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Austrų valdžia užgynė fašistų Autožyro aeroplanas 
bus atgabentas į 

Ameriką

planuotas demonstracijas
Pabūgo, kai socialistai pagrūmojo tą pačią 

dieną mobilizuoti ketvirtį miliono darbi
ninkų kontrdemonstracijai.

VIENA, Austrija, spalių 3.— 
Austrijos valdžia paguliau nu
tarė nekeisti fašistinių pusiau 
karinių ’*heimwehr’o” organiza
cijų demonstracijų, kurias fa
šistai planavo laikyti Vienos 
priemiesty Neustadte ateinantį 
sekmadieni.

Tokį nutarimų valdžia padarė 
tik po to, kai Vienos socialistai, 
kurių prašymą neleisti fašistų 
demonstracijų valdžia

buvo atmetus, nutarė tų pačią 
dienų mobilizuoti ketvirti mi- 
liono savo pritarėjų.

Fašistų planuotose demons
tracijose turėjo dalyvauti 70 
tūkstančių “heiinwehr*o” narių, 
sumobilizuotų iš viso krašto. 
Socialistams tad surengus ’kon- 
trdemonst racijas, susikirtimas
butų neišvengiamas. To kunigo 
Seipelio valdžia, nors ir simpa- 

fašistams, pabūgo.pirmiau 1 tizuojanti

PARYŽIUS, spaliu 3. - Is
panų išradėjas Juan de la Cier- 
va, kuris išrado vadinamų au- 
togyro aeroplanų, galintį be 
įsibėgėjimo stačiai nuo žemės 
pakilti į orų ir taipjau stačiai 
nusileisti žemėn, ir sėkmingai 
demonstravo jį Paryžiuje, žada 
ateinantį mėnesį gabentis jį į 
Jungtines Valstybes demons
truoti.

Giria Vienos socialis
tus už statymą namų 

darbininkams
Miss Mary McDowell, Chicagos 

visuomenės darbuotoja, neat- 
sidžiaugia socialistų nuveik-

Trockis kaip pas Dię,- 
vą už pečiaus, sako 

Maskva
MASKVA, spalių 3. — Sovie

tų telegrafo agentūra TASS 
nugina užsienio spaudos prane
šimus apie tai, kad bolševikai 
blogai elgiasi su Trockiu jo iš
trėmime Altą-A toj (Vierny), 
mažame Turkestano miestely 
palei Kinijos siena.

Sovietų agentūra užtikrina, 
kad Trockis ten gerai gyvenus. 
Jis turįs septynių kambarių 
namus, kuriuose ir gyvenąs, 
kaip pas Dievų už' pečiaus, su 
savo pačia, dviem stmnm ir se
kretoriumi ir turįs virėją ir 
tarnaitę. Jis galįs laisvai vaikš
čioti, kur tinkamas, tik nega
lįs priimti pas save jokių sve
čių be tam tikrų, jo asmenį da
boti pastatytų, agentų leidimo. 
Trockis keliąs 6 valandą ryto 
ir, po lengvų pusryčių, einąs 
su vienu savo sūnų pasivaikš
čioti. Nuo 9 lig 12 valandos 
rašąs savo memuarus, o po pie
tų dažnai einąs medžioti arba 
darąs trumpas ekskursijas j 
apielinkes. šeštą valandų paval
gęs vakarienę, dar dirbąs su 
savo sekretoriumi lig 9-10 va
landos, ir tada einąs gulti.

Pasak to pat sovietų agentū
ros pranešimo, Trockio sveika
ta gerokai pasitaisius ir jis esąs 
gerame upe. Išėjęs pasivaikščio
ti, jis visai atvrai pasišneku
čiuojąs su vietos gyventojais, 
kurie laikų jį didelėj pagarboj. 
Trockis turįs vilties, kad netru
kus jam busią leista grįžti į 
Maskvą.

Kanada nejsileidžia ko
munistų laikraščio '

NEW YORKAS, spalių 3. — 
Vietos žydų komunistų laikraš
tis Fraihait nebeįsileidžiamas į 
Kanadą, (rautu iš Kanados pra
nešimu, Fraihait tapęs užgintas 
ten dėl to, kad tas laikraštis 
esąs nemorališkas ir nešvarus.

