Clay šeimą pažįstantys 
žmonės kalba, jauna pora sugy
venusi gražiai. Vyras, elektri
kas, gerai uždirbdavęs. Gyvena
masis butas puikiai įrengtas.

—Rep.

gitaro, banjo ir ukulele mokink 
J. Budrevičius.

Teorijos 
Pocius.

Mokiniai 
kestroje ir 
certai eina
tuvių įstaiga sparčiai auga ir 
mokiniai čia gauna pilną muzi
kali išsilavinimą. —A.

skyrių veda A. S.

veltui dalyvauja or- 
operos klasėje; kori
kas mėnuo, ši lie-

Beethoveno kon
servatorija

Ko mokinama, kas mokina

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko 

i Soutnampton kas Sereda vienu ir. milžinų ekspresinių laivų
Berengaria

o paskui saužemiu j Kau
ną. Pamatykite Londoną 
pakely. Taipgi tiesiai j 
Londoną kas Pėtnyčią 
nauji, aliejų varomi lai
vai. Trečios klesos laiva
kortės j abu galų iš 

CUNARD LINE'

Aguitania Mauretania
New Yorko i Kauną $203 ir 
brangiau. Atskiri kambariai, 
erdvi vieta, geras naminis val- 

1 gis, mandagus patarnavimas. 
< Del kitų infirmacijų klauskite 

bile Cunard agento, arba ra- 
’ šykite tiesiai pas:

346 N. Michigan Avė.. Chicago
Kugpiučio 31 d. p. Ežerskio 

svetainėj įvyko Joniškiečių L. K. 
Kliubo susirinkimas. Susirinki
mą atidarė Joniškiečių L. K. 
Kliubo pirmininkas J. Butautis, 
8:30 vai. vakare. Skaitytas pro
tokolas iš pereito susirinkimo.
Jis vienu balsu liko priimtas |cagos- 
taip kaip skaitytas. Taip pat bu
vo skaitytas protokolas iš eks
tra susirinkimo. Protokolas 
vienbalsiai tapo priimtas. Val
dybos raportai taipgi vienbal
siai priimti. Seka išvažiavimų 
komisijų raportai. Pikniko ko
mitetas raportuoja, kad uždir
bęs 49 dolerius su centais, šei- 
miniško išvažiavimo komitetas 
raportuoja, kad tiek pat “pradir
bęs”. Reiškia, “Jiesioj i karvė su
ėdė riebiąją.” Taip uždarbio, 
kaip ir nuostolio raportai vien
balsiai buvo priimti.

Pirmininkas praneša, jog tu
rįs 7-nius naujus narius, tik nė 
vienas nepasirodęs susirinkime. 
Visi vienbalsiai liko priimti.

Buvo atsilankiusi Joniškiečių 
Kliubo susirinkiman ką tik iš 
Lietuvos atvykusi p-lė Sruogai- 
tė (žagarietė). Mandagiai kal
ba, rimta ir švelnaus budo mer
gina. Joniškiečių kliubo vaiki
nai, jūsų užduotis šią lietuvaitę, 
kaipo jūsų kaimyną prirašyti 
prie kliubo.

Atidarymui žieminio sezono 
rengiamo vakaro komisija pra
nešė, kad dar iki šiol nieko ne
veikusi, bet greitu laiku pradė
sianti veikti. Nutarta surengti 
vieno joniškiečio naudai vakarą. 
J komisiją įėjo darbštus drau
gai. Jie yra J. Butautis, J. Gas-| 
paraitis ir A. Rimdžius. Nutar
ta susirinkimus perkelti iš penk
tadienio į sekmadienį. Nutarta 
susirinkimus laikyti naujoj sve-

susirinkiman atsilankė

atkreipti kliubo nariu 
tvarką. Pageidaujama

tainėj. Svetainę surasti pavesta 
valdybai.

Narių 
nemažai.

Noriu 
dėmesį į
butų, kad vietoj skaitymo nuta
rimų nebūtų duodamas pirmi
ninko raportas, kad neleisti na
riui ne vietoj kalbėti. Narys pri- 

I valo pasiprašyti balso. Vos tik 
tvarkos vedėjui leidus kalbėti, o 
ne pamislijus sau ir atsistojus 
ką tai sakyti. Tvarkos vedėjas 
neprivalo vieno dalyko neužbai
gęs šokti prie kito, neprivalo lei-| 
sti laike susirinkimo rūkyti, ypa
tingai, kuomet moterų esti susi
rinkime. Taip pat neprivalo na
rys į' susirinkimą eidamas imti 
“ant drąsos,” nes tokis nekuriu 
narių elgėsis, taip pat ir neda- 
bojimas tvarkos puldo susirin
kusiųjų ūpą ir atšaldo narius 
nuo lankymo susirinkimų.

Aš tikiu, kad jus, draugai, ne- 
išsižeisite dėlto patėmijimo. Da
rau ne su blogai^ norais, o su 
nuoširdžiu velijimu dėl Joniš
kiečių kliubo gerovės. —Narys.

Marquette Park

Bridgeportas
Vakar dienos -“Naujienose” 

buvo pranešta, kad vyras tyčio
mis nušovęs savo žmoną, kuo
met šį valgė vakarienę. Nušau
toji yra p-nia Hellen Kedošius- 
Clay, 701 W. Slst St.

Keikia atitaisyti klaidą. Ne
laimė, pasak nušautos moteriš
kės vyro, įvykusi taip. Moteriš
kė jau buvo pavakarieniavusi. 
Ji sėdėjo ant vyro kelių. Nusi-* 
skundė jam, kad kartais, kai es
ti viena su kūdikiu namie, ją 
pagauna baimė. Vyras, norėda
mas suraminti moteriškę, iš
ėmęs iš stalčiaus revolverį, ir ta
ręs, kad jisai parodysiąs jai, 
kaip vartoti revolverį. Vyras ne- 
apsižiurėjęs, kad revolveryj bu
vo kulka, paspaudė revolverio 
gaiduką. Pasigirdo šūvis. Kul
ka pataikė moteriškei krūtinėn.

Wiliam Clay ir nušauta jo mo
teris buvo jauna pora. Jisai — 
regis 22 metų amžiaus, o ji — 
20 metų. Vedę jie buvo pirm 
metų laiko. Apie 3 mėnesiai 
laiko atgal jie susilaukė duk-

Beethoveno konservatorijoje 
su šiuo sezonu mokytojų skai
čius žymiai padidėjo. Esant bū
tinam reikalui, įvesta du nauji 
skyriai: pučiamų ir įvairių sty
gų instrumentų. Dabar šioje 
vienatinėje lietuvių valdiškoje 
muzikos įstaigoje mokinama: 
piano — A. S. Pocius, C. A. 
Gaubis, L. V. Saar, O. Skiria
te ir nauja pakviesta mokyto
ja, baigusi šią 
vieve Getling.

Dainavimo — 
E. Cook ir Ona

Smuikavimo — Lulu Raben ir 
W. H. Simon.

Nauji skyriai: korneto, trom
bono, klarneto ir saxaphono

įstaigą Gene-

S. Barker, I). 
Pociene.

Bridgeportas
Chicagos Lietuvių Auditorijos 

Bendrovė rengia didelį bankie- 
tą (vakarienę) atidarymui žie
mos sezono. Bankietas bus 
Auditorijos svetainėse. Jis už
ims visas svetaines.

Rengiama vakarienė šeštadie
nyje, rugsėjo 22rą. Bus progra
mas išpildytas. Tikėtai vakarie
nei prienami -tik $1 y patai.

Vertėtų Chicagos lietuvių vi
suomenei paremti savo įstaigą 
ir skaitlingai atsilankyti į pa
rengimą.

Visas pelnas eis musų audi
torijos skoloms mažinti.

Tįkietus vakarienei galima 
gauti iš anksto pas visus drau
gysčių atstovus ir bendrovės 
direktorių.—J. š.

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

negalėjo jumis Išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas iš eg
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson BĮ v., netoli State St. 

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Nauji Modeliai

Tuščiuose lotuose prie 69-tos 
gatvės ir VVestern Avė. koki ten 
švento Adriano bažnyčia turi su
rengusi bazarą. Ketvirtadieny 
biznis oficialiai atidarytas. Tur 
būt į bažnyčią nedaug aukų 
plaukia, tai reikia jų ieškoti ki
tose vietose. —Rep.

