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No. 234

Francuos vyriausybė 
leistų komunistams 

paimti Paryžių

Areštavo visus New 
Yorko teatro artistus Albaniečiai šiaušias s Žinios

Jei jie padarytų Skilimą; gin
tų tik ministerijas. — Pary
žiečiai įtūžę dėl tokio valdžios 
nutarimo

NEW YORKAS, spalių 
Praeitą naktį policijos 
areštuoti visi aktoriai ir 
rėš, dalyvavusieji pirmą 
statomame Cbanin’s 
teatre žaisle “Tbe 
Man.” Visi jie buvo

prieš naująjį savo 
karalių Zogu

SULAIKĖ SU NETIKROMIS 
MONETOMIS

“Moderniškos panelės” 
nuotikiai teatre

Pakoręs 11 maištininkų, Zogu 
užsibarikadavo savo rūmuose 
ir apsistatę stipria sargyba

KAUNAS. — Autobusų stoty 
policija sfilaikė J. Volkovičių iš 
Lazdijų platinant netikras mo
netas po vieną litą.

PARYŽIUS, spalių 2. — Pa
ryžiaus spaudoj ir visuomenė 
kilo aštrių protestų dėl to, kad, 
kaip sužinota, vyriaušybė pada
rė slaptą nutarimą atiduoti be
veik visų Paryžiaus miestų ko
munistams, jeigu jie padarytų

vaidi-

Man”
West,

2. — 
buvo 
akto- 
karta

Biltmore 
Pleasure 
uždaryti 

policijos kalėjime, kaltinami dėl
dalyvavimo nepadoriame 
nime.

Žaislo “The Pleasure 
autorė yra žinoma Mae
aktorė, kuri praeito balandžio 
mėnesį buvo nubausta dešimčia 
dienų kalėjimo už pastatymą 
nepadoraus veikalo “Sex”.

Einant tuo slaptu vyriausy
bės nutarimu, komunistams su
kilus butų ginami tik valdžios 
departamentai, kol tuo tarpu 
butų sukoncentruota Versaiėj 
kariuomenė miestui iš sukilėlių 
vėl atimti ir sukilimui patremp
ti.

Laikraštis Liberte klausia 
vyriausybę, ką ji, užsidarius 
savo ministerijose, bepadarytų, 
kai sukilėliai bus pasigrobę 
transportą, centralines rinkas 
paštą, telegrafą, telefoną bei 
gazo, elektros jėgos ir vandens 
įmones.

Komunistams nebus 
vietos Anglijos Dar

bo partijoje

VIENA, Austrija, spalių 2.— 
Prasmukę pro cenzūrą praneši
mai iš Albanijos sako, kad ne
senai pasiskelbęs Albanijos, ka
ralium Ahmedas Zogu apsista
tę stipria sargyba savo rūmuo
se Tiranoj, tuo tarpu kai išti
kimi albanų ir italų policijos a- 
genlai medžioja sąmokslininkus 
prieš naująjį režimą.

Krašte siaučia kone 
viešpatavimas. Praeitą

Paleido iš Varnių
KAUNAS. — Paleido iš Var

nių Joną Puidą, kuris buvo iš
siųstas trims mėnesiams už pla
tinimą priešvalstybines literatū
ros.

Darbo Partijos tai 
kos ir nusiginklavi 

mo rezoliucija
BIRMINGHAM, Anglija, spa

lių 2. — Darbo partijos kon
gresas šiandie priėmė Ramsay 
Macl>onaldo pasiūlytą rezoliu
ciją pasaulio taikos ir nusigink
lavimo klausimais.

Rezoliucija reikalauja, kad 
Anglijos valdžia pasirašytų 
bendrą arbitražo aktą, kad an- 
glų-francuzų laivynų sutartis 
butų numarinta, kad butų pasi
rašyta veikiama nusiginklavimo 
sutartis ir kad visos svetimos 
kariuomenės butų be sąlygų iš
trauktos iš Reino krašto.

Ispanijos diktatorius 
gal eis šunims šėko 

piautį
LONDONAS, spalių 2. —Psa- 

nešimai iš Ispanijos sako, kad 
santykiai tarp karaliaus Alfon
so ir diktatoriaus Primo de Ri- 
vera pasidarę visai šalti ir kad 
esųs galimas daiktas, jogei dik
tatorius busiąs pakeistas.

Sako, kad Primo de Rivera 
prašęs karalių nubausti kalėji
mu, pinigais ir ištrėmimu tuos, 
kurie nepalankiai kritikavo dik
tatūrų, tačiau karalius ne tik 
to nepadaręs, bet ir nelinkęs 
pareikšti spaudoj savo aproba- 
tą de Riveros politikai, kurio 
diktatorius prašęs.

Rockfordo lakūnas at
vyko j Stokholmą

STOKHOLMAS, Švedija, spa
lių 2. — Vakar į Švedijos sos
tinę atvyko Amerikos lakūnas 
Bert Hassell, kurs su savo 
draugu Crameru bandė aeropla
nu atskristi iš Rockfordo, III. į 
Švediją.

Susikirtimai Nikara-
guoj su maištininkais

MANAGUA, Nikaragua, spa
lių 2. — Nueva Segovia provin
cijoj įvyko dviejose vietose su
sidūrimai tarp Nikaraguos mai
štininkų kuopelių ir Jungtinių 
Valstybių jūreivių 
Abiejuose atvejuose 
kai buvo išvaikyti.

patroliais. 
maištinin-

teroro 
sek ma- 
su imte.

daugiau kaip du šimtai tariamų 
sąmokslininkų, kurių vienuoli
ka buvo netrukus, paties kara
liaus įsakymu, pakarti.

Maskvai, negali I pasak pranešimų, pradžią ne- 
darbinin- ramumams krašte davęs maiš-

Kas tarnauja
būt ištikimas Britų
kų judėjimui, sako Lansbury I fas> kilęs prieš keletą savaičių

šiaurinėj Albanijoj dėl to, kad 
— At-|įen buvęs pasalomis nužudytasLONDONAS, spalių

■iidarius vakar metinei Anglijos Į vienas žymiausių Albanijos kai- 
Darbo partijos konferencijai niečiy vadų. Kalniečiai tuojau 
Birminghame, komunistai, jei- Įtarė, kad jų vadą nužudė nau- 
gu jie tikėjosi ką nors laimėti, jojo karaliaus pasamdyti gal- 
š karto buvo kaip šaltu vande- važudžiai, ir jie paskelbė jam 
niu apipilti, kai konferencijos kruviną kerštą, šiaurės albanie- 
pinnininkas, George Lansbury, Lįaj atsisako pripažinti Zogu 
nubrieždamas partijos politiką Albanijos karalium.
ryšy su ateinančiais visuoti- Pranešimai sako, kad kara- 
niais rinkimais, pasakė: litis Zogu esąs beveik visai už-

“Tokio dalyko, kaip dvilypis sjbarikadavęs savo rūmuose, 
štikimumas, nėra, o fodcl ko- kuriuos prigabenta taip daug 
nudistų partijos nariams ne- kulkosvaidžių, šautuvų ir kitų 
jus leista tapti vėl mu- ginklų, kad rūmai atrodą kaip 
sų partijos nariais. Jie stojo arsenalas. Jei Zogu kartais ap- 
‘rontan kovoti prieš mus poli- ’eidžiąs savo rūmus, tai tik ly- 
iškai ir ekonomiškai, nes jie dimas ištikimos ir stiprios al- 
iki tokia organizacijos ir veik- Į baniečių ir italų sargybos.

smo teorija, kuri mums yra 
svetima. Yra visai nesąmonė ly
ginti tas sąlygas, kurios viešpa
tavo Rusijoj revoliucijos metu, 
iu dabartinėmis sąlygomis pas 
mus.”

I>ansbury taipjau nepagyrė 
kai kurių partijos vadų, kurie 
proponuoja susiprasti su libera
lais prieš rinkimus, kad pas
kui, abiem partijom laimėjus 
daugumą parlamente, butų įs
teigta judviejų koalicijos val
džia.

Kovos su maištinin
kais Meksikoje

Susikirtime su federalinės ka
riuomenės dalim nukautas 
maištininkų vadas

(Atlantic and Pacific Photo!

Milžiniškas vokiečių orlaivis Grafas Zeppelin, kuris pirma
me bandyme padarė 620 mylių. Jis lėkė be sustojimo.

Lenkų socialistai 
prieš Pilsudskį

Nutarė kovoti su antidemokra
tinėmis Pilsudskio valdžios 
užmačiomis

Aviatorius žuvo armi
jos aeroplanui nukritus

Neramus Australijos 
dokininkų streikas

l MELBURNAS, Australlija,

darbininkų streikas, pasižymė
jęs praeitą savaitę neramumais, 
:ma, kaip atrodo, silpnėti, nors 
vakar kai kur vėl buvo riau
šių, atkreiptų vyriausiai prieš 
darbininkus iš pietinės Euro
pos.

Dviejų dešimčių darbo unijų 
konferencija vakar svarstė pa
dėtį, tačiau kol kas prie nieko 
nepriėjo.

Adelaidėj, kaip girdėt, darbi
ninkai nutarę streiką baigti. 
Tą patį buk rengiasi padaryti 
ir Brisbane.

Sulaikyta Ellis Islande 
imigrantė pabėgo nuo 

salos plaukimu
JERSEY CITY, spalių 2. —. 

Margaret Carlyle, jauna imi
grantė iš Anglijos, kuri prieš 
keletą dienų atvyko į New Yor- 
ką, bet buvo imigracijos vy
riausybės sulaikyta Ellis Islan
de praeito šeštadienio naktį 
prapuolė. Manoma, kad ji, ne
pastebėta, nėrė vandenin ir nuo 
salos išplaukė New Jersey kran
tam

Amalgameitai įstei 
gė nuosavų rūbų fa 

briką Milwaukėj
Keli šimtai streikuojančių Adler 

and Sons siuvėjų turės darbo 
srfvo* jstaigoje

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 2. — Maištininkų banda-iš 
apie pusantro šimto vyrų va
kar puolė nedidelę federalinių 
kareivių kuopą, kuri, kapitono 
Molina vedama, sergėjo darbi
ninkus, taisiusius telegrafo lini
ją netoli nuo Teocalticbe, Gua- 
dalajaros valstijoje. Kautynėse 
keli maištininkai buvo nukauti, 
jų tarpe ir bandos vadas Jesus 
Tapia. i i Y

Naujas Švedijos kabi
netas sudarytas

STOKHOLMAS, Švedija, spa
lių 2. — Karalius Gustavas pa
tvirtino naują, admirolo Lind- 
mano sudarytą, konservatorių 
kabinetą. Kabineto sudėtis, be 
premjero Lindmano, yra: užsie
nio reikalų ministeris Isygger; 
teisingumo — Bismarck; ap
saugos — pulk. Malmberg; so- 
ciales tarnybos — Lubeck; su
sisiekimo — Būreli; finansų -— 
prof. Wohlin; švietimo ir kul
to — prof. Lindskog; žemės 
ūkio — Jobannson; prekybos
— Lundvik.
Skraidžiojo aeroplanu
59 valandas t>e paliovos

SAN DIEGO, Cal., spalių 2.
— Pasižymėję Amerikos avia
toriai, William Brock ir Ed- 
ward Scblee, bandė laimėti pa
saulinį nepaliaujamo skridimo 
ilgumo rekordą. Aeroplanu jie 
be paliovos skraidžiojo per 59 
valandas ir 8 minutes, ligi, pri
stigę gazolino, buvo priversti

' nusileįsti. i •

VARSA VA, spalių 2. — Len
kų socialistų partija nutarė tę
sti toliau savo opoziciją prieš 
Pilsudskio valdžią. Partijos va- ■ 
dų pareiškimu, socialistai kovos 
su antidemokratiniais Pilsuds
kio valdžios siekimais, 
bandymais pakeisti 
Lenkijos konstituciją 
rinti seimo galią.

Socialistų partija 
didžiausioji politin 
Lenkijoje ir seime
kontroliuojamą poziciją.

Manoma, kad dėl šitokio so
cialistų partijos nutarimo Pil
sudskis stengsis gauti endekų 
(tautinių demokratų) paramos, 
juo kad tųjų opozicija ima silp
nėti.

HONOLULU, 
lių 2. — Jungtinių 
armijos aeroplanui nukritus į 
jūres ties Haleiva krantais, žu
vo aviatorius serž. Clinton Per- 
ry. Trys kiti asmenys, tyuvę ae
roplane, buvo išgelbėti.

MILWAUKEE, Wis., spalių 
2. — Vakar buvo didelė organi
zuotų darbininkų šventė Mil- 
waukėj: atidarymas nuosavo 
rūbų gaminimo fabriko.

Atidarymas švęsta su dide
liais paradais, muzika, gėlėmis, 
konfetti ir darbininkų vadų bei 
miesto valdininkų kalbomis?

Rūbų gaminimo fabriką įstei
gė ir ją operuos Amalgamated 

| Clotbing Workers of America
Havajai, spa- unija, ir tuo budu parūpins 

Valstybių darbo keliems šimtams organi
zuotų siuvėjų, kurie buvo Adler 
and Sons rūbų gaminimo kom- 
]>anijos išmesti iš darbo.

Unija yra jau padarius kont
raktą su chicagiške Hart 
Schaffner and Marx kompani
ja, kuriai pristatys savo gami
nius.Kroatai nori skirtis»“

Arba vyro smalsumas
KAUNAS. — Kauno kruta- 

mųjų paveikslų “Rekord” teat
re eina filmą “Abortas” mote
rims ir vyrams skyrium. Susi
domėjimas filmą didelis. Vie
nas frantas, apimtas smalsu
mo, būtinai norėjo tą filmą pa
matyti kaip tik tada, kai ji ėjo 
moterims. Jis manė, kad to, ką 
rodys moterims, vyrams nero
dys. Kas daryti? Su bubikopfu 
lengva - apmaukšlino skry
bėlę ir baigtas kriukis. Kiek 
sunkiau su striuku sijonėliu: 
franto blauzdos labai jau vy
riškos. Bet ir čia “zuikiui” pa
dėjo taksi ir naktią, Ir štai jis, 
persirengęs “moderniška pane
le” sėdi kino salėje ir smalsiai, 
atvėpęs skriblio brylių, žiuri į 
ekraną. Viskas, rodos, gerai. 
Tik netikėtai trūksta kaspinas 
ir įžiebia elektrą, šalia sėdin
čios ponios pagauna netikėtą 
“vyrišką pozą”, o ne šiandie 
skusta barzda visai jį išduoda. 
Ir “modernišką panelę”, kaip 
pelės katiną laidodamos, mote
rys velka į fojė ir galutinai j- 
sitikina, kas jis esąs. Taip na
bagui ir neteko išvysti paslap
čių, nes kino administracija 
prašė jį ateiti, kai bus rodoma 
tik vyrams.

Hari

su jos 
esamųjų 

ir susiau-

yra antra 
i partija 
ji užima

16 žmonių žuvo nelaimė
se geležinkeliuose

NEW YORKAS, spalių 2. — 
Vakar rytų valstijose atsitiko 
keturios katastrofos geležinke
liuose, kuriose traukiniams už
gavus automobilius buvo už
mušti viso šešiolika asmenų.

Vokietijoj sustreikavo 
50,000 dokų darbininkų

HAMBURGAS, Vokietija, 
spalių 2. — Hamburge ir kituo
se Vokietijos uostuose sustrei
kavo 50 tūkstančių dokų darbi
ninkų.

‘ORR
Ir apiednkei fede- 
biuras šiai dienai

debesuotumas ir

L
Chicagai 

ralinis oro 
pranašauja:

Didėjąs
mažumą šilčiau; vidutinis mai- 
nąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
arp 53° ir 62° F.

šiandie saulė teka 5:47, lei
džiasi 5:32. Mėnuo teka 7:57 
vakaro.

nuo Serbijos
Kongresas Zagrebė priėmė re
zoliuciją atskirti kroatų finan-

Traukinys užgavo tro- 
ką; du užmušti

VILKAI PAPIOVĖ KUME
LIUKĄ

MACKELIŠKIAI, Kovarsko 
valsČ., Ukmergės ap. — Rug
pjūčio iš 18 į 19 d. naktį vilkai 
paplovė Mackeliškių kaimo ūki
ninko A. Simonanies gražų ku
meliuką 300 litų vertės.