Kaimiečiai nugalabi
jo penkis čigonus

Keršijo už paleidimą ant kaimo 
“raudono gaidžio”; septyni 
čigonai sužeisti

PRAHA, (’.echoslovakija, spa
lių 3. Podtjno kaime įvyko 
kruvinos kautynės tarp kaimie
čių ir čigonų bandos. Penki či
gonai buvo paskersti, o septyni 
kiti sužeisti.

Mat, prieš kiek laiko žmonės 
sugavo vieną čigoną vagiant. 
Sugautasis pagrūmojo, kad de. 
to čigonai paleisią ant kaimo 
“raudoną gaidį.” Netrukus kai
me kilo gaisras.

Kaimiečiai įširdo. Apsigink
lavę dalgiais ir kirviais, jie 
puolė čigonų stovyklą ir su ne
apsakomu žiaurumu ėmė juos 
skersti.

Rockefellerio $3,500,000 
Anglų universitetui

LONDONAS, spalių 3. — 
Praneša, kad Rockefellerio 
Fondas dovanojo Cambridge 
Universitetui 3’/2 miliono dole
rių fizikos ir biologijos studi
joms, taipjau universiteto kny
gynui praplėsti.

tu darbu

“Gražus vyliojų apartmentai 
— trys kambariai su virtuve, 
saulėti ir su tyru oru, skalbyk
la ir gerai Įtaisytas rusis, už 
$2 - $2.50 mėnesiui kambarys, 
be taksų. Toki yra gyvena
mieji butai, kuriuos Vienos 
miesto administracija pastatė 
darbininkams.”

Šitaip pasakojo Miss Man’ 
McDowe!J, Chicagos Universi
teto Settlemento viršininkė, 
Chicagos miesto moterų klube 
(Women’s City Club) apie mu
nicipalinius gyvenamus namus, 
kuriuos socialistinė Vienos ad
ministraciją pąstatė darbo 
žmonėms. k

Miss -McDowell nesenai grįžo 
iš Europos, kur ji aplankė be
veik visas sostines.

Vieniu lėlė tų namų yda, pa
sak Miss McDowell, esanti ta, 
kad jie patys neišsimoką, šiaip 
visais kitais atžvilgiais, jie esą 
pastatyti moksliškai ir meniš
kai.

Ką ekonomistai apie tai sa
kytų ar nesakytų, Vienos mies
tui labai reikėję namų, ir jis 
jų gavęs. Kol miestas ėmęs to
kius namus statyti, 90 nuoš. 
gyvenę paprastose lindynėse. 
Deficitas, kurį darbininkų na
mai duodą miestui, esąs paden
giamas taksais, imamais iš nak
tinių klubų. Be to esą nedideli 
taksai imami už luksuso daik
tus ir taksai už kiekvienų ant
rą tarnų ar tarnaitę, o kas lai
kąs tris tarnus — tarnaites, 
mokąs taksų 7 dolerius me
tams.
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Paronessa Friedrick (po kairei) ir Ganna Walska, Harold 
F. McCormicko žmona, kuri turėjo nemažai “trubelio” su mui
tine dėl brangakmenų ir drabužių, kai ji grįžo iš Europos.

Per pusmeti sugavo žu
vų už 1,171,260 litų
Klaipėdoj krašto vandenyse 

(Baltijos juroj, Kuršių marėse 
ir upėse) per pirmąjį šių metų 
pusmetį pagauta 998,665 kilo
gramų už 1,171,260 litų. 1927 
m. tuo pat laikų 1,325,651 kg., 
už 1,273,710 litų; 1927 m. 1,- 
869,755 kg už 1,440,740 litų ir 
1925 m. 1,810,790 kg. už 1,54)1,- 
814 litų.