Radios Sugrįžo iš Lietuvos 
p-ni Petraitienė

Pirm negu pirksi radio, 
pamatyk pas Budriką, 
kur yra pilnas pasirinki
mas ir užtikrinta vertė.

Šiomis dienomis sugrįžo iš 
Lietuvos plačiai žinoma Chica
gos lietuvių rateliuose darbuoto
ja, p-nį Petraitienė, įgyv. Mar- 
<|uette Park apielinkėj ir turin
ti ten Beauty Parlor. P-ni Pet
raitienė buvo išvykusi Lietuvon 
atostogoms šių metų pavasarį, 
tiksliau sakant, vasaros pra
džioj.

Kiek teko patirti, p-niai Pet- 
raitienei atostogos labai patiku
sios. —Vietinis.

JONAS ŠIMKUS
Mirė rugsėjo 6 d., 1928 m., 
vai. ryte, 43 metų amžiaus. 

Kilo iš Kretingos apskričio, Ve- 
viržėnų parapijos, Aisėnų kai
mo.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Petronėlę, 2 sūnų, Jonu
ką 9 metų, Viktoruką 6 metų, 
dukterį Onytę 5 metų, 2 seserį, 
Marijoną ir Julijoną, 2 švoge- 
riu ir tetukę Petronėlę Sandar- 
gienę, o Lietuvoj motinėlę ir 4 
seseris! Ameliją, Barborą, Oną 
ir Kotriną ir švogerius ir gi- 
mo, Amerikoje išgyveno 19 
metų.

Kūnas pašarvotas 1758 Wil- 
met Avė. Laidotuvės įvyks pa- 
nedėlyj rugsėjo 10 d. Iš na
mų 8:30 vai. bus atlydėtas į 
šv. Mykolo bažnyčių, kurioj 
jvvks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidoluvėse.

Nubudę,
Moteris, Vaikai, Seserys, 
švogeriai. Teta, Giminės ir 
Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. D. Lachavvicz, Tel. 
Roosevelt 2515.

2

Jos. F. Budrik, Inc. 
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 4705

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatve

HELEN CLAY
I‘o tėvais Kadoshius-Valužis

CltAKOUV

*AT

METINĖ ATMINTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 6 dieną, 8 valandą va
kare, 1928 m., sulaukus 21 me
tų amžiaus, gimus Benld, III. 
Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Helen 3 mSn. amž, mo
tiną Elzbietą, tėvą Juozapą, 2 
seseris, Oną ir Isabelę, ir brolį 
Joną. Kūnas pašarvotas randa
si 3350 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
rugsėjo 10 dieną, 2 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Helenos Clay gi
minūs, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laįdotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Seserys, Brolis 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius S. P. Mažeika,

JONO ŠAUČIULIO

metai 8 dieną 
m. kaip atsi- 
amžinu miegu, 
kaip ilsies šal-

Jau suėjo 
rugpiučio, 1927 
kyrei nuo inusų 
jau metai laiko
toj žemelėj, palikęs mus senat
vėj. Nebegauname nuo jūsų 
lauktos paramos musų senatvėj, 
mes seni tėveliai Jonas ir Ona 
Šančiuliai, seserys: Uršulė Bru
žienė, Ona Keselienė ir Anelė 
ir brolis Alfonsas Lietuvoj. 
Amerikoj ciocė Domicėlė, dėdė 
Juozapas Šimkus, pusbrolis An
tanas, Juozapas ir Povilas Šim
kus ir giminės.

Liekame visi nuliūdę seni tė
veliai > giminės Amerikoje.

TIKROJI ŠILUMA
Pasirūpink, kad ateinantį sezoną nebūtumei užkluptas be patogaus šildymui 
aparato. Jus atsakot prieš savo šeimyną ir patsai save, nesinaudodamas pa
togumais moderniškos karšto vandens ar garo šildymo sistemos.

Vargas nešime anglių į jūsų flatą ir pečiaus nepastovumas jau turėtų būt 
Atgyvenusi Istorija. Gerai suplanuotų šildymo sistemą galima yra nupirkti 
labai nebrangiai, tik dalį įmokant ir mėnesinių išmokėjimų sąlygomis.

MLfUJS

Nelauk nė biskio ilgiau! Pašauk 
mus telefonu Victory 2454, ar 
LAWNDALE 2454 ir musų eks
pertas pribus į jūsų namus, kada 
tik jums bus patogu. Jis apkalbės 
su jumis jūsų šilumos reikalus be 
jokios dėl jūsų atsakomybės.
Atsimink, kad jus galit turėti dvi
dešimts keturis mėnesiu dėl išmo
kėjimo. Nepamiršk, kad musų šil
dymo sistema yra specialiai pri
taikinta prie minkštųjų anglių, 

? kurios yra daug pigesnės.
Jeigu jums yra patogu užeik ir 
pasižiūrėk musų parodos kamba
rio. Čia pamatysi boilerius, redia- 
torius, labiausia pritaikintus jūsų 
namams.

Mes taipgi turime pilniausia visokio plumbingui materijolo, kurį galima 
gauti už pigią kainą. Visi jūsų reikalai plumbingo ir šildymo srity čia gali būt 
aprūpinti. Musų obalsis yra: “KAINA, GERUMAS ir PATARNAVIMAS” 
ir to mes laikomės visada. Duok mums progos tatai įrodyti!!

SYKĮ KOSTUMERIS — VISUOMET KOSTUMERIS
PLUMBING, HEATING & ELECTRICAL SUPPLIES

Sol Ellis & Sons inc
2118-20-22 S. State St

Telephones: Victory 2454-55-56

CHICAGO, ILL.

4606-08 W. 22nd St
Phones: I^avvndale 2454; Cicero 130

CICERO, ILL.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, Jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iš tikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert P bar macai Co^ Saint

TUBBY



šeštadienis, rugsėjo 8, 1928
----- — — — ------- j

Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Birutes” šeimyninis 
vakarėlis

Šiandien 9 vai. vak. Audi
torijos mažojoj svetainėj įvyks 
‘‘Birutės” šeimyninis vakarė
lis. Tai bus, taip sakant, pir
ma “Birutės” šeimos sueiga 
nauja sezoną atidarant.

Kviečiami yra taip nariai, 
kaip ir “Birutės” rėmėjai bei 
jos simpatizatoriai. Vakarėly] 
dalyvaus ir p. K. Steponavi
čius, naujasis “Birutės” vedė
jas. Birutietis

Pranešimas
šiuo pranešame visiems, ku

rie esate ėmę S LA. 36 kuopos 
išleistų tikėtų paremti Kačiu- 
sių šeimyną, 3559 So. Emerald 
Avė., kad sąskaitų suvedimas 
atidėtas iki laipkričio mėnesio. 
Tą dieną paskelbsime vėliau 
“Naujinose”.

Komisijos vardu,
Juozas Solis,
3133 So. Halsted St.

PRANEŠIMAI
Draugijų Sąryšio, kuris palaiko 

Aušros knygyną, delegatų susirin
kimas įvyks rugsėjo 11 d., 7:30 vai. 
vakare. Aušros kambariuose, 10900 
S. Michigan avė. šiame susirinki
me bus raportų, pranešimų ir bus 
svarstoma nauji reikalai Aušros 
knygyno labui. Visi delegatai ir de
legatės būtinai atsilankykite.

T. Tamašauskas, sek r.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašalpos susirinkimas 

utarninke, rugsėjo 1 1 <1.,
Masonic Temple svet., 1517 N. 
Leavitt St., 7:30 vai. vakare. Drau
gai malonėki susirinkti laiku. Ku
rie persikėlėle j kitas vietas, lai
duokite savo antrašus.

X. Saikus, sek r. 
1521 N. Irving avė.

Bridgeporto Liet. Politikos ir Pa
šalpos Kliubo susirinkimas įvyks 
utarninke, stigsėjo 11 d., 8 vai. va
karo, ('h. Liet. Auditorijos svet., 
3133 S. Halsted St. Visi nariai esa
te kviečiami būtinai atsilankyti į 
susirinkimą, kadangi yra keletą 
svarbių reikalų, kuriuos turim už
baigti. —Valdyba.