Vilkų butą visos šeimos: se
nų ir jauniklių.

LITCHFIELD, III., spalių 2.
sus nuo Jungtinės karalystės — Netoli nuo Čia pasažierinis 

. , traukinys užgavo pieno vežio-
ZAGBEBAS, Kroatija, Jugo- jam^ troką. Du troku važiavu

sia vija, .spalių 2. Kroatija pa- sĮų vyrų buvo užmušti, trečias
pavojingai sužeistas.darė pirmą žingsnį skirtis su 

Serbija. Kroatų kongresas, , į 
kurį suvažiavo delegatai iš vi
sos Kroatijos ir Dalmatijos, va
kar priėmė rezoliucijų atskirti 
Kroatijos finansus nuo Jugo
slavijos karalystės finansų.

Einant rezoliucija, Kroatija 
bandys gauti paskolos Jungti
nėse Valstybėse naujam gele
žinkeliui j Spalatą įsteigti ir 
tuo budu Spalatą padaryti lais
vu uostu Kroatijai, Austrijai, 
Vengrijai, Lenkijai ir čecho- 
slovakijai.

Pašto tarnautojų strei
kas Šanchajuje

Mokytojų konferencija
ŠIRVINTAI. — Rugpiučio 

mėn. 30 ir 31 d. čia įvyko Uk
mergės apskr. Širvintų rajono 
pradžios mokyklų mokytojų 
konferencija. Dalyvavo apie 80 
mokytojų. Kalbėtasi visuotino 
mokymo ir blaivinimo reikalais.

ŠANCHAJUS, Kinai, spalių 
2. — Tarptautinėje Šanchajaus 
koncesijoje vakar sustreikavo 
2,500 pašto tarnautojų, kinie
čių.

Koncesijos vyriausybė, bijo
dama riaušių, pašto trobesį ap
statė kulkosvaidžiais ir polici- 

- jos kordonu. Keturi šimtai ki
niečių ir svetimšalių pasiliko 
streiklaužiauti.

Streikininkai reikalauja 33 
mamai Panamoje > nuoš. algų priedo, $5,000 pašti- 

 ninku unijos įstaigai pastatyti

Indėnų giminės nėra

PANAMOS MIF3STAS, spalių 
2. — Potrerokana indėnų gimi
ne, nepatenkinta tuo, kad jos 
vadas, Jose Manuel Jimenez, gyeniė ežere Valtį 

... ’ svaigiųjų gėrimų
kontrabanda

pritarė steigimui liaudies mo
kyklų indėnų teritorijoje, pakė
lė maištą. Giminė puolė vado 
grintelę, užmušė jo mažų dūk-' 
terj, sumušė patj vadų ir, suri
šę, išsigabeno jį j kalnus, nu
sigindami ir jo gyvulius.

Neramumų vieton vyriausy
be pasiuntė stiprų policijos Du
rį, kuris patrempė maištų, o jo 
vadus suėmė.

ir $250 kas mėnesis subsidijos 
unijai. • . ■

Naujas Panamos prezi
dentas inauguruotas
PANAMOS MIESTAS, spa- 

lių 2. Naujai išrinktasis Pana
mos respublikos prezidentas,
Florencio Harmodio Aroseme- vakar čia buvo 

r na, tapo vakar inauguruotas.

ERIE, Pa., spalių 2. — 
kraščių sargybininkai vakar su
ėmė. Erie ežere, netoli nuo Wal- 
dameer Parko, greitąją valtį, 
gabenusią svaigiųjų gėrimų 
kontrabandą iš Kanatlos j Jun- 

gtines Valstybes. Valty rado 
100 keisų ėliaus ir 20 keisų de
gtines. Du įgulos žmonės areš
tuoti. > . '

Pa-

Areštavimas girtų

INDIANAPOLIS, Ind., 
lių 2. •— Kaltinami dėl girtybės, 

suimti dvido- 
šimt trys vyrai ir moterys.

spa-

NUSINUODIJO DVI 
MOTERYS

KAUNAS. — Vytauto parke 
rasta užsinuodijusios ^tarnaitės 
St. Mackevičaitė 18 metų am
žiaus ir L. Martinavičienė. Abi
dvi padėtos miesto ligoninėn.

Atleido darbiniiycus, o 
maistas brangsta

ŠIAULIAI. — Rugsėjo 7 <1. 
atleista vienai savaitei nuo dar
bo daug darbininkų, dirbusių 
Šiaulių kelio ruožo žinyboje 
dirbo du ir tris metus.

Darbininkai dejuoja, nes ma
no, jog ir po savaitės nebus 
duodama darbo, o kitur gauti 
sunku.

Darbininkų padėtis Šiauliuose 
tikrai sunki, nes darbas mažė
ja, o pragyvenimas brangsta.

Ypač paskutiniu metu ėmė 
kilti kainos maisto produktų.

PERVAŽIAVO ŽMOGŲ

ŠIAULIAI. — Ėjęs greitasis 
traukinys Nr. 2 iš Šiaulių Kau
no link pirmame kilometre nuo 
stoties pervažiavo žmogų. Kaip 
vėliau patirta, pervažiuotasis 
yra Šatkauskas Ignas, 39 metų 
amžiaus. Kalbama, kad jis 
vargingai gyvenęs ir todėl pats 
lindęs po traukiniu.
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Sveikatos Dalykai KĮRESPONDENCIJfe]
h     ■■ I !■ ■■■        I M———   , Į    .

tvirtinti. Jei susivienijus dvi į 
vieną ir iŠ karto mirtų 120 na
rių, ar ne tas pats atsitiktų? 
Bet tai neatsitiks ir delsi to 
pavojaus draugijai jiėra. Drau-

Jaunas vaikas rui sukramtyti maistą, ir kad 
antrieji dantys nukentės, jeigu

Kuomet kūdikis pergyvena sa- pirmieji per greitai pametami, 
vo “antrą vasarą,” nors dar ir Dantistai mums praneša, kad 
nesulaukęs antrų metų, motina žandas tinkamai negali veikti, 
jaučiasi, kad jos aršiausias dar- jeigu laikini dantukai pametami, 
bas jau praėjo. Kuomet jam su- >r kartais nuolatiniai dantys ne- 
kanka dveji metai, motina tiki išauga tinkamoj vietoj. Kreivi 
pasilsėti, jau kūdikystes aud- dantys ne tik neduoda vaikui 
ros perėjo ir jis dabar augs lyg tinkamai sukramtyti maistą, bet 
“Topsy” populiariškoj Amerikos ištempia veidą.
pasakoj. Ir todėl laikas nuo 2 Dabai daug mažų vaikų nemo- 
iki 6 metų — prieš lankant mo- ka tinkamai stovėti, ir kadangi 
kykla amžius — pavadintas ap- ^is trukumas atsiliepia vėliaus, 
leistas amžius. Bet dabartinė-' motinoms labai svarbu tą patai- 
mis dienomis tas amžius nėra syti- Motina netur tikėti, kad 
taip labai apleistas, kaip kadaise j°s brangiausio petukai pašilai- 
buvo. sys beaugant. ' Nuolatinis bari-

Keriosha, Wis.
Tariasi apie vienijimąsi.— 

Darbai.—V eiki mas.

Teisybė, kad vaikas auga bet 
vien sau beaugant jis įgija vi
sokių negeistinų fiziškų ir pro
tiškų ypatybių, taip, kad kuo
met jis pirmą sykį vyksta mo
kyklon ir fiziškai išegzaminuo- 
jamas, tėvai nenor tikėti, kai 
mato sveikatos raportą. Nuo 2 
iki 6 metų yra labai greito išsi- 
yystimo laikas ir į labai trum
pą laiką vaikas gali įgyti ko
kius nors fiziškus trukumus. /

Del labai greitų permainų, ku
rios nuo kūdikystės iki mokyk
los dienų, svarbu, kad šie ma
žieji vaikai butų ypatingai at
sargiai prižiuriami. Mokyklos 
vaikų fiziški egzaminai parodo, 
kad daugiausia fiziškų trukumų 
pasirodo pas labai jaunus vai
kus. Su v. Valstijų Sveikatos 
Biuro surinktos statistikos pa
rodo, kad padidinti tonsilai ir 
padidintos giles daugiausia pa
sirodo pas vaikus tarpe 6 ir 7 
metų amžiaus. Nuo šešių iki 
astuonių metų vaikai daugiausia 
sirgo padidintais adenoidais. 
Vaikai tarpe 6 ir 7 metų turėjo 
labai daug kalbos trukumų, ir 
daugumas 7 metų vaikų buvo 
bedančiai.

Kiti tyrinėjimai parodė, kad 
vaikai tarpe 2 ir 6 metų netin
kamai stovi ir daug vaikų nuo 
4 iki 7 metų turėjo prasta# akis. 
Motina negali tikėti, kad jos 
normališkas vaikutis turi tuos 
visus trukumus, daugumą iš ku
rių buvo galima nukreipt.

Toks ankstyvas pasirodymas 
fiziškų trukumų aiškiai parodo, 
kad reikia jaunų vaikų sveikatą 
tankiai peržiūrėti. Vaikas netur 
pradėti lankyti mokyklą turėda
mas kokį nors fizišką trukumą. 
Tėvų-moįytojų draugystės ir pa
našios draugystės deda pastan
gas įvairiuose miestuose sužino
ti visus vaikus, kurie pradės pir
mą sykį lankyti mokyklą ir tos 
organizacijos sutvarko jų svei
katos peržiūrėjimą, kad butų ga
lima iš anksto surasti ir pertai
syti jų trukumus. Bet jeigu tė
vai suprastų svarbą prižiūrėti 
mažus vaikus per jų visą augi
mo laiką, tai tokių pastangų ne
reikėtų dėti.

Vaikas nuo dviejų iki šešių 
metų turi būti tankiai fiziškai 
išegzaminuotas — kas šešius 
mėnesius, ir turi būti vedamas 
pas dantistą tankiai. Kūdikys
tės dantukai turi būti gerai pri

mas “stovėk tiesiai” irgi daug 
nepagelbės. Dabartės žinovai 
mokina vaikus kaip tinkamai 
miklintis ir motinos su tuom 
turi apsipažinti.

Netinkamas maitinimas irgi 
užpuola mažus vaikus, ir dauge
lį sykių motinos apie tai visai 
nežino. Maitinimas mažiuko nuo 
2 iki 6 metų turi būti labai at
sargiai prižiūrimas. Keikia pri
žiūrėti, kad jis užtektinai valgy
tų krokmoluoto maisto, riebumų, 
vitaminų ir mineralų. Pienas, 
sviestas, vaisiai ir daržovės, y- 
patingai žalios, su kiaušiniais ir 
trupučiu mėsos, žuvies ir vištos 
priguli prie šio laiko valgio.

Nuovargis, netinkami sveika
tos papročiai, ir fiziški truku
mai gali visi prisidėti prie ne
tinkamo maitinimo. Neužmiršk, 
kad mažam vaikui reikalingas 
poilsis, ne tik išsimiklinimas. 
Tegul kasdien po piet pamiega 
ir anksti vakarais turi gulti. 
Duok saulėkaitai ir šviežiam o- 
rtii pagelbėti vaikui.

Kai kurios ligos užpuola tik 
vaikus, ir tos ligos yra ypatin
gai pavojingos labai jauniems. 
Daugelis tėvų tiki, kad visi vai
kai turi tymais ir kriokuliu ap
sirgti, bet kartais tos ligos ku
ri i kystėj yra pražūtingos. Dvie
jų arba šešių metų vaikui tymai 
ar kriokulis gal būt labai pavo
jinga liga. 1925 m. su virš 500 
vaikų tarpe 2 ir 5 metų tymais 
mirė Suv. Valstijose, ir beveik 
tūkstantis mirė nuo kriokulio. 
Skarlatina paėmė 800 aukų ir 
difterija 3,000. Tėvai ir moti
nos turi suprasti, kad .kiekvie
nas vaikas gali būti išgelbėtas 
nuo difterijos, vartojant toxin- 
antitoxin arba toxoid, taip kaip 
rauplės nukreipiama įčiepijimu.

Reikia apsaugoti veiklius vai
kučius ir mergaites nuo 2 ily 
6 metų nuo nelaimingų atsitiki
mų. Mažos kojelės labai greitai 
nubėga į visokias pavojingas 
vietas, ir mažos rankutės labai 
greitai čiupinėja viską. 1925 m, 
suvirs 1,600 vaikų tarpe 2 ir 5 
metų senumo mirė nuo kokio 
nors apdeginto ir 250 užsinuodi
jo. . *

Mokytojai pagelbsta tėvams 
pamokinti senesnius vaikus save 
prižiūrėti ir užsilaikyti, bet yra 
motinos užduotis apsaugoti ma
žučius. t [FLIS,].

Rugsėjo 23 d., Schlitz svetai
nėje įvyko susirinkimas Drau
gystės Lietuvos Balsas. Susirin
kimas buvo nepaprastas, tikslu 
pasitarti apie susivienijimą 
dviejų didelių draugijų, būtent 
apie šios draugijos prisidėjimą 
prie Amerikos Lietuvių Politiš
ko Kliubo.

Tokis sumanymas suvienyti 
šias dvi dideles draugijas, ma
no nuomone, yra geras. Bet tik 
perdaug greitai norima jį vy
kinti. Nariai nieko nežinojo, 
nėra to khhisimo apsvarstę, nė
ra pasitarę,\o jau siūloma su
vienyti. Todėl ir susirinkime 
daugelis tam sumanymui pasi
priešino, tad tas klausimas li
ko atidėtas metiniam susirinki
mui. į

Suvienijus tas dvi daugijas 
išlaidos butų mažesnės. Bet 
siūlomu susivienijimu Draugys
tės Lietuvos Balso nariai butų 
kiek nuskriausti, nes netektų 
to, ką jie dabar turi. Todėl ar 
ne vertėtų, kad A.L.P.K. susi
vienytų su D.L.B.? Kliubas nie
ko neturi, apart konstitucijos, 
kuomet dr-ja Lietuvos Balsas 
turi ir savo ženklelius, kurie 
nueitų niekais.

Abi draugijos turi po porą 
šimtų narių, o ir pinigais kiek
viena šių draugijų turi virš po 
tris tūkstančius dol. Vieni įro- 
rinėjo, kad jei 60 narių mirtų, 
tai ir draugija mirtų. Susivie
nijus gi esą ji išliktų. Mano 
supratimu, yra nerimta taip

BOAL’S VAISIŲ LIUOSUOJAN- 
ČIOS ROLELfiS

Daugelis iš musų gal dar atsime
na kai motina duodavo vaikams fi
gas ir šen na lapelius pataisymui pa- 
irimų, su kuriais visiems tenka su
sipažinti. Kai karšta galva duoda
vo ženklą, motina tankiausia nu
spręsdavo, kad tai “kirmėlės” ar 
“vidurių pajrimas.” Tada sekė rici
na ir dozn namie padarytų vaisių ir 
žolių vaistų—Boal’s Rolls vien tik 
pasiūlo jum senovines gyduoles nau
joj formoj. Jos yra padarytos su
maišant figas, razinkas, žoles, lape
lius ir kitus atitaisytojus, Tada su
spaudžiant i roleles. Jos yra tiek 
pat skanios, kaip ir saldainiai, .los 
visuomet patenkina skoni ir pataiso 
paninius. Parsiduoda visur, 15 centų

gija tvirtai stovi, kaip pinigais, 
taip ir nariais. Tik reikia pa
daryti “ekskursiją”-vajų narių 
gavimui, tada narių turėsime 
“kaip grybų po lietaus“.

Darbai čia eina labai gerai ir 
visi dirba dieną ir naktį. Pasi
taiko ir bedarbių, bet tai dau
giausia dėl jų pačių kaltės.

Draugijų veikimo tuo tarpu 
jokio nėra.

Girdėjau, kad SLA. 212 kp. 
ruošia apvaikščiojimą 20 metų 
sukaktuvių nuo kuopos susitvė- 
rimo.