Vilniaus krašte radę 
didelį turtą

Netikėtai buvus atkasta skrynia 
su 18-to šimtmečio aukso pi
nigais vertės $1,650,000

VILNIUS, spalių 3. — Jakob- 
kos kaime, Trakų apskrity, bu
vo atkasta žemėj, ^keletą pėdų 
nuo paviršiaus, medinė skrynia 
su aštuoniolikto šimtmečio auk
so pinigais, kurių vertė siekian
ti apie $1,650,000.

Tą žinią pranešdami laikraš
čiai sako, kad turtas buvęs at
kastas visai netvčiom. I v

Buvęs Paraguajos pre
zidentas suimtas

s Žinios

Del “pasiutusio idioto” 
aktorė atsidūrė 

kalėjime
BELGRADAS, Jugoslavija, 

spalių 3. — Belgrado Tautos 
Teatro žvaigždė, Mme Zlata 
Markovač, aktorė, tapo teismo 
nubausta dviem dešimtim die
nų kalėjimo ir $52.80 pinigais, 
dėl to, kad vaidinant “Mak
betą”, scenoje ji garsiai iško- 
liojo savo partnerį, aktorių 
Milaną Stojanovičų,“ pasiutusiu 
idiotu.”

45 Suomių komunistai 
'nuteisti kalėti

ABO, Suomija, spalių 3. — 
Keturiasdešimt penki suomių 
komunistai tapo nuteisti nuo 
vienų iki penkiolikos metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo. Tarp 
nuteistų yra du seimo nariai, 
kuriems, po atlikimo pustrečių 
metų kalėjimo bausmės, atima
mos dar piliečio teisės penke- 
riems metams.

BUENOS AIRES, Argentina, 
spalių 3. — Pranešimai iš As- 
uncion sako, kad tapęs* areštuo
tas buvęs Paraguajos preziden
tas Schaerer. Jis esąs kaltina
mas kaip revoliucinės konspira
cijos vadas ir busiąs atiduotas 
kariuomenės teismui.

Briand’o kalba pa
dalino vokiečius į du 

lageriu
Užsienio ministeris Streseman- 

nas oficialiai pasitraukė iš 
monarchistų štahlhelmininkų

BERLYNAS, spalių 3. —Del 
Francijos užsienio reikalų mi- 
nisterio Briando pasakytos Ge- 
nevoje kalbos, kurioj jis netie
sioginiu budu kaltino Vokietiją 
dėl nenuoširdumo ir dėl nesilai
kymo Lokarno sutarties, politi
nis dalykų vystymus Vokietijoj 
šiandie galutinai padalino 
reichstagą į du priešingus lage
rius: monarchistų ir respubli- 
kininkų, neskaitant penkiasde
šimt keturių komunistų, kurie 
yra visam kam priešingi.

Volkspartei [liaudies parti
ja], turinti reichstage keturias
dešimt penkias vietas, yra žino
ma kaip Stresemanno partija. 
Dr. Stresemann, užsienio reika
lų ministeris, yra jos vadas. 
Šiandie jis oficialiai pasitraukė 
iš pusiau karinės monarchistų 
Stahlhelm (Plienę šalmo) or
ganizacijos dėl to, kad dėl 
Briando kalbos prieš vokiečius 
šĮtahlhelmininkai surengė Ber
lyne viešas demonstracijas 
prieš Franci ją.
♦ Tuo budu santykiai tarp na- 
cionalistų-monarchistų ir Stre
semanno liaudies partijos, koki 
lig-šiol dar tarp jų buvo, tapo 
galutinai nukirsti.

Plėšikai, nuveikę sar
gus, išsigabeno 

$43,000 aukso
CINCINNATI, Ohio, spalių 

3. — Vakar naktį keturi gink
luoti banditai, kurie, matyt, 
dienos metu buvo pasislėpę 
Wadso\vorth Watch Case kom
panijos įstaigoj Daytone, Ky., 
puolė du naktinius sargus, su
rišo juos ir, išsprogdinę du vol
tus, išsigabeno 150 svarų auk
so, vertes $43,000.