Dr-stė Dr. Vinco Kudirkos laikys 
savo mėnesinį susirinkipią šešta
dieny, rugsėjo 8 d., 7:311 vai. vaka
re, M. Meldažio svet., 2212 W. 23rd 
Place. —A. Kaulakis, rašt.

Atyda Mildos Teatro B-vės 
šėrininkams

Extra susirinkimas šėrininkų 
Mildos Teatro Bendrovės atsibus 
rugsėjo 30 d, Mildos Bendrovės na
me, 3140 S. Halsted St., 1 vai. po 
pietų.

Propozicija yra paduota pirkti 
namą mokant po $8 už šėrą. Šiame 
susirinkime bus jūsų užduotis bal
suoti už šia propoziciją parduoti 
namą ir likviduoti korporaciją, ar
ba prieš šią propoziciją.

Ateidamas susirinkimai) būtinai 
atsinešk savo šėrus. Yra labai rei
kalinga, kad pributumėt j šį susi
rinkimą. šis yra paskutinis susirin
kimas.—J. P. Ewald, sekr.

810 W. 33rd St.

Chicagos Liet. Auditorium Ben
drovės mėnesinis susirinkimas bus 
pirmadieny, rugsėjo 10 d., 8 vai. va
kare, Auditorijos svet., 3133 South 
Halsted St. Direktoriai ir draugijų 
atstovai visi pribukit laiku. —Rast.

Draugystė Liet. Vėl, Ain. No. 1 
laikys savo mėnesinį susirinkimą, 
rugsėjo 9 d., 1928 m. Visi draugai 
ir draugės malonėkite atsilankyti ant 
susirinkimo, yra svarbių dalykų ap
svarstyti dėl mirusio draugo.

Sekr. Jos. Dabuiaki.

Kun. M. X. Mockus ateinanti sek
madienį nuo 9:30 vai. ryto Mildos 
svetainėj (3110 So. Halsted St.) kal
bės temoje: “Ar bolševikai aršesni 
už velnius?” Prakalbas rengia Chi
cagos Laisvamanių kuopa. Lėšų pa
dengimui įžanga 25c. Komitetas.

North Side Pirmyn Miiraus choro 
repeticijos prasidės utarninke, rugsė
jo 11 <1., Liuosybės svetainėj, 7:30 v. 
v. Visi dainininkai susirinkite lai
ku taipgi nepamirškite atsivesti ir 
naujų danininkų, nes turime būtinai 
gerai prisirengti prie operetės.

Valdyba.

Roseland. Amerikos Lietuvių Re- 
publikonų Kliubas 9 vardo laikys mė
nesinį susirinkimą, rugsėjo 10 d., 
1928 m, kaip 7:30 v. v., Strumilos 
svetainėj, 158 E. 107 St. Visi nariai 
malonėkit pribūti i susirinkimą, nes 
bus svarbių svarstymų.

Vlad. Krištopaitis.

Bridgeport. — Draugystė Teisybės 
Mylėtojų laikys savo mėnesinį susi
rinkimą, nedėlioj, rugsėjo 9 d., 1928 
m, 1 vai. po pietų, Mark White S(|. 
svet., prie 29-tos ir So. Halsted gat. 
Visi nariai-ręs malonėkite būtinai lai
ku susirinkti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Raštininkas.

Graboriai

S. D. LACHAV1CZ
Lietuvis Graboria* ir 

Bai/aiuaotoja*

1814 W. 23rd PI. 
Chicago. III.

Patarnauja laidotuvi
ne kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti 
llooaevelt 2515-2516

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patan av imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Aubu™ Avė.
CHICAGO,Lu

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

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
nio So. 49 Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Are. TeL Blvd. 3201

Lietuvės Akušerės

Phono Vfctory 4952
MRS. A. JARIISH-K AIJSHILIAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viriui Uni versli 
State Bank

Motery* ir mergi
no* kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victciy 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se priei gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai- vakare.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštj, atitaiso 
kreiva* akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. VUfr.r. 6279
DR. G. SERNER

Lietuvi* kių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

Akių Gydytojai' 

ŽMOGAUS 
-lO AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
t akiniu

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

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

landų. Room. 8. 
Phana Canal 0523

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vaka;e

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea^ 6541 South Albany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 3-8. Nedėlioj 10-12 d.

Phone Canal 6222
DR. S. IMEŽIS 
Gydytoja* ir Chirurgas 

2201 Wost 22nd Street 
(Cor. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidcr.cĮia 6640 S. Maplevood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

Tol. Kenwood 5107 
Valandos

nuo 2 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

Ofiso ir Re*. Tel. Boulevara 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Rea 1201 South Wallace Street

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

lies. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarfj

Ree. 6660 South Artesian A venų.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 9257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. SU.

A. MONTVID, M. D.
1579 Miiwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunsvvick 4983

Namų telefonas Brunswick 9597
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenae 

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Avena* 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA 

D0WIAT—SASS
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų

« NAUJIENOS, Chicago, UI.

Lietuviai Daktarai
Ofiso Tei. Victory 7188 
Re*. Tel. Hemlock 2615___

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted SL

Įvairus Gydytojai

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai •gzaminadja. Be skausme 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9 
4930 W. 13 St, CICERO 

TeL Cicero 49
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenee 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 9 vak. Nedčl. nuo 10 iki 12 dien 

Res. Telenhone Plaza 8200
Ofiso Tel. Victory 63«a 

Res. Tel. Dresel 919aDR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgą*
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisais 3102 S. Halsted St, Chicagv 

arti 81st Street 
Valandos: 1—S po piet, 7—8 vakare 
Nedėliomis ir šventa J. 1(X—12 dieną

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta) 

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 ild 4:80 ir nuo 7 iki 19 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietį, 

TELEFONAS CANAL 0464

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 21 
m. kaipo patyręs gydytojas, cbirur 
gas ir akušeris.

Gydo staigia* ir chroniška* ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 
sius metodus X-Ray ir kitokiu* elek 
tro* prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 W. 18th St„ netoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietų b 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare
Tel. Canal 3110

Jeigu nea tniSiiii ks, t»i šauk 
South Shore 2238 arba Rendolph 680C

Re*. Telephone Plaza 8200 
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomi* Street 

Kampas 18th St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Įganai 1912 
Besidenca Tel. Fairfax 6358

Phonp Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P, M 

Sercdos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutarti

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 Ubo.

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880
_______________________________________ L—

DR. ELLEN L. COLLEY
OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju akis. Pritaikau aki
nius, išrašau receptus 

11055 Michigan Avė.
2 aukštas Parkvvay Bldg. sekamos 

durys nuo Parkvvay teatro 
OFISO VALANDOS:

nuo 10 ryto iki 12 dieną, nuo 1 iki 
5:30 ir nuo 7 iki 9

Uždaryta utarninko ir ketvergo vak.
Tel. Pullman 0463

Advokatai

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1084 — Vai. nuo 9-t 

Vakarais
8241 South Halsted St.

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedlllo ii 

PėtnyČio*
.........—--- -----------------  L 1 ' ——

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisą*

127 N. Dearbom SU Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pini 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

Val.t Nuo 6 iki 8 vai. kiekvianą 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

1

Advokatai

JOHN B. BORDEN 
(John Pagdžiuna* Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St. Room 2111 
Telephone Randolpb 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. neo 7-1 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9660

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

• Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark St* 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namu Tel. Pullman 6377

CLASSIFIED AliS.
L- -  ___ _ __ ——j

Educational
Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jum* 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo Šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
8106 So. Halsted St.. Chicago, III

Mlscelianeous 
įvairus

MES PERKAME senas drapanas, 
rakandus, namų baldus ir ką tik jus 
turite.

THOMAS, 
Tel. MlchiRan 2670

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba kiūtinės, aš juos nu
imsiu, nežiūrint kaip blogi jie bu
tu. Del informacijų pašaukit tarp 
9 ir , 5 Radcliff 7573 Office 7451 
Vernon Avė,

.t r. *’•

Business Service
Biznio Patarnavimas   nj|

KAPENTERYS, statytojas bunga- 
low, porčių. Mes darome visokius tai
symus ir permodeliavimus. Atliekame 
visokį pataisymą.

WAHLIN Atlantic 1872

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausį dar
bą mieste. Kedzie 5111.