Ta pati kuopa norėjo įkurti 
lietuvių kalbos mokyklėlę vai
kams. Bet tėvai kažin kodėl 
labai šaltai prie to atsineša ir 
todėl man rodos,’ iš to darbo 
nieko neišeis.

—Chas K. Braze
(Kazys Brazevičius).

tį pažadino savo vyrą Joną ir 
paprašė tuojaus pašaukti dak
tarą, bet kol spėjo atvykti dak
taras, ji buvo jau mirusi.

Velionė paėjo iš Derkentų 
kaimo, Šilalės parapijos, Taura
gės apskr. Paliko dideliame nu
liūdime antrą vyrą, Joną Krū
melį ir penkis vaikus— vieną 
dukterį po pirmo vyro ir tris 
dukteris ir vieną sūnų, 2 me
tų amžiaus, po antrojo. Po tė
vais ji buvo Marijona Lekaitė.

—J. Jocius.

Waterbury, Conn.

Dr. Mykolas Devenis grįžta 
iš Lietuvos Amerikon. Tą pa
sako Dr. Devenio kabelis, duo
tas iš Paryžiaus, Franci jos, 
rugsėjo 27 d. jo broliui Petrui. 
Bus New Yorke 16 d. spalių ir 
tuojaus važiuos Waterburyn sa
vo ofisan, kuris yra prie Bank 
St.

—S.

REUMATIZMAS SUNAIKINAMAS ARBA 
PINIGAI SUGRĄŽINAMI 

PASTEBĖTINAS IŠRADIMAS
Pasaulis nuolatos progresuoja žinioj ir medi

cinos mokslas nuolatos suranda naujus vais
tus gydyti ligoms, kurios pirmiau RRaitėsi ne
išgydomos. Štai yra žinia nešanti jums VILTI 
—LAIMĘ! ir SVEIKATĄ.

j. Visi, kurie kenčiate nuo Reumatizmo, Lum- 
Š^bago. Sciatirn >> iritis, Neuralgijos, Gout, Ar- 

, ■ vCJ> n'.taudejimo, skaudėjimo krutl- 
ė;, sutinusių ar sustingusių sąnarių, skaudėji- 

| mo rankose, muskuluose ar kojose, ar nuo ko
kių kitų skausmų kūne, lengvai visų tų skaus
mų atsikratysite imdami musij ANTI-RHEU- 

_ MATIC, vėliausi išradimą Dr. Tom. Nėra skir- 
turnOj nr jūsų negaliavimai prasidėjo dabar, ar 

jau yra iHisenėjo — ,iu«ų baisus skausmai ir bemie
gės naktys išnyks ant visados. Musų ofise galima 
matysi tūkstančius padėkos laiškų ir kasdie mes gau
name vis daugiau ir daugiau padėkų. Jums nerei
kia permainyti klimatą, ar imti mineralines maudy
nes. Musų ANTI-RHEUM ATIC sutaupins visą tą 
vargą ir iškasčius. Trumpu laiku jus atgausite pra
žudytą sveikatą ir spėkas. Vienas pabandymas tuo
jaus jus (tikins. Jeigu jus nebusite patenkinti, mes 
sugrąžinsime jums pinigus. Jie neturi jokių kenks
mingų priemaišų ir kiekvienas gali juos imti. Kai
na viso gydymo yra TIK $3.00.

MUSŲ ANTI-RHEUMATIC nėra kokie paprasti 
vaistai, bet išradimas gaišaus Europos mokslininko 

susideda iŠ moksliniai sujungto medikalio mišinio, kurisDr. Tom. Jie ... ,
tuoj po priėmimo eina j kraują ir visą kūno sistemą ir tuojaus sunai
kina susirinkusius nuodus ir nešvarumus, kurie ir gimdo visus skaus
mus. Neatidėliok su užsakymu musų gydymo ir tuojaus atsikratyk 
nuo savo kančių.

NESIŲSK PINIGŲ IŠKALNO, tik iškirpk šj apgarsinimą ir pri- 
siųsk su kokiais 25c, padengti pakavimo ir .persiuntimo lėšas, o už 
gvdymą jus užmokėsite $8.00, kai jis bus pristatytas jums j namus.

CHICAGO medical laboratory
1723 No. Kedzie Avenue. Dept. 137 Chicago, Illinois.T----------------- --------;-----—-----......

žiuriami, ir puvimai turi būti 
greitai pataisomi. Geras dantis
tas neištrauks tuos mažus dan
tukus, tik jeigu būtinai reikalin
ga; jis žino, kad vaikas turi ge-

LEISKIT MANE PA
SAKYT JUMS

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. *

AR JIESKAI
DARBO?

- - - - - - - - - - SKAITYK KASDIEN- - - - - - - - - - d

NAUJIENAS - - K TEMYK SKILTIS ■—■■■* 

"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1119 Salk liltlH UrTil, CIICA68. III,

Dovanai Patarimas
Pavelykit 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 v’enas pasto
vus ir tikras gydymas ir jis 
vartoja ji.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 W. Jackumi Be'J i.

Suite 1615, 
Phone Harriaon 0150

Valandos nuo 40 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų., ncdėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vaj. po pietų 
- 1 i—i■ ■  f •—iTil ,i., „V, 1

ATĖJO “Kultūros” nau
jas numeris. Galima gauti 
“Naujienose”. Kaina tik 45 
centai.

Westville, III.
Netikėta mirtis

Naktį, iš 28 į 29 d. rugsėjo 
netikėtai pasimirė Marei joną 
Kramelienė. Ji apie 2 vai. nak-

Druska Labai Tinka 
Skaudantiem

Inkstam
Kuomet Jums Nugara Skauda 

Plaukite Inkstus Kaip 
Plaunate Vidurius

Didžiuma pamiršta, kad inkstai, 
kaip viduriai, kai kada užsikemša ir 
reikalingi išplovimo, o jei ne, tai 
skauda nugarą, gelia inkstų vietą, su
ka raumatizmas, valgis nesivirškina, 
viduriai rūgsta, žmogus nemiegi ir 
pripuola kitokios bėdos pūslei.

Būtinai reikia inkstus laikyti veik
liais ir švariais. Pajutęs skausmą to
je srity pradėk gerti apščiai vandens. 
Prie to gauk keturias uncijas Jad 
Salts druskos iš geros aptiekos ir pa
imk po arbatini pūkštei} su vande
niu pirm pusryčių per keletą dienų. 
Inkstai pradės veikt kuopuikiausia. 
Ši garsi druska padaryta iš rūgščių 
vynuogių, citrinų ir sumaišyta su II- 
thia. Ji suvaldo šlapumo rūgštis ir 
palengvina pūslės negaliavimus.

Jad Salts druskos nebrangios. Iš 
jų pasidaro putojantis lithia vandeni
nis gėrimas, kurj kiekvienas laikas 
nuo laiko turėtų gerti.

Žinomas aptiekorius pasakoja, jis 
parduoda daug Jad Salts druskų 
žmonėms, kurio nori suvaldyti inks
tų bėdas, kol jos dar nėra bėdoje.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 meta. Musų mottoj PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiai. Lietaus lažai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 11 SU 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaininavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzamina* 
vimo — kas jums yra.

- DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson Blv., netoli State St.

Kambariai 1012, 101b. 1016. Imkit elevatorią 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 6 Iki 7:80 vakaro.
Nedalioj nuo 10 rytn iki 1 po pietų. <

—................. i ii- „ r7~~„i......................į..*—..*..—..i..-.i,

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooaevelt Rd.
arti St. Louie Avė. \ 

CHICAGO, 1LL.

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

Byrd Ekspedicija pasiėmė 
Brookfield Sviestą! .

Komanduoto jas Richard E. Byrd žino vertę gero maisto, kaipo spėkų ir 
dvasios stipritojo. Jo stiprus laivai City of New York ir Chelsea, kurie 
plaukia į Pietų Polių, vežasi daug Swift & Company produktų.

Brookfield sviestas, tiesiai iš sviestinės, yra dalis brangių krovinių —už
tektiname daugyje dėl burto pakantrių mokslininkų ir įgulos jų ilgai kelio
nei Antartico vandenyne.

Kiti Swift & Company produktai, kurie papildys ir paskatins maistą tuose 
laivuose ir ledynų tyruose yra:

Prcmium Frąnkfurts Paršienos Loins
Veršių Kepenys Jaučių Uodegos Kiaulių Kojos

“Golden West” Paukštiena Kalakutai
ą

Brookficl sviestas yra padarytas parinktose pieno apygardose ir prista
tomas į visas šios šalies dalis greičiausiai galimais keliais — šviežias iš 
muštokės! j

Tuo gamintojas-ukininkas kasdie turi “cash” marketą savo Smetonai, o 
Swift išdalinimo po visą šalį sistema užtikrina visur vartotojams puikų, 
šviežią Smetonos Brookfield sviestą, taipjau ir kitus Swift maisto produk
tus.

Swift & Company
Vizitoriai maloniai priimami Swift & Co. pakavimo jinončac nuo 8 v. ryto iki 3 v. p. p.

Garsinkitės NAUJIENOSE
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skel-NURSfiS ŽINO, ir gydytojai 
bia, kad nieko nėra geresnio už 
Bayer Aspirin nuo įvairią įvairiau
sių skausmų, bet tikrai žiūrėkit, kad 
butų tikros Bayer; tas vardas turi 
būt ant pekelio, ir ant kiekvieno tab
lete. Bayer yra tikros, ir žodis tik
ros, raudonai parašytas ant kiekvie
no bakselio. Jus nepadarysit klai
dos jei t»k nnžiurėsit ant bakselio:

CHICAGOSKi ^&pru- Iš politikos lauko

ŽINIOS Moterys už Smithą.
šiandien apie 200 afišų (pos-

Teatruose
Chicago teatre -— paveikslas 

“Beggars of Life” iš pabastų 
gyvenimo; scenos numeris “Ha- 
rem-Scartm”.

Roosevelt teatre — ateinan
čią savaitę bus rodomas pa
veikslas “The man who laughs”. 
Scenos numeriai.

McVickers teatre — eina pa
veikslas “The Singing Fool”; 
scenos numeriai.

Oriental teatre — Paul Ash 
ir jo orkestras duos scenos nu-

1,000, atsiųstų kontestui delei 
išrinkimo oficialės Chicagos 
Pasaulinės parodos afišos (por
terio) bus iškabinėtos Chicagos 
Dailės Institute, čia publika ga
lės juos matyti per visą spalių 
ir lapkričio mėnesį. .

Už išrinktąją afišą 
kas gaus $1,500; kiti 
zai bus: $500, $250,
$100. Be to $1,500 gaus tas sve
timšalių dailininkų, kurio afiša 
biis pripažinta kaip tinkamiau
sia. »

dailinin- 
trys pri- 

$150 ir

Visur, o ypač New Yorko 
valstybėje, yra pastebima mo
terų tarpe tvirto nusistatymo 
už gub. Al Smith’ą.

Kad geriau supažinus mote
ris su gub. Smitho nuveiktais 
darbais legislaturoj moterų ir 
vaikų naudai, Smith-Rabinson 
Moterų Pirmo Balsavimo Lyga 
paskelbė visoj Amerikoj vajų, 
kurio vyriausiu tikslu yra pri
rengti pirmu syk balsuojančias 
moteris prie balsavimo 
Smith’ą, kaipo didelį 
prietelj ir jų reikalų 
valdžioje.

už gub. 
moterų 
gynėjų

Charles 
vyriau-

Pana-

300,342 žmonių atlanko 
Chicagą kasdien

ateinan-
firmos ženklas Bayerio 
išdirbystės Monoaceticaci- 

dester of Salicylicacid.

MURINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 įmokėti •
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamės būdavo iime 
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 toki darbą 
jus interesuojatės.

Į Į Garažas

kitokie numeriai.
Paradise teatre — pradeda:^ 

ateinančia savaite paveikslas 
“State Street Sadie”; scenos 
numeriai.

Norshore teatre
čia savaitę pasirodys paveiks
las “It”; scenos numerius išpil
dys Al Kvale ir jo trupė.

Tower teatre — ateinančią 
savaitę paveikslas “The Water 
Hole”; scenos numeriai.

Harding teatre — šiuo laiku 
eina paveikslas “Street Angel”; 
scenos numeriai.

Tivoli ir Uptown teatruose — 
ateinančią savaitę bus rodomas 
paveikslas “Lilac Time”—“kal
bantis” paveikslas.

Maryland teatre — pradedant 
šiandien bus rodomas paveiks
las “Oh Kay”; scenos numeriai.

Teisėjų komitetan įeina tarpe 
kitų šie asmenys: Suv. Valsti
jų vi ce-prezi (lentas 
Dawes, Julės Guerin, 
sias spalvą sprendėjas
mos ir Pači f i ko parodoj; I)r. 
Robert B. Harshe, Chicagos 
dailės instituto direktorius; Eu
gene F. Savage, piešimo profe
sorius Yale universitete, ir Iš
rado Taft, narys Nacionales 
Meno Komisijos Suv. Valstijose.

Chicagos municipalis statisti
kas tvirtina, kad miestą kasdien 
atlanko 300,342 asmenys. Trau
kiniai atveža 230,184, prava
žiuoja per Chicagą 45,691, au
tai atgabena 21,917, busai — 
2,500, aeroplanai — 50.
— 300,342 asmenys.

“odd” bowlerj. O’Bertas Boos
teriai nemanė, kad jis prieš 
juos bowlins kaipo “ringer”.

Visiems patiko matyti, kaip 
Frank Kaminski tą vakarą lošė. 
Iš tiesų yra smagu žiūrėti, kaip 
jis moka nuritinti visus “pins”. 
Jis padarė didelį “score” 256. 
Tai buvo didžiausia “score” dėl 
to vakaro iš 60 bovvlerių. Jo 
“average” yra 192. Bet trečia
me žaidime jis padarė tik 173. 
Del to nepasisekimo “booste
riai” pralošė žaidimą su du 
“pins”.

Turiu pasakyti, kad O’Bertas 
Boosteriai pabėgo po pirmo žai
dimo, nes Super Maids bowle- 
yiai smarkiai lošė padarydami 
1027. Jų “average” buvo 205 
kiekvienam bovvleriui. 
O’Bertas* Boosters 
C. Mack 
W. Lawrence 
F. Lavvrence 
J. Sloger 
F. Kaminksi

Rašytoja negavo progos 
ti Super Maids “scores”; jai bus 
galima, įdėsiu į kitą raportą.

Nors O’Bertas Boosteriai pra
lošė jau kelis žaidimus, bet

turime duoti jiems kreditą, nes 
jie turi “fighting spirit” ir ne
pasiduoda iki paskutinio nuri- 
timo. Nepraeis daug laiko, ka
da jie bus “leading bowlers”.

Ketverge, spalių 4 d., O’Ber
tas Boosteriai susitiks su Dr. 
Skrentny’s Dentist bowleriais. 
P-as A. Patric.k yra jų kapito
nas,
cher ir Kedzie Recreation Cen- 
ter.—Fritzie.

žaidimai visados esti Ar-

kurj

Viso

2] Namo pakėlimas 
2J Cementinis pamatas

j Naujas namas ir finansavimas 
Vardas ..................... ..............„.............

Adresas -................-..............-.............

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St. 
Telephone Avenue 4718

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Vtnag darbas užsakytas gemižlo mėne
syj bu« atlikta* plrioml* kainuaila. Tai 

perstatoma VIENODŲ KAINŲ Slate- 
tnuaų aplelinkių Dental Ofisų.

SKYRIAUS OFISAS
1800 S’. Halsted SL

Dantų Beta* už S4 
•eta*--------------------------------- >12.60
•eta*-------------------------------- - >7.60
•eta* >6

tu*

>26
>16
>10

VEIDAS 
PRIPILr

DOMAS— 
JIE TURI 

TIKTI
Geriau*!* auksini* darbai ui 
Geriau*! o* A u kai nė* Crown* 
Geriau*! A u kalni a! Fillinr* 
Geriausi Auksiniai Tilteliai 
Alloy Fillinr* ___________
Sidabrlnal Eiline*________

Uvalymaa dantų__-___________ __
8ių kainų nerausite tnuaų dldžiamjatn 

ofise. DIDYSIS OFISAS Utedctaa 28 me
tai at«al.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine. 
DR. T. T. W()OLLENS, Preu. 