* A •

Policijos skandalo 
byla Philadelphioj

Vieno rajono policija iš patvir
kimo namų gaudavo $500,- 
000 kyšių per metus

Suėmė $1,500,000 opiu
mo kontrabandų

NKW YORKAS, spalių 3. — 
Atplaukusiame į Jersey City 
garlaivy President Harrison 
muitinės agentai suėmė 3,000 
dėžių opiumo [kontrabandą, 
vertes, kaip apskaičiuoja, $1,- 
500,000. Keturi laivo įgulos na
riai, kiniečiai, areštuoti.

Mirė 130 metų indėnas
VALLEVISTA, Cal., spalių 3. 

— Šiandie čia mirė Manuel 
Portes, Santa Bosą indėnų gi
minės vadas, išgyvenęs 130 me
tų. Jis paliko keturis sūnus, 
kurių kiekvienas turi daugiau 
kaip 90 metų.

Nusižudė mokytojų se
minarijos profesorius
MUNCIE, Ind„ spalių 3. — 

Priėmęs karboli nes rūgšties, 
nusinuodijo Richard Gantz, 49 
metų amžiaus, Indiana State 
Normai Scliool [mokytojų se
minarija] fiziologijos ir biolo
gijos profesorius. Paliko žmonų 
ir ketvertų vaikų.

Valstijos pinigų išaik- 
votoja paleista 

iš kalėjimo
ALBANY, N. Y., špilių 3. — 

Mrs. Florence Knapp, buvusi 
New Yorko valstijos sekreto
rius, kuri eidama pareigas iš
eikvojo Šimtus tūkstančių dole
rių valstijos pinigų, atsėdėjus 
teismo paskirtų bausmę — 30 
dienų, — šiandie tapo paleista 
š kalėjimo.

Rado laive du kiniečiu 
negyvu, 7 pritroškusius

GALVESTON, Tex„ spalių 3. 
— Britų garlaivy Mayby, kuris 
plaukė iš Port Tarafa, Kuboj, į 
Galvestoną,a nglies sandėliuose 
rado du kiniečiu nebegyvu, o 
septynis kitus pritroškusius, be 
sąmonės. Jie, matyt, slaptai bu
vo įsigavę laivan ir pasislėpę, 
norėdami įsigauti į Jungtines 
Valstybes.

BERLYNAS, spalių 2. — 
Prezidentas Hindenburgas šian
die šventė 81 metų savo gimi
mo sukaktuves.

Chicagai Ir apieiinkei fede« 
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Debesiuota; gali būt lietaus; 
nedidelė temperatūros atmaina; 
vidutinis, kartais stiprokas pie
tų ir pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 57° ir 79° F.

šiandie saulė teka 5:49, lei
džiasi 5:29. Mėnuo teka 8:32 
vakaro.

PHILADELPHIA, Pa., spa
lių 3. — Grand jury vedant to
liau policijos ir butlegerių są
mokslo kvotą, išvilkta į aikštę 
daugiau skandalingų policijos 
darbų ir areštuota daugiau jos ( 
oficierų ir detektivų. Jie kalti
nami dėl lupimo milžiniškų ky
šių iš patvirkimo namų laikyto
ją

Liudininkų parodymais, viena 
patvirkimo įstaiga mokėjo po
licijai $220 duoklės kas savaitė, 
o tokių namų viename policijos 
distrikte yra 50. Visi jie mokė
jo tokias pat sumas, taip kad 
bendrai policija kas savaitė su- 
sikolektuodavo $11,000, arba 
daugiau kaip $500,000 per me
tus.

Išklausęs liudymų vienos mo
teriškes, patvirkimo namų lai
kytojos, kuri pasakė, kad ji 
regulariai turėjus mokėti poli
cininkams kyšius du kartu sa
vaitėje, trečiadieniais ir penk
tadieniais, ir kad jų reikalavi
mai kas kartas’ buvę vis didesni 
ir didesni, teisėjas Edwin Le- 
wis pasipiktinęs pasakė:

“Tai jau visai šlykštus biz
nis. Bloga, kad policija ima 
kyšius iš smuklių ir spyk-yzių, 
bet lupti kyšius iš patvirkimo 
namų, tai jau biaufesnio dalyko 
nereikia.”