Bridgepurt Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Uilat- 
tom malevą, popierą, stiklu* ir t. t

3149 Šo. Halsted St 
Phone Victory 7261 J. S. RAMAN01ON1S, Sav.

SKOLŲ IŠKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ 

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Hoom 801 
163 W. Washington 

Main 4020

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per “garnish- 
ment” teismą. Įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. ,Michigan Avė. Victory 4126

CH. SYRT0WT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

Musų expertai patarnaus ir su
taisys jūsų setą jūsų namuose. Mes 
einame visur, visas darbas garan- 
tudtas. Taipgi mes turime keletą 
elektrikinių ąetų dėl pardavimo la
bai pigiai.

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Plaza 7420 

po 6 vai. vakare Englewood 2544

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ir furnisai, grotos — 
vandenio įtaisęs. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9684.

TA1SOM STOGUS. 3 taisymai $4. 
Stogus sutaisojn. Mes einame vi
sur. Darbas garantuotas.

7752 Racįne Avė.
Tel. Triangle 5032 J

t

CLASSIFIED ADS.
•

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Pankolos

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APKOKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroe 0455
Musų inžinierius ateis pas jus. Mes 

parduodam tik materijolą arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

Kampas Lake ir Halsted SU;

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEVVIGH
2342 So. Leavitt St 

Phone Canal 1678

Mes dirbame ir perka
me 1 ir 2 Morgičius

J 2 diena*

KONTRAKTORIUS
BUDAVOJU NAMUS 

GARADŽIUS, PORČIU9 
ir pataisau senus, taipgi atlieku 

cemntinj darbą

S. A. ZOLP, 
834 W. 33rd St. 

Tel. Boulevard 0527

Financial
Finansai-Paskolos

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

Mes turime užtektinai pi
nigų paskoloms, pirmiems 
ir antriems morgičiams. Pi
gios kainos. Nėra “red 
tapė”.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Skolinama pinigus ant nuosavybių, 
l?mus ir 2-rus morgečius su 

mažu komi&inu
K. J. MACKE & Co.

(MACIUKAS)
2436 W. 59th St. Tel. Prospect 8140

Morgičiai pirmi ir antri 
0 nuošimčiai* padaromi | 24 

valanda*.
Musų išlygos bus jum* naudingo*. 

Kreipkitės pa*
M. J. KIRAS,
(3SS So. Halotod St

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteenth Bond & Mortgage Co.

1618 W. l«th St.
I. F. Dankovvski, pres.
C. T. Dankowski, ižd.

Pinigų
kaip

Šieno
Ant 1-nų 2-Jų ir 3-jų metų 
duodami pinigai — 
2-antri (second) Morgičiai

Tik 4% komiso
Aprūpinimas

Trumpas 
Aiškus 
Greitas

Šaukit Roosevelt 5373

Be Komiso ir Išlaidų 
Me* paskoliname jum* $100, $206 
arba $300, imame legali nuošim
ti. Pinigu* gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampa* Hermitage Avė.

PROGA UŽDIRBTI
$500 lengvai galite uždirbti ant sy

kio ir 6% gauti ant savo pinigų pa- 
žičidami $5000 ant inortį>'ečių, ant 
naujo bizniavo namo.

STANKO & CO.
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6086

Paskolos suteikiama
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate • 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

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

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

Personai
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU vyro apsivedimui, 
ne jaunesnio kain 45 metų, su ne
mažinus kaip $15,000. Esu našlė 42 
metų, be vaikų su nemenku kapitalu.

Rašykite
Box 1115

* Naujienos
1739 So. Halsted St.

PAJIEŠKAU gyvenimui drauges, 
merginos ar moteries be vaikų, no 
senesnės kaip 35 metų. Katros my
lėtumėte ramų šeimynišką gyveni
mą, meldžiu atsiliepti laišku sekan
čiu antrašu.

Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Box 1125

Situation Wanted
Darbo Ieško

JIEŠKAU DARBO — esu lietuvis 
41 metų amžiaus, bet silpnas svei 
kata, pertat sunkaus dirbtuvės dar
bo dirbti nejsigaliu. Jeigu kam bu
tų reikalingas darbininkas prie ne
labai sunkaus darbo — bukite malo
nus duoti žinią J

Naujienas, 
Box 1127

IEŠKAU darbo auto mechanic, 12 
metų patyrimo turiu ant visokių 
mašinų. Tel. Boulevard 1979.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGI SALESMENAI

Pardavinėti lengvai parduodamus 
CHANDLER Automobilius. Patyri
mas nereikalingas.

STANKO CHANDLER SALES 
2001-05 So. Cicero Avė. 

Tel. lafayette 6036

JIEIKALINGAS vaikas prie išne
šiojimo “Naujienų” Kensington, III. 
Tėvai iš Kensington apielinkės, ku
rie norite, kad jūsų vaikas nešiotų 
“Naujienas” — malonėkite luoj duoti 
žinią telefonu “Naujienoms”. Tel. 
Roosevelt 8500.

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jų* mokinsitės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskį pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
Eardavinėti Chevrolet automobilius, 

urie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit Šį skelbimą.

THE .CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, III.

REIKALINGI VYRAI
Reikalingas partneris, vidutinio 

amžiaus žmogus i įsteigtą gyduolių 
Mail Order Biznį, vesti lietuvių 
skyrių. Turi skaityti ir rašyti lie
tuviškai ir angliškai. Mažas inves
tavimas, labai reta proga žmogui įei
ti j gerai apmokamą biznį su gera 
ateičių.

Atsišauk savo rankos raštu prie 
DR. HORST LABORATORIES 

5647 Cottage Grove Avė.
Chicago, III.

LEBERIŲ į senų geležų yardą 
kreipkitės: Warshawsky & Co., 
1915 So. State St.

REIKALINGAS selesmonas, kuris 
kalbėtų lietuvių ir anglų kalbas. Tu
ri būt mandagus. Uždarbis nuo $10 
iki $20 į dieną.

Kreipkitės subatoį nuo 6 iki 9 vak, 
S. A. STANKEV1TCH, 

1528 So. 50th Avė. 
Tel. Cicero 2202 W.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

PATYRUSI moteris dėl skirsty
mo skudurų. Gera mokestis, pasto
vus darbas; tik patyrusios turi 
ateiti. 5128 S. Wentworth avė.*

REIKALINGA moteris, kuri dir
ba naktimis, kad iš ryto apie 8480 
vai. išleistų vaiką 8 Įmetu į mokyk
lą, nes mes dienomis dirbame. Kam
barį duosime veltui. •

Atsišaukite
6983 So. Washtenaw Avė.

2ras augŠtas

REIKALINGA patyrusi pardavėja 
prie moteriškų ploščių ir skrybėlių 
krautuvėj, 660 Maxwell St. Telefo
nas Canal 7327.
/
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Furnished Rooms
4 GRAŽUS dideli kambariai, pasi- 

renduoja už $13 mėnesiui. Kreipkitės 
j štorą, 3559 VVallace St.

RENDAI kambarys — vienai ypa- 
tai, be valgio, 1909 So. Halsted St. 
2 n.

PASIRENDAVOJA kambarys ap
šildomas, visi parankamai, prie ma
žos šeimynos, graži vieta ir gera 
t rans pertari ja, be valgio, virtuvę ga
li vartoti. 561U So. Sa\vyer Avė., 
Republic 3610.

REIKALINGI du šviesus kamba
riai arba vienas didelis. Turi būt 
apšildomas ir gražioj apielinkėj. 
Naujienos. Box 1120.

Visos Elektrinės Radios
Tiesiai iš dirbtuvės, kainos $75 iki 

$158. Pilnai {rengtas, įskaitant ca- 
binet, speaker ir tubus. Dykai įve
dimas. Gerą kainą mokam už jū
sų seną su bateriomis setą. Veltui 
namuose demonstravimas. Atdara 
utarninko ir ketvergo vakarais iki 9 
valandai vakaro.
GREAT STATES RADIO CORP. 

800 N. Clark St.
Room 423 

Delevvare 3000

TUBIU parduoti mano elek- 
trikinį radio su kabinetu ir vi
sais tūbais. Priimsiu $50 cash 
už viską..
1411 Mihvaukee Avė. 1-os lubos

REIKALINGAS kambarys vienam 
vaikinui Bridgrporto apielinkėj 
prie mažos šeimynos ir kad butui 
apšildytas biskį; $10 į mėnesį. Pra
nešiu! į Naujienų skyrių, 3210 So. 
Halsted St. V. T.