326 South State St. 
Phone Harrlaou 0751

12.60
12.60
2.60

. >1 
60c 
50c

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Stok!
Kada jums reikia pa
sitaisyti byle kokį šil
dymo aparatą eik pas

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIR

COMPANY

Pataisymai dėl

VISOKIŲ PEČIŲ 
FURNASŲ 
BOILERIŲ 

ir
GAZO PEČIŲ

5 Krautuvės Chicagoj
662 W. Roosevelt Rd. 
176 West Lake Street 
2355 Milwaukee Avė. 
853 West 63-rd Street 
3209 E. 92-nd Street

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIR

COMPANY

Taksi kabų kompanijų 
karas

Dviejuose Yellow Cab kom
panijos garažuose sprogo bom
bos naktį iš pirmadienio į ant
radienį. Vienas tų garažų ran
dasi adresu 5411-25 Broadway, 
o kitas — 3226 North Halsted 
Street.

Garaže, kuris yra prie North 
Halsted, užgautas vienas šofe
ris-. Jį ckspliojiijos trenksmas 
nubloškė ant varstoto.

SPORTAS
Golden Star

Nedėlioj, rugsėjo 30 d., 
gan Parke Golden Star jauktas 
lošė beisbolą su Morgan 
Boosters.

Golden Star padarė
Morgan Park Boosters
Publikos pažiūrėti lošio

susirinkę vidutiniškai, daugu- 
•moj lietuviai iš Roselando.

Policija mano, kad bombos |
Įtapusios padėtos tuose garažuo-.įas pagerbimui beisbolo jaukto

Mor-

Park

3 
buvo

Golden Star Boosters bankie-

se tikslu atkeršyti už nušovimą įvyks ketverge vakare, spalių 
(Jiecker Cab kompanijos šote-1 (October) 4 d., Jim’s Pavillion, 
rio. Tas šoferis tapo nušautas Michigan City Road, Dalton, III. 
nesenai ties Granada kavine 
prie 68-tos gatvės 
Grove avė. Nušovė 
Cab kompanijos auto šoferis.

Netoli garažo, kuris randasi 
Broadway gatvėje, rasta dar 
dinamito tokis kiekis, kad jo 
butų ištekę visam blokui iš
sprogdinti.

156
150
173
204
256

179
191
171
170
162

scores
195
223
181
188
173

yra: 
530 
564 
525 
562 
591

gau-

Jauties Pavargęs?
Kada jus pabundate su skau
dančia galva, ORANGEINE Mil
teliai pašalins skausmą ir tuo- 
jaus jus atgaivins. Neturi nar
kotikų ar opiatų. Formula ant 
kiekvieno pakelio. Sėkmingai 
vartojami per 30 metų.

Visose aptiekose 10c ir 25c

ORAJįGEĮNE

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu is pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip 

J 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 nenorams 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 iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištu.

Didelė tubi Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint

Pirkit sau šildytuvą už 
urmo kainą.
I/engvi išmokėjimai, jei 
norima.
PEOPLES PLUMBING 
& HEATING SUPPLY 

COMPANY
490 Milwaukee Avenue 
461 N. Halsted Street 

Phone Haymarket 0075 ir 0076

Itching Skin
Hulckly Relieved
Don’t suffer with Eczems, Dandrufl, Pim 
plės, Blemishee and other annoying skin 
irritations. Žemo anti*eptic Uquid is the sale 
eure way to reliei Itching oiten disappcare 
ovemight. Splendid for Sunbum and Poison 
Ivy. Ali druggists 35c, 60c, $100

žemo
FOR RKIN IRRITATIONS

Fėeaa-mint
Liuosuotoją

Jus kramtysit
Kaip Gumą 

, i Soknis Tik
Mėtos -

SU“ 
pa- 
pa-

rei-
(tarp Sibley blvd. ir 154 Si.). 

Norintieji 
tikietus 

galite gauti pas rengimo komi
tetą—Br. Petkų, Ivanauską ir 
kitus “boosterius”.I 

I 

Bowlinff

ir Cottage pradžia, 8 vai. vak. 
j j Yellotv dalyvauti vakarienėj,

Kadh O’Bertas Boosteriai su- 
sitiko su Super Maid l>owling 
tymu ketverge, rugsėjo 27 d., 
tai jie turėjo pusėtinai darbo,! 
nes Super Maid turėjo vieną

5000 Žmonių, kurių Pareiga Yra 
Gerinti Jums Patarnavimą

Pati ypatybe telefonų biznio reikalauja bendros, tampriai 
jungtos sistemos. Bell Systema priima, kaipo visuomenės 
tikėjimą, arft savęs atsakomybę už visos šalies telefonų 
tarnavimą.

Šios Systemos nusistatymas yra visas pajamas, išimant
kalingas išmokėjimui reguliarių dividendų ir palaikymui per
viršio dėl finansinio stovumo, naudoti gerinimui ir praplėti
mui aptarnavimo. IJtelei pačios ypatybes biznio, spekuliaty
viai pelnai čia neturi sau vietos.

Bell System palaiko savo tyrinėjimo, statybos ir biznio 
štabuose ir Bell labaratorijo.se 5000 darbininkų — iš visų 
350,(MM) darbininkų — kurių vienintelė pareiga yra gerinti 
telefono veikimą ir tuos pagerinimus daryti tuojaus prieina
mais visai šaliai. Tie darbininkai yra gvarantija nuolatinio 
progreso teikime visuomenei nuolatos gerinamo telefono pa
tarnavimo už žemiausiai 11

ILLINOIS

Babies Love It
D<*1 skilvio Ir viduriu aeama- 
r*ma ii priežaatiea dantų 
augimo, nieko nira geresnio 
kaip lis saigis Kidikių 
Laxative.

tarnavimo

One Policy

galimą kainą.

BELL TELEPHONE COMPANY
BELL SYSTEM

• One System • Univcršal Service

Mrs. Winslow*s 
Syrup

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais

HAMBURG, DUUTSCHLANO, 
RKSOLUTK, RKUANCB, 

CLKVKLAND,

Puikus patarnavimas visose 
klesose

$onnis new yor* 
/II <K° IKI KAU- 
tvUNO IR ATGAL

Trečia Klesa
Pluą Y. S. Revenue taksai

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line

Vieną Minutę Prie Telefono-Ar, Visą Dieną Prie Katilo?
UODUGNŲS tyrimai parodė, kad skalbimo diena suvartoja daug daugiau moteries energijos, negu 
visos kitos jos šeiminiškos pareigos, kartu paimtos. Be to tai yra nemalonus darbas — purvinas 
ir vargingas. Moderninė moteris siunčia viską i skalbykla-

_ - - - ■

WET WASH

Išplauti mink š t a m e 
muiliname vandenyje 
ir išimti beveik sausi.

Seredomis, Ketvergais 
ir Pėtnyčiomis

20 svarų $1.00

Seredomis, . Ketvergais 
ir Pėtnyčiomis.

HYDRO

Visi “flat” skalbiniai 
gražiai išprašyti ir su-i 
dėti. Nešiojamieji dai
ktai sugrąžinami drė
gni.

20 svarų $1.50

/
ROUGH DRY

(Ore išdžiovinti)
Visi “flat” 
išprašyti ir 
Nešiojamieji 
sugrąžinami

skalbiniai 
sudėti, 
daiktai 

sausi.

15 svarų $1.60
Kiekvienas 

svaras
priedinis 
9c

X. ________ /

KODĖL NEIMTI GERIAUSI?”

ALL-PREST
Pilnas skalbyklos pa
tarnavimas. Viskas 
gražiai išplauta ir iš
prašyta, prirengta var
tojimui. Iškrakmolyta 
kur reikalinga. Pil
niausias ir geriausias 
patarnavimas.

5 sv. nešiojamų/daiktų
5 sv. “flat” daiktų

$1.67

'jįonik
Bar Cuts and Woundg

ApslMRgokit ižsikritimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžimą su šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmula bakterijas. 
Ir išgydo.

“KUR KAINA YRA TA PATI,

Archer Wet Wash Launcfry
3857-3867 Archer Avenue

TUBBY v An 01d Remedy Fails.

Visi telefonai Lafayette 9211

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

JMade by
L*ad>«r< Pi>anna< .1 Co., Saint LamU., U. S A.

labaratorijo.se
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Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 85M

Editor P. GRIGAITIS

Uisiaakymo kaina!
Chicago je — paltu:

Metams -...___
Pusei metų ---- --------------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam w____ ...
Vienam mėnesiui .______

Chicagoje per ilneliotojus:
Viena kopija____ ______
Savaitei _____ __________
Mėnesiui ______________

Suvienytose Valstijose, m Chicago- 
je, paltu:

Metams ___ _______
Pusei metų .............. ...
Trims mėnesiams .....
Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui ......

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams  —..................—, $8.00
Pusei metų_______ _____ — 4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00
4.00
2.50
1.50

.75

8c 
18c 
75c

Subscription Rateli 
>8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outr’de of Chicago. 
$8.09 per year in Chicago. 
3c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd, 1879.

$7.00
8.50 
1.75 
1.25
.75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidtia Naujienų Ben
drove, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

DARBININKAI ĮSTEIGS SAVO DIRBTUVĘ

Spalių 1 d. rubsiuvių unija, Amalgamated Clothing 
Workers of America, iškilmingai atidarė savo rūbų siu
vimo fabrikų Milwaukee’je. Daugiau kaip 1,000 unijos 
narių, vietinių ir iš toliaus atvykusių darbininkų, mies
to viršininkų ir kitų svečių dalyvavo atidarymo cere
monijose. Buvo maršavimas gatvėmis, griežė muzika 
ir buvo sakomos prakalbos. * * ' < .

Dirbtuvei yra paimta nuomon didelė troba, pri
klausanti žinomai Pabst (alaus gamintojų) korporacijai. 
Didžiausioji pasaulyje vyriškų rūbų siuvimo firma, 
Hart, Schaffner & Marx, yra padariusi su Amalgamei- 
tų unija sutartį imti naujoje darbininkų dirbtuvėje pa
gaminamas prekes.

Tiesioginis tikslas, steigiant šitą fabriką, buvo su
teikti darbo daugiaus kaip penkiems šimtams rubsiuvių, 
kuriuos išmetė į gatvę David Adler & Sons kompanija, 
kuomet darbininkai atsisakė priimti algų nukapojimų. 

' Jau keletas mėnesių, kaip lokautas tęsiasi, ir Amalga- 
meitų unijai kainuoja didelius pinigus šelpti tą bedar
bių armiją. Ažuot toliaus leidus pinigus bedarbių šel
pimui, unija nutarė padaryti drąsų žinksnį: įsteigt sa
vo fabriką ir pastatyt darbo netekusius žmones prie 
darbo!

Pažymėtina, kad šitą unijos sumanymą parėmė 
Hart, Schaffner & Marx firma. Jos atstovas, p. Ho- 
ward (buvęs Northvvestern universiteto profesorius), da
lyvavo dirbtuvės atidarymo iškilmėse ir pasakė kalbą, 
sveikindamas šį nepaprastą organizuotų darbininkų 
eksperimentą. Jisai nurodė, kad darbininkai pirmą 
kartą Amerikoje bando patys vesti industrijos įmonę 
ant didelės skalės. Jeigu jie sugebės savo dirbtuvę 
sėkmingai tvarkyti, tai “darbininkai”, pareiškė p. Ho- 
ward, “veikiausia paims į savo rankas gamybą.” Biznio 
atžvilgiu jo firma šitokioje kombinacijoje nemato nie
ko bloga; priešingai, ji tikimi sau iš to tiktai naudos.

Kai kas gal pasakys: kokios gi naudos gali kapita
listai turėti iš to, kad darbininkai paims į savo rankas 
dirbtuvių vedimą? Štai kokios: jeigu darbininkai bus 
patys savo dirbtuvės bosai, tai jie stengsis sparčiau 
dirbti, mažiaus gadinti materiolą ir rūpestingiau apsi
eiti su mašinomis. Iš to darysis didelis, gamybos iš
laidų sutaupymas. Dalis naudos iš šito sutaupymo eis, 
be abejonės, darbininkams (kitaip jiems nebūtų pras
mės taupyti!), kita—kapitalistams.

Dirbtuvių paėmimas į darbininkų rankas dar ne bū
tinai reiškia kapitalizmo pašalinimą. Šitą tiesą anąmet 
patyrė praktikoje Italijos darbininkai, kuomet jie, bol
ševikų sukurstyti, pradėjo užiminėti fabrikus, vydami 
iš jų savininkus. Užėmus gatavai įrengtą fabriką, ga
lima dirbti (jeigu yra medžiagos); bet kai prekė pada
ryta, reikia ją parduoti. Pardavimas yra toks daly
kas, kurį atlieka ne fabrike. Kad, galėtum parduoti, tu
ri susirasti pirkiką; jei dirbtuvė pagamina daug pre
kių, tai joms iškišti reikia didelės rinkos. Kuomet Ita
lijos darbininkai užgrobtose dirbtuvėse pridirbo daug 
prekių ir pasirodė, kad nėra kur jas dėti, tai jie buvo 
priversti siųsti delegacijas pas senuosius fabrikantus 
ir prašyti juos sugrįžti atgal.

Kapitalistas yra ne tik gamintojas, bet ir pirklys. 
Kol darbininkai nesugebės suorganizuot prekių apyvar
tą tarpe fabriko ir vartotojo, tol kapitalistų funkcijos 
nebus pasibaigusios, nors dirbtuves jau ir butų paėmę 
į savo rankas darbininkai. Hart, Schaffner & Marx 
firma, kaip matėme, pati padeda rubsiuviams įsisteigt 
savo fabriką, pasilikdama sau tiktai pirkiko rolę ir ti
kėdamasi iš prekybos padaryt ne mažiau pelno, kaip 
valdydama dirbtuvę.

Tečiaus aišku, kad paėmimas dirbtuvių į darbinin
kų rankas ir pasekmingas jų vedimas reikštų milžiniš
ką žinksnį priekyn indusfriniam krašto gyvenime. Pa- 
siliuosavę nuo kapitalistinių bosų darbo įstaigose, dar
bininkai turėtų galimumo daug labiau užtikrinti sau 
rytojų, negu šiandie. Ir, kontroliuodami pramonę, jie 
netruktų surast budus atatinkamai sutvarkyti prekių 
apyvartą, kreditą ir visa, kas su tuo yra surišta.

Todėl tas Amalgameitų unijos eksperimentas Mil- 
vvaukee’je turi be galo didelės reikšmės.

KULTŪROS DARBO 
ORGANIZAVIMAS

Tai su p. Vanagaičiu turime 
truputį polemikos!

Straipsnyje, kuris įdėtas į šį 
“Naujienų” numerį, jisai įro
dinėja, kad musų nuomone 
“Amerikos Lietuvių Rūmų” 
klausimu esanti perdaug pesi
mistiška. Jisai mano, kad 
Amerikos lietuviai jau toli pa
žengę kultūroje— daug toliau, 
negu Lietuvos visuomenė, ir 
kad todėl kultūros centro stei
gimas jiems esąs jau pribren
dęs reikalas.

Apie tai mes čia šiek-tiek 
pakalbėsime. Bet pirma turi
me atitaisyt kai kuriuos ne
tikslumus p. Vanagaičio rašte, 
ypač tose vietose, kur jisai per
pasakoja musų straipsnio min
tis.

Amerikos Lietuvių 
Rūmai

daugiau, negu

“Nauj.” 226 No. rašo apie 
“Amerikos Lietuvių Rumus” 
gana neigiamai. P. Redaktorius 
savo editoriale išdėsto savo 
mintis ir priveda prie to, kad 
mes dar neturime “kultūros 
darbuotojų”, tai nereikalinga ir 
“kultūros centras”. Jis rašo, 
kad:

...“iki bendro pastovaus 
kultūros centro įsteigimo yra 
taip toli, kaip nuo žemės iki 
mėnulio...”