Kunigas pasipiovė
HIUMBOLDT, III., spalių 3.— 

Pasipiovė vietos metodistų epis- 
kopalų bažnyčios kunigas B. 
Illk. Priežasts nežinoma. J it 
dar nesenai buvo į čia atkeltas.

Sudegė $840,000 vertės 
vilnų ir odų

BUENOS AIBES, Argentina, 
spalių 3. — Avellanedoj, netoli 
nuo Buenos Aires, gaisras su
naikino 4,300 tonų vilnų ir 700 
tonų odų. Nuostoliai siekia 
$840,000.

Oro katastrofa
ROSEBURY, Ore., spalių 3. 

— Oro pašto aeroplanui nukri
tus j kanjoną, netoli nuo Can- 
yonville, pasažierius Donovan 
užsimušė, o pilotas Donaldson 
pavojingai užsigavo.

Šiaulių priemiesčiuose 
yra barsukų

Šiaulių priemiestyje Paba
liuose vaikai akmenimis užmu
šė barsuką. Vienas iš daugiau
sia pasidarbavusių barsuko už
mušime, paėmęs negyvą barsu
ką ant pečių už paskutinių ko
jų, nešėsi namo. Tačiau pake
lyje barsukas atgijo ir ėmė 
kramtyti vaikui nugarą. Vaikas 
iš skausmo ir išgąsčio paleido 
barsuką ir norėjo nuo jo bėg
ti, tačiau barsukas suleidęs į 
kūną dantis, vaiko nepaleido. 
Šiaip taip kitiems- vaikams pa
sisekė barsukas nuo vaiko at
ginti, bet tas vaikas buvo taip 
apkandžiotas, kad jam reikėjo 
gydytojo pagalbos.

Pabalių gyventojai spėja, 
jog barsukų tose vietose esą ir 
daugiau. ' iI

Žmonių nuožmumas
ŠAPNAGIAI, Šiaulių apskr. 

— Rugsėjo mėn. 8 d. Švedės 
upelyje ties šapnagiaiss plau
kiojo Šapnagių gyv. Ragaišio 7 
ančiukai. Vakare ančiukai buk 
nuėjo pasistiprinti į to pat kai
mo gyv. Kasiulio daržą. Kasiu
lis ar kas kitas pamatęs darže 
ančiukus sugavo juos ir visus 
surišęs už kaklų paleido i upę. 
Ryte Ragaišis nuėjęs pažiūrėti 
ančiukų, pamatė, kad pirmasis 
vos gyvas plaukdamas tempė 
kitus negyvus ančiukus. Ragai
šis tuoj suprato kieno darbas 
ir pasikvietęs kaimynus nuėjo 
pas Kasiulį pasikalbėti. Tačiau 
Kasiulis nė pasikalbėti neleidęs 
su vandeniu ir klumpėmis iš
ginė iš kiemo savo kaimynus. 
Ragaišis mano perduoti šią an
čiukų dramą policijai.

Pasikorė 9 metų vaikas
KAREIVOS kaime, Kražių 

/alsč., rugpiučio 29 dieną at- 
astas pasikoręs ant eglės ša- 

kos pil. Petrausko 9 metų sū
nus. Priežastis, kaip matyti, 
tame, kad motina, eidama pas 
kaimyną, nesivedė jo drauge. 
Nelaimingąją dieną jis pasilik
damas namie grąsinęs motinai 
“iškirsiąs šposą.”

Prietaringi apylinkės žmonės 
šį įvykį aiškina Dievo bausme: 
mat, pil. Petrauskas, mirus jo 
pirmajai žmonai, vedė žmonos 
seserį, t. y. savo švogerką. Sū
nus buvo antros žmonos.

Balutis atvažiuoja j 
Washingtoną

Kauno “Liet. Aido” praneši
mu, B. K. Balutis, kuris yra 
paskirtas Lietuvos įgaliotu mi- 
nisteriu Washingtone, turėjo 
kaip 27-28 <i. rugsėjo mėnesicr 
išvykti laivu j Jungtines Valsty
bes.