RENDAI kambarys vienam vai
kinui su visais parankumais, prie 
mažos šeimynos, 3 lubos. 3! 18 So. 
Union avė. Vietory 4512.

RENDAI kambarys vienam vai
kinui prie mažos šeimynos ir ne
vedusias šeimininkės. Malonėkit su
sipažint su manim. 3002 S. Eme- 
rald avė. 2 lubos frontas.

RENDAI kambarys dėl merginos 
ar vaikinui, be valgio, prie mažos 
šeimynos. 3139 S. Emerakl avė. 2 
lubos užp.

RENDAI kambarys dėl dviejų 
vaikinų; visi patogumai, šiltu van
deniu šildomas, yra elektra ir va- 
na. 822 W. 55th St.

KAMBARYS parendavojimui dėl 
vyrų be valgio, prie mažos šeimy
nos. 1-mas iš fronto. 833 W. 33rd 
Place.

LšSIRENDAVOJA kambarys su 
visais parankumais dėl vieno arba 
dviejų vaikinų. Galite matyti va
karais arba nedėlioj visą dieną. 
3325 S. Halsted St., 2 lubos.

RENDAI kambarys vienam arba 
dviem vyram, su valgiu. Su visais 
parankumais, 3 lubos. 3247 . Union 
Avenue.

IEŠKAU kambario Marųuette 
Park apielinkėj prie blaivų žmonių 
be mažų vaikų. Geistina, kad butų 
parankus dėl studento. Atsiliepkit 
nedėlioj pirm dvylikos. Republic 
8456.

KAMRARYS rendon vienam ar 
dviem vaikinam, su valgiu ar be; 
kambarys šildomas. Pirmos lubos. 
6916 S. Maplewood avė.

For Reni
IšRANDAVOJIMUI kambarys, vie

nam arba dviem vaikinam, su val
giu arba be valgio, 4336 S. Wash- 
tenavv Avė., 1-mos lubos.

RENDON 2 flatai, vienas 3 kam
barių, antras 5 kambarių. Gaza.s, 
elektra, maudynės, 1 blokas nuo 
Archer Avė. 5211 Kildavę Avė.

ANT RENDOS du flatai 5 ir 3 
ruimai, elektra, gesas ir maudynės, 
blokas nuo Archer Avė. 5211 South 
Kildare Avė.

MARQUETTE PARKE
Rendon Storas tinkamas bile ko

kiam bizniui su 5 p. k. 2 k. garą- 
džius, namas naujas su visais įtai
symais.

2638 W. 69 St.
Atsišaukit pas

L. LAPINSKĄ,
6635 So. Sacramento Avė.

Chicago, III.

KAMBARYS dėl rendos, dėl vieno, 
šiltu vandeniu apšildomas, be valgio, 
didelis, šviesus ruimas, geistina toks, 
kuris nevartotų svaiginančių gėrimų. 
4517 So. Rockvvell St., 1-mos lubos.

RENDAI 2 flatai, vienas 6 kam
barių, kitas 4 kambarių, yra elektri
ką ir vana. Visi kambariai šviesus, 
renda pigi, kampinis muro namas. 
Raktas bučemėj.

Atsišaukite
3156 S. VVallace St.

RENDAI 4 kambarių flatas 3136 
Auburn Avė. Ką tik užbaigtas bu- 
davoti. Su visais vėliausios mados 
įtaisymais. F. J. Szemet, 3114 So. 
Halsted St. Vietory 4898.

RENDAI 4 kambariu flatas, gera 
vieta dėl mažos familijos arba pa
vienių, savininkas norėtų parendavoti 
vieną kambarį. Atsišaukit ant 2 lu
bų užp. 3302 Union Avė.

RENDAI 2 flatai po 4 kambarius, 
dideli šviesus kambariai. Viskas 
naujai ištaisyta, $20.00 į mėnesį. At
sišaukite į pekarnę. 934 W. 29th St. 
Tel. Hemlock 0707.

ANT RENDOS garage su sales 
room jau baigiamas budavoti arba 
mainais ant 4 flatų. Matykit savinin
ką, K. G. Umežis, 3223 Auburn Avė.
3 lubos užpakalyj.

Radios

Musical Instnimenu
Muzikos Instrumentai __

LESU E C. Groffo pastebėtina mo
kinimo sistema duoda jums (seniems 
ir jauniems) progą išmokti groti ant 
tinkamo jums instrumento. Su pagel- 
ba mano mokinimo budo jus galėsi
te groti po valandai laiko ant piano, 
armonikos, galėsite dainuoti arba 
švilpti. Parduodame armonikas. 
CHICAGO MUSICAL SEMINARY, 
2828 Mudison St. Kataliogus pasiun- 
čiame ant pareikalavimo. Tel. Kedzie 
5497. Valandos nuo lltos iš ryto iki 
lOtos vakare. Nedėlioj nuo lotos iki 
4tos po pietų.

TURIU PARDUOT tuojaus savo 
gražiausi grojiklį Pianą. Vefčios 
$750. Vėliausi voleliai, kabinetas 
ir suolas už $100, paimsi viską, $25 
jmokėt, likusius po $2.00 į savaitę.

Kreipkitės
1418 N. Wood St. 

lmos lubos

PARSIDUODA gražus Baby Grand 
pianas ir kiti stubos rakandai. Juo
zas žuronas, 6409 Kedzie Avė.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

4 KAMBARIŲ PILNAS ĮREN
GIMAS — $225 

Aksominis frieze front ruimio setas 
$52, 7 šmotų valgomojo kambario 
setas $39, riešuto miegkambario se
tas $46, didelis pasirinkimas karpe- 
tų $12 ir augščiau. Daug kitokių 
bargenų.
DUNN’S EXPRESS & VAN CO., 

Expertai Perkraustyme 
6714 Cottage Grove Avė. 

Atdara v. iki 10 v. Pristatome dykai

KOMPLE^E 5 ruimų furnišiai ir 
pianas kaip naujas, parduosiu labai 
pigiai. 3849 W. 13 St.

RAKANDAI 5 kambarių gerame 
stovyje, parduosiu už pigiausią kainą 
— greitu laiku turiu išvažiuoti, 4243 
So. Washtenaw Avė.

LIETUVIŲ ATYDAI. Mes perkame 
namų rakandus, naujus ir vartotus, 
šaukit mus dėl kainų. Greitas pa
tarnavimas. Kings Fumiture. Tel. 
Seeley 4155.

PARDAVIMUI antrų rankų fumi- 
sas, savininkas įrengs pilnai ir duos 
ant išmokėjimo, taipgi vienas karštu 
vandeniu šildomas ir garu, su visais 
radiatoriais. Tel. Cedarcrest 0760.

PARSIDUODA 3 kambarių rakan
dai. Pasirendavoja kambariai pi
giai — $10 į mėnesį. Savininkas 
ant 1 lubų. 3818 S. Sacramento.

PARDAVIMUI 5 kambarių rakan
dai, 3 šmotų seklyčios setas, valgo
mojo setas, tampa, karpetai, siuva
ma mašina, kuknios setas, viskas kas 
tik reikalinga dėl gyvenimo; prie
žastis, apleidžiu šitą šalį.

3223 Auburn Avė.
3 lubos užpakalyj

Automobiles
ŠIMTĄ METŲ NEGYVENSI

ME, TAI GYVENKIME 
LINKSMAI

Niekados nepadarysite klaidos nu
sipirkę Chandler Automobilių, nes 
gražesnio, tvirtesnio už taip mažą 
kainą nėra kito. Pilnai prirengtas 
keturių durt), 6 cilipderių sedan, tik
tai $995.

Taipgi su visokiomis extra 4 du
rų, 8 cilinderių sedan, tiktai $1588, 
ir aukščiau.

Turėdamas automobilių turėsit 
daug smagumo, o nusipirkę per Stan
ko Chandler Sale Agentūrą, gausite 
gerą patarnavimą.

Visi lietuviai esate kviečiami atsi
lankyti į musų naują automobilių pa
tariu, kur rasite naujų ir senų karų 
pirkimui, taipgi paranki gasolino 
stotis.