(Pucific und Atlantic Photo]

Elentherios Venizelos, Grai
kijos premjeras, kuris dabar 
sunkiai serga.

Trečiadienis, spalių 3, 1928
'davinius. Tečiaus yra neginči
jamas faktas, kad tuo laiku, kai 
buvo stiprios musų -partijos, 
sparčiai ėjo taip pat ir musų 
kultūros darbas. Tais praeitais 
laikais buvo sukurti musų di
dieji susivienymai ir kitos 
stambios draugijos, kurias ne 
visas mes šiandie tesugebame 
ir palaikyti (palyginkite, pav. 
kokia buvo pirma ir kokia yra 
dabar Tėvynės Mylėtojų Drau
gystė). Tais laikais buvo iš
leista beveik visos musų kny
gos, ir žmonės jas skaitė. Tais 
laikais visokių vakarų, koncer
tų ir prakalbų buvo rengiama 
nepalyginamai
Šiandie. Ir kiek lietuviai per 
pastaruosius 20—30 metų pa
žengė kultūroje priekyn, tiek 
jie—kaipo atskira tautinė gru
pė—kažin ar kada nors pažengs.

Visai teisinga, kad amerikie
čiams dabar teks daugiau gal
voti apie savo “vietinius” rei
kalus, o ne apie “senąją kon- 
trę”. Bet kai Amerikos lietu
viams pasidarys visviena, kaip 
jų broliai ir sesers Lietuvoje 

, “klojasi” ir “‘miega”, tai labai 
gal būt, kad jie tuomet liausis 
interesavęsi ir “lietuvybe”!...

i O tokiam atsitikime ir diskusi
jos apie lietuvių kultūros cent- 

__  _____________ Atmesti 
vyksta tarp klerikalų ir nekle- del tautos idejos Lietuvos ..po_ 
rikalų, iki pastovaus bendradar- htiką„ reiškia griauti pamatą> 
biavimu (kurio rezultate gimtų ]<lirjuo įa įdeja žymiam laips- 
bendras kultūros centras) dar nyje remiasi 
be galo toli.

Musų nuomone, vadinasi, tek-' Politinis Lietuvos susitvarky
tų labai ilgai keliauti (“kaip nuo mas, žinoma, nėra viskas. Bet 
žemės iki mėnulio”), jeigu mes P* Vanagaitis kalba apie Lietu- 
norėtume prieiti bendrą kultu-' v$, taip, kad atrodo, jogei ir ki- 
ros centrą per religinės ir ne-Į tais atžvilgiais mums nesą rei- 
religinės srovių susitarimą. Bet kalo į ją žiūrėti. Amerikos lie
tas kelias juk nėra vienintelis, tuvių visuomenė, girdi, “daug 
Vykinant tokį sumanymą, kaip kultūringesnė už Lietuvos”, 
p. Vanagaičio, gal butų tikslin- ’ Jiegu tai tiesa, tai Lietuva jau 
giau net pradėti darbą visai ne-;nieko nebegali mums duoti, ir 
priklausomai nuo srovių ir sro-jtada butų geriausia mums už- 
vinių organizacijų. Į miršti ją visai ir skubintis su-

Gerb. oponentas prasilenkia amerikonėti. Tuo budu p. Va- 
pažvalgos veda prie 

pesimistiškesnių Jtonkliu- 
negu tos mintys, kurios

Mes nesakėme bendrai, kad 
iki pastovaus kultūros centro1 
įsteigimo esą taip toli, kaip nuo • 
žemės iki mėnulio. Bet mes saf - 
kerne, kad nuo laikinų susitari- 
mų, kurie kartas nuo karto į- bus bereikalingos.

su išreikštomis “N.” editoriale ♦
mintimis ir tuomet, kai jisai 
prikaišioja mums “bereikalingą 
užsipuolimą ant religingos ir 
bolševingos visuomenės”. Mes 
ne užsipuolėme, o tik pažymė
jome tas priežastis, dėl kurių 
iki šiol Amerikos lietuviams 
nesiseka suderinti savo pastan
gas kultūros darbo srityje, ži
noma, yra patogu vaidinti “be
reikalingai užpultų” gynėjo ro
lę, bet ar p. Vanagaitis nugins 
tą faktą, kad net nepartiniame

nagaičio 
daug 
zijų, 
buvo išreikštos musų straips
nyje. , ‘

Jisai daro klaidą, lygindamas 
miestuose gyvenančius ameri
kiečius su Lietuvos sodiečiais. 
Prie miesto gyvenimo Amerikos 
lietuviai jau yra prisitąikę (šis 
prisitikymo procesas tai ir bu
vo ta didelė kultūros pažanga, 
kurią padarė Amerikos lietuviai 
per keletą dešimčių metų). Bet

SLA. šiandie eina atkakli (ir mes vargįaį pajėgtume sudaryti
žiauri!) kova
nebolševikų?
dedasi ir musų lokalėse susi-
šelpimo organizacijose,
ninku
tur?

Ne
tiki į

tarp bolševikų ir 
O ar ne tas pat

darbi-
unijose, spaudoje ir ki-

idėjos tų žmonių, kurie 
bolševizmą, daro negali

mu daiktu bolševikiškos ir anti- 
bolševikiškos visuomenės ben
dradarbiavimą, bet—ta organi
zacija, kuri diriguoja bolševi
kams. Lietuvių komunistų par
tijos smegens yra ne Ameri
koje ir ne Lietuvoje, bet Mask
voje—tam tikroje sovietų val
džios kancelerijoje, kuriai lie
tuvių kultūra ir panašus daly
kai rupi tiek, kiek pereitos 
žiemos sniegas. Vienintelis tos 
įstaigos noras yra “užkariauti”, 
padaryti visus bolševikiškos 
diktatūros tarnais, ir kas tam 
priešinasi, prieš tą ji veda mir
tiną kovą. Musų bolševikai yra 
šitos Kovos įrankis, ir su jais 
bendradarbiauti butų galima 
tiktai tuomet, kai mes visi su 
kunu ir dusia parsiduotume 
Maskvai.

Kalbėdami apie katalikus, 
mes aiškiai gi pasakėme, kad jų 
religija visai nėra kliūtis lais
vamaniams su jais susitarti. 
Mes net pažymėjome, kad reli
gijos priešai kartais yra fana
tiškesni už tikinčiuosius žmo
nes.

Mes negalime, pagaliaus, su
tikti su p. Vanagaičio atsiliepi- 
mu apie Amerikos lietuvių pra
eities judėjimą. Jam rodosi, kad 
pirmiaus mes rūpinęsi tik par
tijų steigimu, katalikybe, be
dievybe ir panašiais dalykais, 
bet apleidę savo kultunnius už-

da- 
yra 
Ru-

gerą mokytojų personalą vienai 
gimnazijai, o Lietuva turi šim
tus vidurinių mokyklų ir uni
versitetą,—nekalbant apie viso
kias kitokias mokslo ir meno 
įstaigas! Jeigu amerikiečiai ne
tektų tų inteligentų, kurie yra 
gavę mokslą ir išsilavinimą Eu
ropoje, tai kažin ar užtektų 
žmonių bent musų laikraščiams 
redaguoti.

Klausimas, kuris mums 
bar stovi pirmiausia, tad 
ne kaip statyti Kultūros
mus, bet kaip pasigaminti dau
ginus jėgų kultūros darbui dirb
ti. Paskui —reikia pasirūpinti, 
kad taš darbas butų vedamas 
rimtai ir stetematingai. Pas 
mus iki šiol buvo dirbama be 
tvarkos ir paskubomis— tiek 
švietimo, tiek meno srityje — 
ir todėl m4s turime apsčiai 
žmonių, kurie apie viską girdė
jo, bet nieko nežino. Ir labai 
dažnai mes dėl to tik nesusi
kalbame, kad, nors vartojame 
tuos pačius žodžius, bet kiek
vienas dedame į juos kitokią 
prasmę... Imtis tuojaus Kultū
ros Rumus steigti šitokioje pa
dėtyje butų vi stiek, kaip pra
dėti statyti namą nuo stogo.

Bet, žinoma, pakalbėt ir pa
svajot apie Rumus nėra kenks
minga! .

-

Valgykloje. ‘
Ponas (paragavęs iš limona

dinio stiklo, prunkšdamas). Po 
velnių... kokį tu čia man limo
nadą davei?

Tarnas. 40 nuošimčių stipru
mo, ponas. Stipresnio nelaiko
me.

nebus perdėta ? 
taip “sukulturė- 
tokį “diplomą”

Jau ar tik 
Nejaugi ipes 
ję”, kad sau 
skelbiame? Kas, kas bet Ame
rikos lietuviai yra toli kultūro
je pažengę. Amerikos lietuvių 
visuomene daug kultūringesnė 
už Lietuvos. Taip, mes netu
rime universiteto, meno rūmų, 
teatro, valdžios įstaigų ir t.t., 
bet turime daugiau svetainių, 
mokyklų, kliubų, draugijų, cho
rų ir privačiam gyvenime esa
me kulturiškesni. Todėl rašyti, 
kad mes toli gražu nepribren
dę prie kultūros centro steigi
mo, yra nesąmoninga. Kas-žin 
kurie daugiau spaudos yra pa
tiekę: Amerikos ar Lietuvos
lietuviai? Kiek laikraščių, kny
gų?! O kur statyba, dailė?

Palyginus Lietuvos visuome
nę su Amerikos lietuvių visuo
mene, tai yra didelis skirtumas. 
Ką turėjo Lietuvo po Rusų Val
džia ir ką mes turime po Ame
rikos valdžia (Nelyginkime da
bartinės Lietuvos) ? Nesvarbu, 
kokių įsitikinimų, ar partijų 
mes esame, bet visi mes esame 
jau kultūringi lietuviai. Todėl 
kultūros centro steigimas jau 
pribrendęs reikalas.

Amerikos Lietuvių Rumg sta
tymas mus visus suburtų į 
vienetą ir įkinkytų į darbą, ku
ris, mano manymu, butų “kul
tūrinis darbas”.

Visose kolonijose žmonės pra
dėtų j ieškoti savo nuveiktų dar
bų ir nėra abejonės, kad toks 
“jieškojimas”, išauklėtų kultū
ros darbuotojus. O juk mes 
visko turime, tik “neieškome”! 
Aš nesutinku su “Nauj.” išsi
reiškimu, kad mes “nesame 
taip turtingi, kultūros gėrybė
mis, kad jau butų reikalo sta
tyti didelius Rumus joms ro
dyti...” (Mano pabraukta. A.

Kas-žin, ar verta save taip 
“ubagingai” \ reklamuoti ? Jeigu 
kitatautis paskaito tokią “ates
taciją”, tai kokią opiniją suda
ro apie mus? Jis tuomet tiki 
lenkams, kurie nuolat “bubni- 
ja”, kad mes “bekulturiai”...

Įsigydami, arba eidami prie 
įsigijimo tokių Rūmų, mes at- 
sispirtume prieš lenkus ir viso 
Pasaulio akyse užsirekomenduo
tume, kaipo kultūringesni net 
už pačius lenkus.

Bereikalingas užsipuolimas 
ant religingos ir bolševingos vi
suomenės. Kam tas? Ir vieni 
ir kiti, dirba kultūros darbą. 
Prie ko čia jų įsitikinimai? 
Mums svarbu, kad lietuviai sta- 
tytųsi sau Rumus, o ne lietu
viai katalikai, bolševikai, tauti
ninkai ar socialistai. Kada mes 
tvėrėm Amerikoje lietuvybę, 
mes buvome tik lietuviai. Tą 
sako mums istorija. Ar dabar, 
tveriant kultūros centrą—Ame
rikos Lietuvių Rumus, negalė
tų dalyvauti tik lietuviai.

Didumas ar talpumas tų Rū
mų nesvarbu. Svarbu yra pats 
principas. Jeigu nutarsime sta
tyti, tada nutarsime kur ir ko
kius statyti.

Kad ‘“Amerikos Lietuvių Rū
mai” parodai nepasitarnautų, aš 
su tuo nesutinku, žinoma, jei
gu jie tarpe paviljonų butų pa
statyti, tuomet beabejo ne, būt 
jeigu mes juos pasistatytume 
kur nors Bridgeporte, Marųuet- 
te Parke, ar kitur tuomet jie 
labai daug pasitarnautų. Visų- 
pirma jie sutrauktų minias 
žmonių pasižiūrėjimui. O jeigu1 Taryba” 
ten butų kliubas, viešbutis su išspręsti,

desėtku-kitų kambarių, sporto 
ir žaidimo salės k. t. bilijardai, 
bovvling, maudynės ir t.t., butų 
teatras, šokių salė, restoranas, 
krautuvės, tai neabejoju, kad 
per tuos kelis mėnesius biz
nio nemažai padarytų.

“Ką mes su tais Rūmais da
rytume”... klausia “Nau.”, 
“kaip paroda pasibaigs”?... Į tą 
klausymą lengva atsakyti. Ame
rikos lietuviai jį pasilaikytų sau 
ir įkurtų jame kultūros centrą. 
Manote, kad butų sunku tas pa
daryti? Visai ne. Užlaikyti 
toki Bumai labai lengva. Jeigu 
parapijos išlaiko bažnyčią, kle
boniją, mokyklą, svetainę, su
mokėdami po dešimtuką kas 
savaitę, tai visi Amerikos lie
tuviai tokius Rumus gali leng
vai išlaikyti, sumokėdami po de
šimtuką kas mėnesį. Nutariam 
visi, kad mokėti, tai mokame. 
Kas tokio? Pavyz., kiekviena 
susivienijimo kuopa kas mėne
sį renka dešimtukus ir Centrui 
siunčia, o Centras įteikia “Kul
tūros Centro Komitetui” ar t. 
panašiai.

Su maža duokle mes išlaiky
tume Kultūros Centrą, apie ku
rį svajojame. Turint tokius 
organizuotus kunus, kaip Susi- 
vienymai, viskas galima pada
ryti, reikia tik noro! Kuom-gi 
mes daugiau turime rūpintis? 
Juk mes nepadarysime per
versmo Amerikos politiniam bei 
socialiam gyvenime? Ir tai 
bergždžias darbas tuomi rūpin
tis esant mažai saujalei lietuvių, 
kuri beveik jokio vaidmens ne
vaidina. Ot, kultūros darbe, tai 
kitas klausimas! Čia, mes daug 
galime nuveikti. Kada busime 

 

susiorganizavę kultūriniam dar

 

be, tada gal suvaidipsime tam 
tikrą rolę ir politiniu bei so
cialiam gyvenime.

Kas nebuvo padaryta anais 
laikais, reikėtų dabar padaryti. 
Jeigu prieš 20—30 metų butu
me pradėję organizuotis į tokį 
Centrą, tai šiandien nereikėtų 
statyti klausimas ar mes tur
tingi kultūros gėrybėmis, ar 
turime organizuotą jaunimą, 
etc., etc... Anais laikais rūpino
mės partijų steigimu, rūpino
mės katalikybe, bedievybe ir t. 
p. Visi gyvenome Lietuvos 
gyvenimu, šiandien Lietuva 
jau sukurė sau Valstybę ir ji 
nereikalauja musų pagalbos. 
Jeigu taip, tai ko mums rūpin
tis jos likimu? “Kaip pasiklos, 
taip išsimiegos”, sako patarlė. 
Bet mes kol kas užmirštame tą 
patarlę ir rūpinamės kitų liki
mu. Tai yra didelė klaida, ku
rią reikia atitaisyti.

Dabar kyla klausimas lėšų 
tokiems Rūmams pastatyti. 
Kaip sukelsim kapitalą? Ger
biamieji! Jeigu milijonus dole
rių suaukavom Lietuvai, tai 
sau kelis šimtus tūkstančių len
gvai galime. Abejoju, ar atsi
ras toks lietuvis, kuris neduos 
dolerį-kitų kultūros Centro į- 
steigimo reikalui, arba kitais 
žodžiais tariant, Amerikos Lie
tuvių Rūmams. O žinau, kad 
yra daug tokių žmonių, kurie 
nepagailės šimtinės ir tūkstan
čio. Svarbiausias dalykas, tai 
tvėrimas organizuoto 
reikalui, čia iškyla 
naujos organizacijos, 
imtų visą Amerikos

pavadinti—“Kultūros

mas yra neatidėliojamas reika
las. Kada ją įsteigsime, tuo
met bus galima tartis apie Ame
rikos Lietuvių Rūmų įsigijimą. 
Tos Tarybos sudėtis galima pa
daryti iš Susivienijimo narių, 
kurie yra žinomi, kaipo kultūros 
darbuotojai.