Mes taisom, grizinam ir plaunam 
automobilius.
STANKO CHANDLER SALES

2001-05 So. Cicero Avė. 
------------------ ? , .. -

1926 Lincoln Sport Phaeton.... $1200
1928 Buick sedan 5 pas..........  $1000
1927 Buick sedan 5 pas............. $775
1928 Oakland sedan naujas .... $950
1028 Pontiac sedan naujas .....  $750
1927 Chandler luke naujas ...... $700
1927 Studebaker 7 pas. ......  $950

Es$ex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES 
7136 S. Halsted St.

M & K Motor Sales
Chiearna mmlaual ir ataakanMaual ▼artotq 

karą pardavinėtojai. 100 garantuotą vartotą 
karą, pilnai įrengti, gerame mechanftkame 
•tovyie, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Mea turime kar« kurta tinka vi- 
•okiema reikalams. Cash, iimokėjtmais, 
mainais.

6811-13 So. Halsted St. 2028 S. Halsted St.

Automobiles
PB DAVIMUI ar mainymui 

Auburn 1926 automobilius, pi
ano ir namo, ant bile kokio 
biznio. Atsišaukite

3347 W. 60th St. 
Chicago, III.

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Go. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Laurafn “Spot Light” kaštuo
ja ..................................... $1663.00

President “Stright Eight” 5 pas. pil
nai įrengtas kaštuoja .... $1855.00 
Manantys pirkti arba mainyti ant 

sene meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduolam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

MILDA AUTO SALES 
806-8 W. 31 St.

Vietory 1696
D. KURAITIS ir A. KASULIS 

Savininkai

Miscellaneous f (f r Sale
(vairus Pardavimai_________

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakoa dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiakų pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago, III.

PARDAVIMUIPedigrced malė po- 
lice dog. 6002 So. Sangainon St. 
Wentworth 9095.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI restoranas, rakan
dai visai nauji, kainavo $1300, par
duosim tik už $350, kas nori gali ten 
pat gyventi arba išsivežti. Taipgi 
Storas ant rendos, labai gera vieta 
dėl groserio, kendžių arba soft drink.

Atsišaukit
2513 S. Halsted 3l.

2 lubos iš užpakalio

ICE CREAm PARLOR, cigars, ci- 
garettes ir mokykloms knygų ir 
smulkmenų, arti bažnytines mokyk
los. Parduosim labai pigiai, turim 
apleisti Chicago, 1447 S. 49th Ct., 
Cicero, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su namu, arba viena bučernė. 
Mainysiu ant privatiško mažo namo, 
bungalovv arba loto. Savininkas, 
828 W. 31st St. Tel. Vincennes 1143.

BUČERIŲ ATYDAI. Greitai rei
kalinga bučernė mainyti ant loto. 
Stanko & Co., 5076 Archer Avenue. 
Lafayette 6036.

PARSIDUODA wholesale meat 
route, geras trokas, geras biznis. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
namo, 2 flatų po 6 kambarius arba 
6 kambarius bungalow, arba biznia
vo loto. Atsišaukite, 5097 Archer 
Avė., 2 lubos.

PARSIDUODA $3000 vertės bučer
nė ir grosernė už $1,800 cash. Prieža
stis pardavimo einu į kitą biznį. 
3230 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė pigiai. 4201 So. Maplewood 
Avenue.
------------------------------------------- -

PARSIDUODA grosernė su namu, 
2 pagyvenimų po 4 kambarius. Gara
žas ant 2 mašinų. 717 W. 21st PI.

PARDAVIMUI karčema, pigiai, 
pusė arba visa. Priežastis — turiu 
2 bizniu. 3826 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė lietuvių kolonijoj. Priežastis — 
partnerių nesutikimas. Nemokantį 
apsiinisiu išmokyti, 3337 S. Auburn 
Avė. x

EXTRA! EXTRA! Parsiduoda pi
giai grosernė ir bučernė. Geras 
biznis; kitų biznių arti nėra; 6 
kambariai pagyvenimui. 3213 Par- 
nell avė. Vietory 1095.

DELIKATESEN kendžių ir ice 
cream, visko pilna. Renda $40, su 
5 gražiais kambariais. Parduosiu 
pigiai ant išmokėjimo. 715 W. 48 
PI.

EXTRA! Pardavimui bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj ant kampo. 
Visokių tautų apgyventa ir geras 
biznis. Atsišaukit į Naujienų ofisą 
Box 1128

PARSIDUODA kendžių ir visokių 
daiktų krautuvė. Priežastis — einu 
iš biznio. Parduosiu arba mainy
siu ant mažo namo. 3222 S. Morgan 
St.

PARSIDUODA grosernė, saldainių 
ir ice cream krautuvė, gera vieta, 
renda nebrangi. 5111 S. Union Avė. 
Tel. Yards 4240.

PARDAVIMUI seniai įsteigta an- 
tieka, įvairių tautų' apgyventoj apie
linkėj. Gera proga lietuviui, par
duosiu pigiai, nes anleidžiu šią šalį.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Y V AIRIŲ dalykų krautuvė. Tik
ras bargenas. įsteigtas 3 metai, 4 
kambariai dėl gyvenimo, turiu par
duoti tuojaus, 2033 W. 69th St.

PARDAVIMUI grosernė be namo, 
taipgi 2 lotai. Didelis bargenas; 
galiu išmainyti ant namo. 7359 S. 
Paulina St. Tel. Hemlock 3479.

AUKSO KASYKLA
Svarbi priežastis verčia savininką 

skubiai parduoti pelningą biznį 
“Baker Shop” su namu ir visais 
įrengimais. Randasi 5359 South 
Hermitage St. Taipgi mainysime į 
privatinį namą.

Savininkas,

F. PUPINAS,
> Tel. Prospect 3140

PARDAVIMUI biliardinė; gera 
vieta. 1740 \V. 47th St.

GROSERNĖ pardavimui, 3058 W. 
44 St.s Kamilas Albany nve.
■' ------- s---------------- ‘-------------

PARSIDUODA mažas groseriukas 
pigia kaina; gera vieta dcl biznio. 
3400 Emerald avė.

PARDAVIMUI saldainių, cigarų 
ir school supply krautuvė. Apgy
venta maišytų tautų apielinke, dau
giausia lietuvių. Lvsas užtikrintas 
5 kambariai dėl gyvenimo. 2311 S. 
(saviti St.

Exchange—Mainai

Maininkai nesnauskit
Namas su bučęrnės bizniu, taipgi 

galima pirkti ir vieną biznį, parsi
duoda labai pigiai. Pardavimo prie
žastis labai svarbi, savininkas mai
nys ant kitokio namo, farmos, priims 
lotus už pirmą jmokejimą.

C. P. Suromskis Co.
3352 S. Halsted St.

Tel. Yards 6751

SPECIAL MAINAI
IŠSIMAINO puikus kampinis biz- 

niavas muro namas, 2 štorai ir 6 
flatai, parduosiu už $55,000.00 arba 
mainysiu ant privatiško namo, sum- 
mer resort, farmos, garažo, arba ant 
didelio fumiture štoro.

IŠSIMAINO bizniavas namas ant 
Archer Avė., Storas ir 2 flatai, mai
nysiu ant bungalow, arba reziden
cijos.

IŠSIMAINO puiki fartna Wiscon- 
sine, 40 akrų, mainysiu ant namo ne
paisant vietos.

IŠSIMAINO puikus 6 flatų muro 
namas, parduosiu už $15,500 arba 
mainysiu ant mažesnio namo toliauą 
iš miesto.

PARDAVIMUI puikus 2 bizniavi 
lotai prie Narraganseti ir Archer 
Avė., parduosiu abudu lotu už $1,000.

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas,

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107
. . Į , „ — —I ■ — - — I I—■ ■■»■■ I — ■« • —

MAINYSIU medinį bizniavą na
rna ant 2 flatų arba 3 flatų ar co
ttage. 4851 S. Elizabeth St. Tel. 
Blvd. 1942.

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

AR JIEŠKAI FARMOS
Jeigu taip, tai nepraleisk šių dviejų 

168 akrų geros žemes ir budinkni, 1 
mylia į miestą, 80 akrų girios, 12 
akrų sodno, upė, kaina $4,200.

120 akrų ūkė, geri budinkai, yra 
miško ir sodnas, $3,000.

Matyk mane September 6-7-8-9. 
P. D. ANDREKUS,

1926 Canalport Avė., Chicago, III.

GERIAUSIAS UKES parduodu su 
gyvuliais ir be gyvulių. Geriausios 
žemės, arti mokyklos ir bažnyčios, 
arti ežero. Daug lietuvių yra čia, 
sveikas oras. Atvažiuokit pažiūrėti 
dabar geriausia pamatyti, kokia že
mė ir koki javai auga.

C. KUNIGĖLIS,
371 Dele Avė., Muskegon, Mich.

KELETAS BARGENŲ TIK UŽ 
mortgečius. Geros farmos ant mainų 
ant Chicagos nuosavybių. Klausk — 
Michal Kuchinskas, Rear Estate, 2221 
W. 22nd St.

FARMĘRIAI TEMYKITE
Aš turiu 2 flatų naiujų mū

rinį namų ir dvejų mašinų ga- 
radžių, visas namas ir gara- 
džius karštu vandeniu apšildo
mas. Priimsiu farmų nebran
gesnę kaip $4000 ir $1000 pi
nigais. Farma turi būti Illinois 
valstijoj. Taipgi galiu mainyti 
ant nedidelio biznio arba na
muko. Rašykite ai’ba atvažiuo
kite prie

JOHN PAKALNIS i(Pakel) 
2547 W. 71st St., Chicago

Real Estate For Sale
Namai-žem ė Pardavi m^ui

SAVININKAS turi apleisti mies
tą, pertai $3,500 nuosavybę parduos 
pigiai; Oak Glen arti ordo dirb
tuvės. J. La Bianca, 2561 Emerald 
avė.

Real Estate For Sale
Namai«žemė Pardavimui

Stebuklingas Pigumas
Iš linksmumo, nes plaukiam į Lie

tuvą būtinai turiu parduoti šia savai
tę mūrinį namą, yra baisementas ir 
stogas. Randasi ant Bridgeporto 
priešais lietuvišką bažnyčią, 8 pagy
venimai, 4-4, 4-3 ir 1 karo garažas, 
pirkėjas nestato kainos, rendos j 
mėnesį $128.00.

Kreipkitės po num.
2201 W. 22nd St., 2nd fl.

Arba telefonu
Hemlock 0276

Ryte ir vakare, o dieną 
Canal 6699 

KRAUCZUNAS

MARQUETTE NAMŲ 
BARGENAI

3-4 
įtaisy- 

murinis 
ko. Pa-

Mainas $26,000 — 4 flatų 
kambarių, nauji moderniški 
inai, muro namas, 2 karų 
garažas. Mainysiu ant bile 
darysiu tinkamą mainą.

MAINAS $14,000
2 flatų 2 ir 5 kambarių, šiltu van

deniu apšildomi, atskiri pečiai, reika
lingas bungalovv arba medinis — 5 
ar 6 kambarių.

MAINAS $9500.
Bungalovv 6 kambarių, 

apšildomas, geroj apielinkėj. 
nysiu ant medinio namelio 
flatų bile kur.

C. A. BEACHAM
(BIČIŪNAS)

2437 West 69th Street 
TeE

Furnice
Mai- 

arba 2

emlock 5363

C> KAMBARIŲ bungalow — 2 
extra kambariai viršuj, bufetas, kar
štu vandeniu šildomas, 2 karų gara
džius, arti parkų ir lietuviškos baž
nyčios ir mokyklų, turi būt parduota 
iš priežasties mirties. Kreipkitės bi
le kada nedėlioj.

GENE VAN VALKENBERG 
3132 W. Mar<|uette Rd.

Nepaprastas Pigumas
2 flatų muro namas po 5 kamb., 3 

metų senas, aržuolo trimuotas, garu 
šildopias, 2 karų garadžius. Randasi 
1 ’/£> bloko nuo Kedzie Avė. ir 56 gat. 
Cash reikia $3,500. Daudiau inešant, 
biskį piginus.

S. PASZKEWICZ
6345 So. California Avė.

Hemlock 4555

LABAI pigiai nuosavybė mažame 
miestely tinkanti kožnain žmogui 
mylinčiam ramią vietą. Randasi 
tarp 5 ežerų ir kalnuotų miškų. Tik 
60 mylių nuo Chicagos — gražiame 
Laport. 2jų pagyvenimų mūrinis 
namas 5 ir 4 kaųib. viskas gražiai 
įtaisyta. Sodnas ir bičių. P. Druk- 
tenas, 802 Wellės Avė., La Porte, 
Ind.

PARDUODAMAS .
DIDELIS VILNŲ — LINŲ VERPIA

MAS IR AUDŽIAMAS

FABRIKAS '
ir valcų malūnas su puikiais akme
niniais triobesiais; variklis dizelmoto- 
ras naujausio tipo 150 P. S., šiauri
nėj Lietuvos daly, turtingoj linais 
ir kviečiais. Fabrikas visiems me
tams aprūpintas valdiškais užsaky
mais. Vietoj pardavimo gali būti 
priimtas su 50 tūkstančių doleriii 
kapitalo kompanijonas. Susitarimu 
galima padaryti akcinę bendrovę.

Kreipkis:

KAUNAS,
Ūkio g-vė Nr. 5a, / 

E. KATCHE
PARDAVIMUI arba mainymui 

naujas mūrinis namas, 8136 Au
burn Avenue, ką tik užbaigtas 
budavoti, 2 flatai po 4 kam
barius. Viskas vėliausios mados. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
senesnio namo, loto arba biznio. F. 
J. Szemet, 3114 S. Halsted St.

B. R. Pietkievvicz & Co.
BUDAVOTOJAI IR REAL ESTATE

Naujo muro biznio propertė: krau
tuvė ir 5 kambariai užpakalyj, su 
beismentu. . Tik mažas įmokėjimas. 
Gera vieta dėl saliuno ir užkanžių. 
3504 W. 47 St.

2 augštn mūrinis; 2 po 4 kamb. 
flatai, labai gera vieta.. Įmokėti 
$2,000. Specialis barmenas $8,450.

Mes budavojame bizniavus namus 
tik su mažu įmokėjinra ir galime pa
būdavote jums sulyg pageidavimo. 
Mes priimsime mažus namus mainais. 
Musų adresas:

2608 W. 47th St.
ANT LAKE MICHIGAN 

KRANTO
8 lotai, 7 ruimų namas ir 

2 karų garadžius, vieta dėl 
“Dance Pavilion”, vasarnamio 
arba šiaip kam, prie Lake 
Shore Drive, tarpe Kenosha ir 
Racine, Wis., 60 mylių iš Chi
cago, III. Tik už $8,900. Par
davimo priežastį — patirsite 
ant vietos. J. MARTIN, 4604 
7th avė., Kenosha, Wisconsin.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

BARGENAI
Aš parduosiu arba mainysiu ma

no sekančius namus:
6328 So. California Avė. 2 flatai 

5-6 kamb. štymu apšildomas, 2 ma
šinų medinis garadžius.

2621 W. 7Įsi St. Storas, 5 flatai 
po 3 kamb. ir 2 mašinų garadžius. 
Visi flatai išrenduoti, po $45.00, ga
lima padaryti 2 maži štoriukai. Ne
praleiskit šios progos

2547 W. 71st St. 2 vidutinio di
džio štorai, 6 kamb. flatas ir 2 ma
šinų garadžius ,tai yra puiki proga 
pradėti biznį.

3620 So. I^eavit St, 6-6 kamb. 2 
mašinų garadžius, karšiu vandeniu 
apšildomas namas ir garadžius, 8 mė
nesių senas.

Taipgi turiu daug bizniavų ir rezi
dencinių lotų ant kuriu galiu pasta
tyti dėl tamstų namą koki tiktai no
rėtumėt. I

Matykite

JOHN PAKALNIS
(PAKEL)

2547 W. 71st St.
Hemlock 0367

PARDAVIMUI 2 fialų mūrinis na
mas, 5 ir 3 kambarių. Fnrnisu ap
šildomas, ėle išcementuota ir jžmo- 
keta ir garažas, kaina $7200. 2751 
S. Clifton Park Avė.