Taip bent aš manau. Kas tu
rite geresnių sumanymų, pasi- 
stengkite iškelti spaudoje. Vi
sai nesutinku apie išsireiškimą 
“N.”, kad ...“du skirtingu ele
mentu, bažnytinį ir pasaulinį... 
negalima sujungti, kaip alyvą 
ir vandenį”... Gal būt praeitis 
tą parodė, bet ateitis dar ne. 
Teorijoj yra vienaip, o prakti
koj kitaip. Spaudoje mes daug 
kuo nesutinkame, koliojamės, o 
kada sueinam dirbti kultūros 
darbą, žiūrėk ir randame bu
dus kaip susiartinti. Tą paro
do maži darbai, parodo didesni, 
tat reikia tikėtis, kad parodys 
ir dideli.

Mokslas, religija ir menas, 
turi tik vieną tikslą — siekti 
tobulybės. Kas yra tobulas, 
tas yra arčiau visatos Paslap
ties. Visų toki pat norai ir 
troškimai. Tik kaip kada pasi
tarnaujame savo blogiems geis
mams. Jeigu butume kultūrin
gesni, to nebūtų, todėl atėjo at
ėjo laikas kultūrintis dvasioje, 
nes kūnas musų yra gerokai 
“apkulturintas”.

Tad j darbą, lietuviai! Dar 
tokių darbų nedirbome. Mėgin
kime, nes šis, dvidešimtas am
žius, yra mėginimų amžius!

—A. Vanagaitis.

Ar Turite Nuo
latinį Nugaros 

Skaudėjimą?

kuno tam 
reikalas 

kuri ap- 
lietuviją.

Kaip ją 
I Tunui™’’

bet jos orgamzavi-

Nuolatinis nugaros skaudėjimas 
nurodo sumenkusius inkstus.

AK kiekviena diena randa jus pavarau- 
sius ir skaudančius? Ar jus tu- 

riteri te jkirų nuraros skaudėjimą, kurtų 
galvos skaudėjimą ar svaigulius? Ar 
inkstų Slapumas būna tankus, mažas, ar 
skausmingas?

Tai tankiai parodo nusilpnėjusius ink 
stos ir. neturi būti nepaisomas. Vartok 
lioan’s Pilis. Doan’s stimuliuojantis 
diueretikas. padidins veikimą inkstų ir 
tuo pagelbės pa&alinti visas nereikalingas 
atmatas. Patariamas visur vartotojų.

> t 
50,000 vartotojų pataria Doan a:

Mra. 1.. De Anda. 28M Darwin Avė., 
I.oh Angeles, Cal., suko: “Mano inkstai 
gerai neveikė ir mano nugara buvo silp
na ir skaudi. A6 jaučiaus pavargusi, tu
rėjau svaigulius ir turėjau aitrius skaus
mus nugaroje, kas sulaikydavo mane nuo 
darbo apie namus. Viena dėžutė Doan’s 
1*1118 paliuosavo mano nuo visu nesma
gumų ir nuo to laiko manės niekas dau
giau nebevargina”.

DOAN’S ”iįs
ASTIMULANT D1URETIC KIDNEY3 
tbater-Milburn Co. Mfg Chem. DufUlo.NY:

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, įrangų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

GYVENIMAS
Mineeinii tarusiai 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50 
Pusei meti 
Kopija 10c

Užrašyk “Gyvenimų” 
savo giminėms j Lie
tuvą, nes Lietuvos 
žmonėms Gyvenimas 
labai patinka.

Siųskit, pinigus per 
NAUJIENAS
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Į Mindaugio parę
Pereito sekmadienio vakarą, 

man belaukiant gatvekario, pri
eina mano pažįstamas ir klau
sia, kur aš važiuosiu. Sakau:

Mindaugio parę”. O kas ją, 
girdi, rengia? Nugi “dėdė”. 
Vaičkus!

Na, ir viskas. Važiuoju. Nu
važiavau, lendu po žeme, o pas
kui mane lenda ir kiti.

Įlindom, sutupėm į krėslus ir 
hiukiam pradžios. Vienas ir 
pratarė: ‘“Taigi, brolau, laukiam 

pradžios, bet gal tuojaus pri- 
siseis laukt ir pabaigos?”

Taigi belaukiant ir sulaukėm. 
Well, apie visą Mindaugio parę 
aš nieko nesakau, ar jie gerai 
lošė, ar prastai. Tai ne mano 
biznis. O žmonių ar daug, ar 
mažai buvo—tai irgi ne mano 
biznis. Tik galiu pasakyt, kad 
buvo daug, o jeigu dar butų bu
vę daugiau, tai taippat nebūtų 
reikėję stovėt, nes matėsi dau
gybė tuščių krėslų, kurie laukė 
kostumerių.

Na, ir išlaukėm iki vienuolik
tos, kol užniurkė Mindaugio 
parę. Tuo užsibaigė viskas.

Tada vėl visi lindom iš po 
žemės lauk, tartum pavasarį
vabalai, ir leidomės atgal iš kur
katras buvom atsibaladoję. Tik 
tiek aš turiu pasakyt, kad pu
sėtinai pykau bent ant nekuriu 
lošėjų, nes aš taip miego no
rėjau, o jie tokiais griausmin- 
gais balsais kalbėjo ar dainavo rūpinasi draugai. —Rep.
—nė nežinau, kad aš nė akių -----------------
sumerkti negalėjau.

Ant galo turiu primint, kad 
visas lošimas gerai išėjo, o kai 
užbaigė, tai ir publika visa iš
ėjo. Reiškia, visi buvo gyvi ir 
klausėsi, ir nė vienas nepaliko 
svetainėj. —Pustapėdis.

Lietuvių bylos 
teismuose

Malvina Kelnar prieš Adolph 
Kelnar, bylos nr. 485125, Supe- 
rior crt., divorsas.

S. T. Pistonis prieš John N. 
Pistonis, bylos nr. 481940, Su- 
perior crt., divorsas.

Frances Urban prieš Paul 
Urban, bylos nr. 484975, Supe- 
rior crt., divorsas.

Mary Sheltis prieš Frank 
Sheltis, bylos nr. 481976, Su- 
perior crt., divorsas.

Charles Norbutas prieš Do- 
minik Witkus, bylos nr. B. 
169286, Circuit crt.

John A. Guokas prieš John 
& Mary Anna Sporgon, Frank 
J. Terrell ir kitus, bylos nr. 
485049, Superior crt., uždaryti 
trust deedą sumoj $5,000.

Teofilia Mikolaski prieš zig- 
munt Mikolaski, bylos nr. 485,- 
066, Superior crt., divorsas.

Nelie Kaminski prieš (paries ryti su knygomis. Juos čia už'- 
J. Kaminski, bylos nr. B. 169,-, klupo policija ir areštavo. Kaip 
371, Circuit srt., divorsas. vakar jie turėjo pasiaiškinti tei-

Esther Reinschreiber prieš sėjui Jarecki, kodėl jie taip el- 
Adam ir Wladislawa Wertelka, gėsi. Areštuoti buvo lenkai: 
bylos nr. B. 169380, Circui crt., Edward Bartowiak, 4405 SoJ 
byla dėl notos $3592. Wood st., precinkto Kapitonas,

Alice Czarnecki prieš Stan- Krank Kuchija, Joe Simanda, 
ley Czarnecki, bylos nr. 485090, Lewis Wejlowski, John Orow>- 
Superior crt., divorsas. ki, p-lė Angleine Silver.

Marie Paskas prieš Peter • Reporteris.
Paskas, bylos nr. 485098, Su- --------- --------
perior crt., divorsas. j ji vi • a • V'i

Mary Soltys prieš Chicago Ruoškimės prie yil-J 
Surfalc Lines, bylos nr. '18,5182, niau iDenos-Spalių 9. 
Superior crt., byla dėl $20,000. 

John Blinstrup prieš Marei- Chicagos lietuviai privalo iš- 
jona ir Antanus Evvinski ir balno pradėti rengtis prie spu- 
John Baltutis, bylos nr. B. 169,- py <j dienos ir nepasižadėti nie- 
419, Circuit crt., byla uždaryti kur kitur. Kaip tik tam musų 
morgičių sumoj $2,000. sostinės gedulingam užėmimo

Marcella Kriauciunas prieš paminėjimui Lietuvių Audito- 
Kazimieras Kriauciunas, bylos rijoj. To diena atitenka atei- 
nr. 485197, Superior crt., di- nančiani antradieniui.
vorsas.

Anna Zelvitis prieš Julius ir Kiekvienas džiaugsis 
Anna VVelichka ir Wm. Beebe progos ją užgirsti. Sekite kiek- 
ir kitus, bylos nr. B. 169521, vieną dieną “Naujienas” ir iš 
Circuit crt., byla uždaryti trust jų sužinosite apie viską pla- 
deed’ą sumoj $12,000. čiau. — Skelbėjas.

Roseland Laiškai Pašte
Staigi mirtis ištiko lietuvį

Kazimieras Burblys, 34 me
tų, nevedęs, gyveno adresu 
10216 S. Indiana avė., Rose- 
lande. Dirbo jisai naktimis kaip 
sargas prie gelžkelio kryžkelės.
Parėjo iš darbo namo, atsigulė. 
Rastas lovoje negyvas spalių 
1-mą dieną.

Koronerio tyrinėjimas pripa
žino širdies ligą.

Nabašninkas pašarvotas pp. 
Eudeikių koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage avė.

Laidotuvės bus penktadieny
je, 5 dieną spalių, į Visų Šven
tų parapijos bažnyčia kaip 8 
vai. ryto, o iŠ bažnyčios j S v. 

Kazimiero kapines,
Velionio paliko brolis Chica- 

goje. Jis gyvena adresu 1618 S. 
Union avė. —Rep.

Town of Lake
Po sunkios ligos mirė 

J. Jagučauskis

Cook pavieto ligoninėje po 
sunkios ligos mirė Juozapas Ja
gučauskis, kuris gyveno 4344 
S. Wood st. Persiskyrė su šiuo 
pasauliu būdamas 34 metų.

Nabašninkas pašarvotas pp. 
Eudeikių koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage avė.

Laidotuvės bus ketvirtadie-
nyje, spalių 4 dieną, iŠ koplyčios
į Šv. Kryžiaus bažnyčią, o iš 
ten į Šv. Kazimiero kapines.

Velionis Jagučauskis giminių 
neturėjo, taigi jo laidotuvėmis

Town of Lake
Paskutiniuoju laiku buvo 

skaitomi 13 wardoje paduoti 
balsai primary balsavimuose. 
Reikalavo naujo balsų skaity
mo kandidatas į valstijos sena
torius šioje apielinkėje, p. Bu- 
bacz, Kucharskio šalininkas. Ji
sai buvo nužiūrėjęs, kad balsa
vimuose buvę vogti balsai Ober- 
tai. Dabar balsų skaitymas jau 
pasibaigė. Pasirodė, kad Bu- 
bacziui pirmame skaityme, bu
vo duota visoje vvardoje 200 
balsų daugiau, negu reikėjo. 
Viename tik 24-me precinkte 
Bubacz gavo nepriklausančių 
jam balsų 94. Tame precinkte, 
mat, nebalsuota už kandidatą į 
senatorius. Tai precinkto bosai 
pavedė visus 94 balsus p. Bu- 
bacziui. Dabar bosai šio pre
cinkto nežino, ką tikrai .“pasa
kys” jiems teisėjas Jarecki.

Bet tai ne viskas. To paties 
24-to precinkto bosai pateko bė
don vėl pereitą šeštadienį. Re
gistracijai tame precinkte pasi
baigus, jie, ažuot vežę užsire
gistravusių surašą tiesiai ko-- 
misionieriams, sustojo pakely 
tūlame name ir ką ten ėmė da

Programa bus knopuikiausia. 
turėjęs

CHICAGOS 
ŽINIOS

Paduokit šiandie 
peticiją , 1

Socialistų partija Chicagoje 
daro pastangas padėti ant balo
to, kaip kandidatą j valstijos 
atstovą legislaturoje, John M. 
Collins. Kad padėjus jo vardą 
ant baloto, reikalinga paduoti 
peticiją su tam tikru skaičium 
parašų, šiandien paskutinė die
na peticijos padavimui. Tuo
jau telefonisakite Socialistų 
1’H.rtijojs buveinfen reikalaudami 
platesnių informacijų. Tel. Hay- 
mark et 2010.

Lankėsi gub. Smith
Grįsdamas į rytines valstijas, 

Chicagoj buvo sustojęs gub, 
Smith, kandidatas j preziden
tus. Per pusantros valandos, 
kol traukinys stovėjo, 5,000 mi
nia kėlė jam ovacijas.

Jūsų saugumui
Chicagos policijos komisionie- 

rius, William F. Russel, šios 
savaitės biuletene, sako:

Krautuvių savininkai, kurie 
yra įtaisę savo krautuvėse prie
mones sukelti sujudimą vagi
liams įsibriovus vidun, turi pa
tikrinti tų prietaisų veikimą 
kasdien. Pirma negu uždaro 
krautuves, krautuvininkai prl- 
valo būti tikri, kad tie prietai
sai užvesti ir kad jie veikia ge
rai.

Vagiliai retai kada įsilaužia j 
vietas, kuriose dega šviesa. Tai
gi laikykite savo krautuvėse 
šviesą per naktį. Saugioji šėpa 
krautuvėje turi būti tokioje vie
toje, kad einantis naktinę sar
gybą policininkas galėtų ją leng
vai matyti.

Pirma negu apleidžiate savo 
krautuvę, persitikrinkite, kad 
niekur nebūtų pasislėpusių va
gilių, o ypač skiepe ir už kopė
čių.

Kada jus paliekate savo sau
gioje šėpoje didesnes pinigų su
mas, tai jus paskatinate vagius 
prie vagysčių. Padėkite pinigus 
banke dienos laiku. Brangios 
prekės, paliktos languise per 
naktį, taipjau atkreipia savep 
vagilių dėmesį.

Roseland
Dentistas, daktaras Petraitis, 

gerai žinomas Roselando lietu
viams, kaip girdėti, nusipirko 
ūkį (farmą). Kalbama, kad jo. 
uošvis eisiąs gyvent ant ūkio, 
o daktaras pats pasiliks Rose- 
lande ir praktikuos savo profe
siją kaip kad iki šiol.

* * *
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra

telis, orui atvėsus, pradeda 
“suktis”. Rengiasi pastatymui 
juokingos 3-jų aktų komedijos 
“Byla dėl linų markos”. Vėliau 
pranešiu daugiau.

♦ * «i«
Penktadienio vakare, spalių 

mėnesio 5 dieną, išpuola Golden 
Star Kliubo mėnesinis susirin
kimas.

♦ * *
L. M. D. Aido Choras vėl pra

dės dainų pamokas laikyti, ro
dos, pirmadienių vakarais, Pal- 
mer Parke. —Rep.

Šiandie SLA. 36 kp. 
mitingas

Visi šios kuopos nariai prašo
mi įsitėmyti, jog šį vakarą 
įvyksta musų^ susirinkimas, 
kaip paprastai, Lietuvių Audi
torijoj 8 vai. vak.

Yra pusėtinai daug svarbių 
reikalų apsvarstymui ir, reikia 
tikėtis, jog didžiuma narių da
lyvaus. —M.

šie laiškai yra atėję iš Eu< 
ropot. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriausuJ paštą (Clark 
Ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertiaed Win- 
dow” lobčj nuo Adam* gat
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad Siame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

501 Abramaitis B
503 Aukstolis J
506 Baliunaitei Antaselei
528 Griksone Barbora
536 Klastauskas Emilijo
543 Lipuiskoite Uršule 
546 Maskoliūnas S 
1549 Ogorzata EJlzbieta.

PRANEŠIMAI
Susivienijimas Lietuvių Namų Sa

vininkų Bridgeporte laikys savo mė
nesini susirinkimų 3 d. spalio, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., 
susirinkimas prasidės kaip 7:30 v. 
v. Visi nariai malonėkit susirinkti 
laiku, nes rnndasi daug reikalų ap
tarimui. D. Gulbinas, rašt.

Kun. M. X. Mockus kalbės temoj: 
“Dogma, Darbininkas ir Politika.’’ 
Prakalbas rengia Liet. Laisvamanių 
kuopa ateinantį Ketvergą, 4 d. Spa
lio (Oct.), 1928 m., nuo 7:30 vai. 
vakare, Mildos svet., 3142 So. Hal
sted St. Ateikite visi pasiklausyti. 
Kviečia KOMITETAS.

Roseland*—SLA. 139 kp. susirin
kimas įvyks 4 d. Spalio, 7:30 vai. 
vakare, Strumiloj svet. visi nariai 
ir narės dalyvaukit susirinkime ir 
užsimokėkit užvilktus mokesčius. At- 

. siveskit ir naujų draugų prisirašyt 
• prie SLA. 139 kp. J. Slančauskas, 
sekrt.

Clceros Lietuvių Pagerinimo Po
litikos Kliubo mėnesinis susirinki
mas Įvyks šiandien 7:30 vai. vakare, 
W. Lukšto svetainėj, 1500 So. 49th 
Avė., Cicero, 111. Malonėkite visi 
kliubiečiai atsilankyti ir kaimynus 
atsiveskite. A. Tumavich, rašt.

A + A
URŠULĖ BUDAVlčIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 2 dieną, 6 vai. ryte, 1928 
m., sulaukus 58 metų amžiaus, 
gimus Kauno Rėd., Panevėžio 
Apskr., Naujamiesčio par., Po- 
vilauskų kaime. Amerikoj išgy
veno 42 metu. Paliko didelia
me nubudime vyrą Justiną, 8 
sūnūs, Anzelmą, Petrą ir Povi
lą ir dukterį Liuciją, brolį Jo
ną Jeranską, o Lietuvoj bro
lį Kazimierą ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 2328 West 
22nd PI.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Spalio 4 dieną, 8:30 vai. ryte iš 
namų j Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

• Visi A. A. Uršulės Budavičie- 
nės gimines, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnatimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
Vyras, sunai, duktė broliai 

ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Lachavicz, 2014 W. 23rd 
PI., Tel. Roosevelt 2515.

KAZIMIERAS’ BURBUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 1 dieną, 2 vai. po pietų, 
1928 m., sulaukęs 34 mietų am
žiaus gimęs Tauragės Apskr., 
Naumiesčio parap., Gėčių kai
me, Amerikoj išgyveno 24 m. 
Paliko dideliame nubudime bro
lį Joną, 2 pusbrolius Antaną 
Valančių ir Joną Mockų, 2 pus
seseres Barborą ir Oną ir gi
mines, o Lietuvoj motinėlę Ve
roniką ir brolį Juozapą. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4605 South 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Spalio 5 dieną, 8 vai. ryle iŠ 
Eudeikio koplyčios į Visų šven
tu parapijos bažnyčią. Ro.se- 
landc, 111., kurioje .atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Burb- 
lio giminės, draugai ir paž sta- 
ml esat nuoširdžiai kvieč ami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, pusbroliai, puseserės 

ir gimines.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis. Tel. Yards 1741

Jei nori išmokti 
gerai rašyti 
nusipirk typewriterį

Oratoriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborlus Ir 

(UtaamiotojM

3314 W. 28rd PI.
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvtt- 
se kuoplgiausial. Rei
kale meldžiu atsišau
kti. o mano darbu 
busite luganėdintl
Loosevslt 2515-2516

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musą patan'jav imat 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
ma lllaida uilalkymui •kyriu.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, 1L^

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabą išdtrby- 
sUs.

OFISAS: 
668 W. 28th Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R T U Si 

3238 S. Halsted St 
Tel. Victorv 4088

Lietuvės Akušeres 
Phono Vfclory 4952 

MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 
AKUŠERKA 

3252 South Halsted Street

Viriui Universal 
Stato Link

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 

iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

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

Tel. Kenvrood 6107 
Valandos

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2^4ki 4, 7 iki 9 

Nedilioj pagal sutarti

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicavou IU.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijoa ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prie* gim- 
dynufc, 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 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 ud 
9 vaL vakare.

Akių Gydytojai 

t ŽMOGAUS 
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 pedlerlai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų i namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau 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.

Pbone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokią akių 

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akiniu

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

Pastebekit manę iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8 
Pilone Canal 0523

Akių Gydytojai
Tel. Vieton 6279

DR. G. SERNER

Lietavis Akių Specialistas
8265 Sov Halsted St.

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

Pastabai Mano ofisas dabar randa-

Falengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas aid s. nuima katarakta, ati- 
taiao trumparegystę ir Lolireąc'y 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- 
86 aptikimuose egzaminavimai da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama | moltfkloa vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedalioj 
10 iki vai po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone tkmlevard 7581

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 8294
Nuo 4 12 vai. dienos ir
nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res^ 6641 South Albany Avenue 
ItL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 5-8. Nedalioj 10-12 d.

Pbone Canal 622fc

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiyo Ir Res. Tel. Boulevara 5918
DR. A. J. BERTASH 

8464 South Halsted Street 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietą 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Rea. 3201 South Wallace Street

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

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

Namų telefonas Brunswick 6597 
Ultraviolėtini šviesa ir diathermla

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Aveniu 

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.

Ofiso Tel. Vieton/ 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted St.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East lllth Street, 
kampas Wąbaį;h Avė. 
Phone Pullman 0856 

Gąsas, X-Spinduliai ir 1.1. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vąk. 

Sereaęmis nuo 9 ryto iki 12 dienos.

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Vlctory 6898 
Rez. TeL Drexel 9L9x

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistai Moteriškų. Vyrišką, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8102 & Halsted SU Chicage 

arti 81at Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakaro 
NodUiomia ir ėventad. 10—12 dieną

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveaue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą
7 iki fc >ak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien.

Res, TMenhone Plaza 8200

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 
Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė,
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki lt 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietą 

TELEFONAS CANAL 0464

DR. HERZMAN
•—I IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vvrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir Kitokius elak* 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St„ netoli Morgan S*. 
Valandos: Nuo 10—12 pietą ir 

nuo 6 iki 7:80 vaL vakare 
Tel. Canal 3110 

Jeigu neatsišauks, tai Šauk 
South Shore 2288 arba Rendolph 6800

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

• Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 1 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir Vaiką 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. dieną 

Phone Midway ’-Mfl

Res. Yelephone Plaza 8200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Streat 

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

Telefonas Canal 1912 
Raaidenca TeL Fairfaz 6858

Advokatai

A. A. OLIS 
ADVOKATAS 

11 S. I>a Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1084 — VaL nuo 9-6 

Vakarais
8241 South Halsted Sk 

Tel. Victory 0562 
7—9 vai. vak. apart Panedillo ir 

Pėtnyčios

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj ir PėtnyčioJ nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. P«

lt GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piąl 
Gyvenimo vieta

8823 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1810

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

JOHN B. BORDEN 
(Jobu Bagdžiunss Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St. Room 2111 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd SL nuo T-l 
Telephone Roosevelt 9090 

Namą Telefonas Republic 96M

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Weet Washington Street 

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

Namų Tai.: Hyde Paifc 8895

J. P. WAITCHES
Advokatas , 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namų lel, Pullman 6377 J



Partners WantedŽINIOS EducattonaL
Mokyklon

Detektyvų biure
Leono 

Stanley 
štai ką

Teisme nagrinėjama 
Liakoso ir Charles 
(jaunų banditų) byla. 
Liakos papasakojo teismui:

13 metų būdamas apiplėšė 
krautuvę. Sulaukęs 16 metų jau 
turėjo “kreditą” už kokį tūks
tantį vagysčių ir plėšimų. 17 
metų būdamas pašovė žmogų. 
18 metų pašovė kitą. 21 metų 
— pašovė du policininku ir nu
šovė naktinį sargą. Dabar 22 
metus eidamas atsidūrė detek
tyvų rankose kaltinamas dvie- 
mis galvažudybėmis ir dauge
liu kitų nusižengimų. Ir visas 
turtas kurį turi po 9 metų kri- 
minalės karjeros yra lik $1.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo Šakų. Musų mokyklos nauja 
dsteina stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne- 
dus; aukštesnį mokslą į vienus ma
cus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
įau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir Jums 
padėsimo įsigyti abelną mokslą. Sa
ro būvį žymiai pagerinsite, kai busi* 
te abelnai ir visose mokslo lakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
8106 S«. Halsted St.. Chicago, III

MlsceUaneous
įvairus

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nu
imsiu, nežiūriu? kaip blogi jie bu
tų. Del informacijų pašaukit tarp 
9 ir 5 Badcliff 7573 Office 7451 
Vernon Avė.

PJAWJTEN©S, Onicagd, ULr..... *----- -—....a—-

Financial
Finansni-Paskolos

MES darome 1, 2 ir a inorgiėius.
Eighteenth Bond & Mortgage Co.

1618 W. 18th St.
I. F. Dankowski, pres.
C, T. Dankoyvski, ižd.

Morgičiai pirmi ir antri 
• nuošimčiais padaromi | M 

valandas.
Muši išlygos bus Jums naudingos. 

KreipkiUs pas
M. J. KIRAS,
S88* So. Halsted St

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Nušautas karčiam- 
ninkas

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

THOMAS, 
Tel. Michigan 2570

Piktadaris nušovė Tama 
Feeley “soft drinks” užeigoj,

vo užeigos savininkas. Sakoma, 
kad 
617 
kad 
alų.

nušovęs jį Jack O’Shea, 
\Vcst 17-th st. Shea norėjęs 
Feeley imtų jo parūpinamą

SENI {taisymai Storų padaromi 
kaip nauji; “show cases” pertaiso
mi, aprokojam uždyką. Liberališkas 
nuošimtis ant senų fixčerių, jeigu 
mainomi čia ant naujų. 722 Taylor 
St:, Tel. Monroe 0528.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6788-6716

Brangiai kainuoja
Chicagoj prasidėjo National 

Beauty and Barber Supply De- 
ulers asociacijos suvažiavimas. 
Pasak asociacijos prezidento, 
\V. L. Scott, visos* Amerikos 
moterys išleidžiančios tepalui, 
milteliams ir kitokiems išmis- 
lams savo pagražinimui kiek
vienų sekundą $3.472. 
Scott pareiškė, kad 
Amerikos moterys 
240,920,000 pakelių 
17.856,000 dėžių 
(rouge), 55,047,000 
tepalo (roki cream).

nas 
1927 m. 

sunaudojo 
pudros, 

malevos 
puodelių

Trys užmušti srutų nuo 
takos eksplozijoj

Trvs italai valė struti! n nota- •> X
ką ties 65-1 a gatve ir So. Cen
tral avė. Ketvirtasis buvo vir
šuj. Ištiko gaso ekspliozija. 
Liepsna geizeriu pasipylė aukš
tyn. Vyras, stovėjęs gatvėje, 
apdegė. O trys vyrai, dirbusieji 
šulinyje, rasta po to, kai ugnis 
tapo užslėgta. Jie visi buvo ne
gyvi.

“Išsispaviedojo”
Jau buvo pranešta, kad tapo 

areštuoti italas, Andrevv Cap- 
pallano ir jo šeima, kurių far- 
moje laikyta italukas Billy Ba- 
nieri, kuomet iš jo tėvo juod- 
rankiai reikalavo $60,000. Da
bar, policija sako, Cappallano 
ir jo pati išpasakoję visą, ką 
žinoję apie vaiko pavogimą. 
Cappallanos prisipažinę, kad 
jie žinoję, jogei vaikas buvęs 
pavogtas. Bet priešintis bandi
tams bijoję, nes tas pasiprieši
nimas grūmojęs jiems mirtimi. 
Todėl jie priversti buvę daryti 
tai, ką jiems liepęs daryti An
gelių Petį it Ii, kaitinamas kaip 
juodrankių viršila.

Educationai
___________ Mokyklos_________

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus DESIGNING, 
kirpimo ir siuvimo j trumpą laiką 
ir pigiai. ’ Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMU) 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbai 
kol mokinsite* ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis b 
vakarais. A tsilankykit arba reika 
laukit aplikaciios.
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd,

Business Service
Biznio Patarnavimai

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųiies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi dar
bų mieste- Kedzie 5111.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskolinama jums $100, $200 
arba $800, imama tegalį nuošim
ti. Pinigus gausite | 12 valandą. 
Industrial Loan Service 

172$ W. Chicago Aro., 
Kampas Hermi ta je Ava.

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai fu misai, grotos —
vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 \Ventworth Avė., 
Tel. Vietcry 9634.

MORG10IAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKLEWICH
2342 So. Leavitt St

Phone Canal 1678

REIKALINGAS partneris { Bu- 
čemę ir Grosemę, gera vieta, biznis 
geras, žmonių daug pereina, gera 
proga geram žmogui, kadir nemo
kantį išmokysiu. Kreipkitės į Nau
jienas, Box i 121, 1938 S. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Musical Instrumente
Mizlkoa Initnimmtai

TURIU PARDUOT tuojaus savo 
gražiausi grojiklį Pianą. • VerČios 
$750. Vėliausi voleliai, kabinetas 
ir suolas už $100, paimsi viską, $25 
{mokėt, likusius po $2.00 { savaitę.

Kreipkitės
1418 N. Wood SL 

Įmes lubos

Real Estate For Sale
Namai-ZemS Pardavimui

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevoj&m ir popieruojam. Utlal- 
kom malevą, popierą, ztikluz ir t t

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANCIONIS. Sav.

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT VVATEIl & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

TAISOM STOGUS, 3 taisymai 
Stogus sutaisoin. Mes einame 
su r. Darbas garantuotas. 

7752 Racine Avė. 
Tel. Triangle 5032

$4.
vi-

EXPEBTAS RADIO 
TAISYMO

Musų expertai patarnaus ir su
taisys jūsų setą jūsų namuose. Mes 
einame visur, visas darbas garan
tuotas. Taipgi mes turime keletą 
plektrikinių setų dėl pardavimo la
bai pigiai.

$2 -! patarnavimą skaitom — $2
Stewart 2992

po 6 vai. vakare Englewood 2544

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumbeno ir apšildymo dar
bus: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 
ateisime bile kur Chicagoj. Visas 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MB. PARIS

STATYKIT DABAR IR 
SUTAUPYKI? PINIGŲ

Mes pastatysim ir finansuosimMes pastatysim ir finansuosim pas
tatymą bungalow arba flatų namo 
ant jūsų loto.

QUALITY CONSTR. CO., 
4538-10 Adison Avė. Avenue 4718

-'--J!—!---- 1
Financial

Flnansai-Paskolos

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

1 2 dienas
PETRZILEK BROS.

1647 W. 47 St

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
Nėra jokių “red tapė” 

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

5^2% ir 6% nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St,

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2^ nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteiKiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

DAROM PASKOLAS
ANT PIRMŲ IR ANTRŲ 

MORGIČIŲ
S. J. SERAFINSKI
2549 Milvvaukee Avenue

Tel. Albany 6369

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo morgi- 
čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko
los pataisymui, apmokėjimui taksų, 
assesmentų ar kitokių skolų. Greita 
pagelba. Prieinamos sąlygos. Cent
ral Finance Co., Rm. 514 City State 
Bank Bldg., 128-30 No. Wells St. ,

Personai
__________ Agmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

vvrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Reglstered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

PAIEŠKAI! KONSTANTINO 
TRANPIŠKO, paeina iš Taura
gės parap., Kaziškės kaimo, gy
vena Brighton Park apielinkėj. 
Yra "labai svarbus reikalas, tad 
prašomas skubiai atsiliepti. Jo-

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. Jus mokinsite* 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.

TURIU paaukauti savo player 
Pianą už $75.00. Tikras bargenas. 
Šis pianas yra beveik naujas, 
matyk manę dar šiandie.