PARSIDUODA 8 kambarių rezi
dencija, tinkanti dėl dviejų flatų. 
Furnasu šildoma, 2 karų garažas. 
5158 S. Union avė.

PARSIDUODA 6 kambarių na
mas ir garažas ant Cravvford avė. 
Bizniava vieta. 6005 So. Cravvford 
avė.

BARGENAS. 5 kambarių medinis 
namas, geriausia apielinkė, garažas 
iš Šono įvažiavimui; porčiai užda
ryti su sieteliais, furnasu apšildo
ma. Elė ir beizmentas cemento, lo
tas 50x125 pėdų, $6,600; lengvais 
išmokėjimais. 10137 Wallace St. 
Tel. Beverly 5493*

PARDAVIMUI arba mainymui 6 
flatų mūrinis namas. Neša gerą 
nuošimtį. Mainysiu ant biznio ar
ba mažesnio namo. Atsišaukit. 209 
W. 118th St. Pullman 9087.

PARDAVIMUI arba išrenda- 
vojimui 9 kambarių švariai už
baigtas namelis ir 2 karų ga
ražas. Mažas įmokėjimas.* 

3807 So. Halsted St.
--------------------------------------------- 1,----------

Matykit Šitą Šiandien
VISAI NAUJAS 2 FL. UŽ $15,250

Octagon saulės kambarys, 5 kam
bariai kiekvienas, ugniavietė, palmos 
užbaigimo, seklyčios ir valgruimio 
gražiai išdekoruota elektros prietai- 
sos. Maudynės akmenukais grįsta 
ir kiniškos plurpbingo prietaisos, 
balto enamel gasiniai pečiai ir šal
dytuvai, 2 šiltu vandeniu šildymo 
įrengimai, plieninis pabudavojimas, 
ant paltaus loto ir geroj vietoj. Ant
ras flatas'išrenduotas atsakantiems 
gyventojams.

Sąlygos tinkamos jums

4807 Concord PI.,
Blokas nuo North Avė į vakarus 

nuo Ciceros 
Šauk savininką

Austin 0892
MŪRINIS namas, 4 flatai po 

4 kambarius. Pirmas floras šil
tu vandeniu apšildomas; 2 ka
rų garažas, du blokai nuo 
Humboldt parko. Kaina $7,800. 
3441 Le Moyne St.

KAINA $6500
$500 ĮMOKĖTI, LIKUSIUS $50 

Į MĖNESĮ SU PROCENTAIS.
Gražus naujas 5 kambarių bunga- 

low, furnisu apšildomas. — Visi 
kambariai dekoruoti, beismentas ce
mentuotas, aukšta pastogė, arti mo
kyklų, bažnyčios ir krautuvių, taip 
gi gera transportacija, greitai au
gančioj kolionijoj, kur kainos greitai 
auga. Veikite dabar kolei kainos 
yra žemos.

Esmi savininkas ir budavoto.ias, 
apžiūrėkite šituos namus ir persitik
rinkite jų verte.

ROBERT SEITTER
3515 N. 73rd Ct.
Purė bloko J pietus nuo 

Addison

KETURIŲ kambarių namas parsi
duoda už $3000. Greitam pardavimui. 
6145 So. Tripp Avė.

Numažinta Kaina $500
Savininkai numažina kainą 2 augš- 

tų mūrinis ir 2 augštų medinis, su 
Storais, šiltu vandeniu apšildomi, ant
ras augštas pečiais apšildomi. Del 8 
karų garažas. Ant 59 St. arti Aber- 
deen. Kaina $7,500, geros išlygos. 
Matvkit Noidlander.
United States Bank 
6000 So. Halsted St.

Tel. Wentworth 0161

Real Estate For Sale
Namai-žemė Paroavimui

GYVENK IR DŽIAUGEIS
6 kambarių medinis namas su ba- 

sementu, elektros šviesa, extra lotas, 
prie pat mokyklos ir gatvekarių. Ty
ras oras, geri kaimynai. Už cash 
arba mainais. Ką turite?

STANKO & CO.
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 
už ‘.‘Cash” arba mainysiu į bungalow 
bei į nebrangų dviejų flatų namu
ką, 2 lotai randasi prie 58-tos gat
vės prie pat So. Harlem Avė. Visi 
įrengimai ;kiti 2 lotai prie 69 PI. 
tarp Central Park Avė. ir Cravvford 
Avė. — vienas blokas nuo Marųuette 
Parko — čia tiktai yra šalygatviai 
ir vanduo. Visi lotai po 30 pė.dų. 
Kreipkitės tiesiai prie lotų savinin
ko —

MICKEVIČIUS, 
1739 So. Halsted St.

'^NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu Šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokjk- 
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabudavoti ant jūsų loto bile 
bunga)ow arba fialą budinką, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvaro 1195.

DIDELIS BAHGENAS 
Parsiduoda bizniava prapertė su 
grosernė, 4 kamb. užpakaly, 
vandeniu šildomais, ant Archer 
Avė., netoli Crawford Avė. Kai
na žema, galiu mainyti ant ma
žo namo,, biznio, loto arba auto- 
mobiliaus.

Taipgi turiu labai gerą res- 
taurantą greta su saliunu, geroj 
Vietoj prie dirbtuvių, kur perei
na kelios dešimtis tūkstančių 
žmonių per dieną. Randasi ant 
pat kampo prie geito darbinin
kų. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant loto ar automobiliaus.

JUOZAS VILIMAS 
5028 Archer Avė.

TURĖK NUOSAVUS NAMUS 
30 pėdų lotas ant California 
Avė., arti Marųuette Parko, 
mokyklos, bažnyčios ir karų li
nijos. Mažas įmokėjimas.

J. A. LYNCH,
40 N. Dearborn St., 

Central 3654

TIK
VIENAS

NIKELIS
Kaštuoja — pašaukti — mus. 
Tuoj reikia: visokių namų, 
mažų — didelių; biznių — 
garažų — lotų — farmų etc. 
Visur r- Čikagoj.
PARDAVIMUI — 

MAINYMUI
KOSTUMERIAI 

LAUKIA
Automatiškos — pasekmės — 
Pabandykit — nusistebėsit

Tel. Roosevelt 5373

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
abudu kampiniai, vienas randas ant 
Ashland Avė. arti 79 St., o kitas ant 
Western Avė. arti 63 St. Gera vie
ta dėl aptiekos arba saliuno. Par
duosiu pigiai arba priimsiu i mai
nus bile ką kaipo dalį įmokėjimo.

VVALTER J. PAUL
6601 So. Westem Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

PARDAVIMUI ar išmainymui ’Ą 
akro žemės, gazolino stotis ir 6 kam
barių namas ant 155-tos ir Lincoln 
Avė. Priimsime namą arba 2 fla- 
tų kaipo pirmą {mokėjimą. Kai
na $22,000.

TUŠČIAS lotas — Vernon arti 
83-čios, 50x125 pėdų, 15% įmokėti, 
o likusius ant lengvų išmokėjimų.

JOHN IBACH 
Real Estate, 

1046 E. 43 St. 
Phone Oakland 4681

NAUJAS 6 kamb. mūrinis namas 
$7,450, $200 įmokėti ir $35 mėn. mo
kestis su procentais; 3 dideli mieg- 
ruimiai, gražiausia vidaus užbaigi
mas su “textone” sienoms. Visos vi- 
gados yra įbudavotos. Langų sieteliai 
ir langų uždangalai. Taipgi labai gra
ži 5 kamb. medinė bungalow $6,500, 
parduosiu arba mainysiu ant loto. 
Matyk šituos namus negu pirksi. 
Mehan & Malone Home Builders 6407 
Irving Park Blv., atdara vakarais.

MES TURIM GERIAUSIUS IR 
DIDŽIAUSIUS BARGENUS 

ANT NOKTU SUOKĖ
Nuosavybės čia kila vertėj 

kiekvieną dieną. PIRMOS KLE- 
SOS BIZNIO NUOSAVYBĖS, 
rezidencijų nuosavybės ir tuš
čios akrais žemės. Mes parduoda
me labai pigiai; šauk, rašyk ar 
telefonuok dėl sąrašo šių barge
nų.
J. H. SCHAFFER AND CO.

803 Ridge Avė., Wilmette, 
Tel. Wilmette 364