NORAH LEE 
3941 Roosevelt Road 

Ist floor

Automobiles

Culmnet City N
CALUMET CITY, ILLINOIS 

$500 jmokėt, kiti išmokėjimais 
Nauja 5 kambarių murinę bun- 

galow, modemiška, gerai pabudavo- 
ta. Stikliniai miegamieji porčiai. 
Viršus su padlaga ir 2 ruimam pa
likta vieta. Nepaprastai gražiai iš
dekoruotas vidus, akmenukais gręs- 
ta asla maudynės, jbudavotas beržo 
kukniai kabinetas, ugniavietė, šė
pos dėl knygų. Adverijos ir duris 
beržo, 1% užlaidų lazdukės, Langų 
drotai ir Šturmo duris., žolė, mede
liai, 5 m. Insurance užmokėta, Mor
gičiai 15 metų arti prie mokyklų ir 
transportaci jos.

STYER & HISGEN, 
441—157 St. Ph. Hammond 4088-W 
Taipgi namai su apartment. viršui

Real Estate For Sale
N amą i-žemė Pardavimui____

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ
• APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu Šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabudavoti ant jusu loto bile 
bungalow arba flatą budlnką, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builuer, Kildvare 1195.

REIKALINGI patyrę opereiteriai 
prie dresių Lipson Bros, 325 West 
Adams St.

REIKALINGI vyrai lietuviškai kal
bantys dėl specialio pardavimo dar
bo prie didelės įstaigos. Turi būt 
patyrę ir norinti dirbti. Gera pro
ga. Kreipkitės Mr. Burkin, 301 So. 
Wabash Avė.

REIKIA 2 patyrusių boilerių ant 
elektros preso. Vienas patyręs prie 
laužymo metalo. 2426 N. Robey St.

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, Jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai {rengtas su bamperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1883.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo

ir Laurain “Spot Light” kaštuo
ja ........................................ $1603.00

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

seno, 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.
Victory 1696

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

Extra Mainai
IŠSIMAINO 6-ių flatų muro 

namas, lietuvių kolonijoj; par
duosiu pigiai arba mainysiu ant 
farmos ar nedidelio bizniavo 
namo.

IŠSIMAINO 8-ių flatų nau
jas muro namas ir 4-ių karų 
muro garažas; namo paranku- 
mai vėliausios mados. Parduo
siu Spigiai arba mainysiu 
garažo ar gasalino stoties.

ant

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

PA IEŠKAU senyvos moteries prie 
dabojimo mažo kudykio. Duosiu kam
barį, valgi ir guolį, o su mokestim, 
susitarsiva. 4312 So. Ashland Avė.

REIKALINGA ženota moteris ir 
mergaitė dėl pakavimo saldainių nak
timis, valandos nuo 6 vai. vakare iki 
2 iš ryto. Kreipkitės prie Superinten
dento, 227 W. Austin Avė., 5-tas aukštas.
T—.... ...    -

REIKIA patyrusių operatorkų ant 
pavienių ir dubeltavų “needle power” 
siuvamų mašinų dirbti. A Stein & 
Co., kampas (’ongress ir Racine Sts.

REIKALINGA moteris, patyrusi in
du plovėja. 4169 So. Halsted St.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

2
Lietuviškai kalbančių vyrų 

lietuviškai kalbančios moterys, 
būt virš 25 metų amžiaus, ir gražiai 
atrodyti.

A as i šauki te
Mr. Kishuk

A. A. LEWLS & CO. 
Room 312

208 West VVashington St.

For Kent

ir 2 
Turi

RENDON 2 furnišuoti kambariai 
vyrams su ar be valgio. 4619 So. 
Emerald Avė., 2-ros lubos.

PASIRENDAVOJA 4 dideli šviesus 
švarus kambariai, uždaryti porčiai, 
šiluma, šiltas vanduo, skalbykla. $40 
mėnesiui. 6114 S. Carpenter St., 2 
augštas.

RENDON Dr. Karaliaus buvęs o- 
fisas. Vieta išdirbta per 15 metų. 
Garų apšildomas, ofisas užima _4 
kambarius. Renda tiktai $45 i mė
nesį.

Atsišaukite { Jewelry Store arba 
ant 3-čių lubų.

3803 So. Morgan Street 
arba šaukite Virginia 0055 

Mr. Ed. W. Baks.

RENDON
8 kambar. ant 8-čių lubų, vėliausi 

{taisymai, vanos elektra ir gasas. 
Renda $50 { mėnesį.

Gyventojas kuris nori gali mokėti 
dalį rendos ir prižiūrėti boileri.

3303 So. Morgan St.
Atsišaukite ant 3-čių lubų, P. San- 

drauskiene, arba šaukite
Virginia 0055, 
MR. BAKS.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

SINGERTO ir WHITE’O siuvamos 
mašinos $9.00 ir aukščiau, sudeda
mos elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove Avė.

$1.00 {mokėti $1.00 į savaitę 
Visokių išdirbinių vartotos siuvamos 
mašinos $7.00 ir daugiau garantuo
tos. Elektros jėga ir kojomis suka
mos. $1.00 {mokėti, $1.00 j savaitę. 
Pataisome, žemiausiomis kainomis. 
Atsineškit šį skelbimą jisai jums 
vertas $1.00 Heard Sewing Machine

nūs Karbauskas, Hemlock 5365. vakarais C’r^P^ 780o"'"ay' atdara

Lincoln Sport Phaeton.... 
Buick sedan 5 pas..............
Oakland sedan naujas .... 
Pontiac sedan naujas .......
Chandler luke nauias .......
Essex sedan, kaip naujas 
Pontiac Roadster ..........

$950
$775
$895
$750
$700
$700
$495

1926
1927
1928
1928
1927
1928
1927

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St

Misceiianeous for Sale 
{vairus Pardavimai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir rpoterų. 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.

PIETINĖS Illinojaus mainos tu
ri dideliais šmotais anglis, $6.50 už 
vežimą su pristatymu. Del kainų 
ant kitų anglių šauk Boulevard 
1036.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

LAIMĖ LAUKIA ŠIAUČIAUS. Del 
svarbios priežasties parsiduoda labai 
pigiai visos mašinos ir kiti reikalin
gi jrankiai dėl taisymo ir valymo če- 
verykų. Labai graži vieta, pigi ren- 
da, ilgas lysas. Savininke bus neda
lioj ant vietos nuo 10 ryto iki 2 
vai. po piet.

4G48 So. Sacramento Avė.

ANT RENDOS arba pardavimui 
Bąrber Shop geroj apielinkėj, 4550 
So. Kedzie Avė., savininkas 1758 
W. Hastings.

PADAVIMUI cigarų, kendžių ir 
kitų reikmenų krautuvė. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos. 225 
W. 39th St.

EXTRA BARGENAS
Groser Storas, geri fixtures, 4 kam
bariai gyventi, vandeniu šildomas. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
loto ar automobiliaus. Randasi 5028 
Archer Avė., Matykit savininką

JUOZAS VILIMAS,
4558 So. Washtenaw Avė.

Tel. Virginia 2054

PARDAVIMUI Restoranas, pusė 
ar visas, labai pigiai. Biznis eina 
labai gerai. Visokių tautų apgyven
ta. Priežastj patirsit ant vietos. 734 
W. 35th St.

CICERO 
bučemės ir grosemės 
arba norintis pirkti, 
mažai pinigų. Galima 

Vieta išdirbta 
daug metų, 'Lietuvių kolonijoj. 
1315 So. 49th Ct., Cicero,

Pasirendavoja 
visi fixtures, 
gali pirkti su 
pradėt biznį. per

III.

PARDAVIMUI Soft Drink Parte
ris, 1905 Canalport Avė. Savininkas 
gyvena 1701 So. Canal St.

PARSIDUODA Grosernė, cigarų, 
tabokos, Ipe Cream ir rūkytos mė
sos Storas. Norinti pirkti ateikite 
apžiūrėti 1621 So. Union Avė.

į
EXTRA — Parsiduoda restaurantas 

ir rooming namas, labai pigiai arba 
mainysiu ant Cottage. Priežastis par
davimo—savininkas nesupranta biznio. 
3717 So. Kalstei St.

PARDAVIMUI Grosernė ir Lunch 
ruimis, cigarų ir tabokos krautuvė. 
639 W. 16th St.

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

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

Central 3654

PARDAVIMUI ar išmainymui 14 
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% {mokėti, 
o likusius ant lengvų išmokėjimų.

JOHN IBACH 
Real E«f«te. 

lG4u E. 43 St.
Phci;C Oakland 4681

IŠSIMAINO puikus 3-jų 
tų muro namas, priimsiu 
černę kaipo pirmą įmokėjimą. heat1

IŠSIMAINO kampinis biznia- ?rti krau{!">i

fla- 
bu-

vas muro namas, su 2 storais 
ir 6 flatais, 
extra lotas; namo parankumai; 
vėliausios mados. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant dides
nio privačio namo, didelio ga
ražo, Summer rezorto, farmos, 
bizniavų lotų, gasolino stoties, 
arba furničių storo. Namas tu-i 
ri Luti parduotas arba išmai
nytas šią savaitę.

PARDAVIMUI 12-kos ruimų rezi
dencija garu apšildoma — “steam 

“sun parlor”, užpakalinis por- 
čius stiklinis, 2-jų karų garažius — 

*___ ‘ mokyklų ir miesto
knygyno. Medžiai aplink, visi intai- 
sai, didelis kampinis lotas. Randa
si Roseland arti Michigan Avė. Par- 

________________ Kain a $14,800 
! — parduosiu tik už “Cash”. Kreipki- 
i tęs j “Naujienas'’, 1739 S. Halsted 
St. Box 1180.

9 kani o-nrnžn« ir Sl Koseiana aru r z Kaių garažas ir|(luoda sovimnkas.

IŠSIMAINO puikus Auto 
Sales Room su gasolino stotim. 
Mainysiu ant apartment namo.

IŠSIMAINO bizniavas namas 
ant Archer Avė., storas su 2 
flatais. Mainysiu ant privačio 
namo, nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO puikus lotas ge
roj vietoj. Mainysiu ant gro- 
sernės arba soft drink parlor.

IŠSIMAINO puikus lotas ant 
automobilio.

Su viršminėtais reikalais 
kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

$1,000.00 PINIGAIS
Numažinta. Vienatinė pardavimui 
bungalovv ant stryto. Pardavimui ši 
moderniška bungalovv tuojaus ant iš- 
mokesnio ar už pinigus. Randasi 
7144 S. Rockvvell St. 5 kambarių 
octogono priekis, išdekoruotas vidus 
ir iš lauko, plumbingas {bildytas. 
Atvažiuok ir apžiūrėk, turim par
duoti — nei vienas teisingas pasiū
lymas nebus atmestas. M r. Sorenson, 
3211 W. 63rd St. Tel. Hemlock 4900

STOLZNERIO 
BUDAVOTI 

NAMAI
ELĖSIŠTAISYTOS GATVĖS IR 

NĖRA ASSESMENTŲ
Buk neprigulmingas nuo namų savi
ninkų. Veik šiandien, tik aprubežiuo- 
tas skaitlius yra tokia kaina.

$8700—jmokėti
• , $500

$25 Į MENESJ IR NUOŠIMTIS 
5 KAMBARIŲ BUNGALOWS

Dideli užpakaliniai porčiai “Quaker” 
plieninis furnisas, įmūrytos maudy
nės, ant kojos prausykla. Pilnos mie- 
ros žiursto sinka. Pastogė su grindi
mis. Vidus gražiausia dekoruotas.

ŠITIE BUDINKAI RANDASI 
ANT SEELEY AVĖ.

tarpe 77-tos ir 78-tos gatvės. Vie
nas blokas nuo 79-tos gatvės kwų 
linijos, 2 blokai nuo publiškos mo
kyklos ir bažnyčios. Čia yra greitai 
auganti apielinkė, pietų daly miesto, 
kur verčia nuosavybių greitai kyla. 
ARBA JEIGU JUS TURITE SAVO 
LOTĄ NEREIKIA NEI PINIGŲ 

PABUDAVOTI PAGAL

Stoltzner systemos
BUNGALOWS — 2 FLAČIAI 

3 FLAČIAI.
šauk musų arčiausią ofisą, pamatyk 
musų įvairias specifikacijas ir planus, 
taipgi kainas.

Stoltzner Constr. Co.

IR

7408 So. Halsted St. 
Triangle 8704-10301 

8825 N. Cicero Avė.
Palaside 6270-1-2

134 N. La Šalie St. 
Central 5901-2-3

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA
Paskui mus pamatyk *

Nereikia pinigų, kad pagražinti jū
sų lotą su tinkamu jums namu ar
ba apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR 
2!?1 N. Cicero Avė.

PnL’Tade 9600

Namai šiaurinėj pusėj 
PASIRINKITE SAU MUSŲ 

VISAI NAUJĄ
5-6 KAMBARIŲ BUNGAL0W 

$9,350 iki $9,950
$1000 jmokėti — $65 į mėnesį. 
Apžiūrėk musų ’ pavyzdžius, 
2800 blokų ant Mobile Avė. 
Paimk karus ant Diversey avė. 
Važiuok iki 6300 j vakarus. Vis
kas yra, ką tik norite matyti 
namuose. Viskas moderniška.
Watson Bond & Mortgage Co., 

5624 Irving Park Blvd.
Phone Pennsicola 5900—8200 

Avenue 4336

DARBININKO žmogaus namas— 
6 kambarių namelis. Kaina $2500. 
$200 įmokėti, likusius pagal sutari
mą. 2031 W. 35tli St. Tel. Lafayette 
0909.

FLATŲ budinkai pietvakarų pusėj. 
Pardavimui ar mainui 5 flatų na
mai po 5 ir 6 kambarius su Storais 
galutinai parenduoti. Pirmos klesos 
stovyj. 22-ros arti Kedzie Avė., leng
vi išmokėjimai, arba priimsiu tuščią 
arba mažesnį flat bildingą kaipo pir
mą {mokėjimą. A. A. SHEPTENKO, 
6120 W. 22nd St.

PARDAVIMUI ar mainymui biz
niavas lotas ant 79-tos. Aš mainy
siu ant bile ko. Jeigu jums reikia 
pinigų, tai aš turiu.

WALTER J. PAUL 
6601 So. Western Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

NAUJAS 6 kambarių mūrinis na
mas $6450 — $200 įmokėti ir krau
stykis gyventi tuojaus. Likusius mo
kėk kaip rendą — 3 dideli miegrui- 
miai, įbudavotos maudynės, akmenu
kų asla. Gera transportacija ir ge
ra apielinkė. MEHAN and MALONE, 
6407 Irving Park Blvd., Telefonas 
Pensacola 8042.

Keturių kambarių medinis namas, 
6142 So. Komensky Avė., 1 blokas 
j vakarus nuo Crawford Avė. Elek
tros šviesa, maudynė; $3,675.00, ma
žas {mokėjimas, likusius kaip rendą. 
Turi būti parduota tuojaus. Ne 
agentai; pats savininkas. Galima 
matyti vakarais ir nedėlioj. Hem
lock 0040.

EXTRA MAINAI. Naujas garad- 
žius 100x147 dar nerenduotas. Kas 
manote eiti { bizni, tai proga. Mai
nys ant 4 flatų, tetų arha Summer 
rezorto. Garadžius randasi 915-35 W. 
35th St. Matvk

K. G. URNEZIS 
3223 Aubum Avė., 2 lubos užpakalyj

PARDUOSIU arba mainysiu savo 
“eųuity” ant namo šlaur-vakarinėj 
miesto daly, arti bažnyčios ir mo
kyklos, Northwestern gclžkelio ir 
Milvvaukee ir Lmvrence gatvekarių. 
7 kambariai, muzikos kambarys, 2 
aukštų namas, garu šildomas Va- 
por Heat, gražios dekoracijos. 4 di
deli miegami kambariai, gražus 
įrengimaH. Maudynės abiejuose pa
gyvenimuose. 2 karų garažas. Mažas 
įmokčjinias, likusi ant išmokėjimo. 
5120 Winneniac Avė.