JEBSEY CITY, N. J., spalių 
3. — Kaltinamas dėl žmogžudy- 
bės, nusižudė muitinės sargybi
nis James MaiGuckin, 24 m.

Suėmė 14 vienuolių
MEKSIKOS MIESTAS, spa- 

lių 3. — Dolores Hidalgo mie
ste, Guanajuato valstijoj, tapo 
suimtos keturiolika seserų vie
nuolių. Jos siunčiamos į Mek
sikos Miestą.

Pairusias šeimos tragedija

BR1STOL, Conn., spalių 3.— 
Vetos gyventojas Howard An- 
drews, 41 metų, nušovė savo 
buvusią pačią, 6 metų dukterį 
ir po to pats nusišovė.

I Varnius
KAUNAS. — Karo komen

danto nutarimu išsiųstas visam 
karo stovio laikui į Varnius pil. 
Abraničikas už platinimą ko
munistinių proklamacijų.

SUDEGĖ KLOJIMAS SU 
JAVAIS

Švėkšnos valsč. Jonikų kai
me, IX. 7 dieną sudegė J. Mon- 
tvido klojimas su javais. Nuo
stolių padaryta už 7,990 litų.

PABĖGO KALINYS.

KLAIPĖDA. — šiomis dieno
mis iš Šilutės kalėjimo pabėgo 
kalinys Jakeitis nuteistas kalėti 
už plėšikavimą.
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chicagos! “ino
ŽINIOS

Chicagos gyventojų 
skaičius

Laukiama, kad užsiregi 
struos 1,500,000

Pereitą šeštadienį ateinan
tiems balsavimams už kandida
tą į prezidentus- Chicagoj e nž- 

884,727 ypatus, 
didelis skai- 
regist racijos 

9. ♦Tikimasi, 
užsiregistruos 

kaip pereitą

siregistravo 
Tai nepaprastai 
čius. Paskutinė 
diena bus spalių 
kad ir tą dieną 
nedaug mažiau,
šeštadienį. Ir todėl politikieriai 
spėja, kad visas užsiregistravu
sių balsavimams skaičius Chi- 
cagoje siekiąs netoli pusantro 
miliono.

P-ia Todd, 55 metų amžiaus, 
gyv. 1656 W. 32nd place, vakar 
anksti ryte išėjo iš namų ir, 
manoma, pasiskandino. Ji mė
gino pasiskandinti pereitą sa
vaitę, bet buvo išgelbėta.

Sirgo moteris nervų pairimu. 
Du mėnesiu buvo ligoninėj. Ne
senai sugrįžusi iš tenf Buvusi 
pasamdyta moteris ją prižiūrė
ti, bet užmigusi, o tuo laiku li
gone išėjusi iš namų.

Nužiūrima, kad moteris pasi
skandinusi kanale prie Archer 
avė. Vakar per vRą dieną žve
jota jos kūno kanale. 5 valandą 
po pietų dar kūno nesurasta. 
Ton vieton, kur ieškota paskan- 
duolės kūno, buvo ■ atgabentas 
ir pulmotoraa.

Moteris turėjo dukterį ir tris 
sunūs. Vienas sūnūs yra polici-

Liepos 1 dienų 1928 m. Chi- 
cagotf gyventojų skaičius buvo 
3,157,400, sulyg Suv. Valstijų 
pirklybos departamento suskai- 
tymu.

kompanijos garažuose, pradėta 
daryti tyrinėjimai. Tarpe kita 
ko paimta Checker Cab kompa
nijos knygos. Mat, eina kova 
tarp tų dviejų kompanijų šofe
rių. Be to, pastatyta skaitlinga 
sargyba prie Yellow Cab kom
panijos gasolino šulinių, kuriuo
se telpa apie 1,000,000 galio
nų gasolino.

Valgykite viską be |ninkas- 
baimės Nevirškinimo
Ar yra daug valgių, kurių jus ne

galite valgyti — iš baimės gasų, vi
durių išpūtimo, pilvo ar vidurių skau
dėjimo ?

Ar turite apsilenkti su savo mėgia
mais valgiais — kuomet lėti juos su 
pasitenkinimu valgo ?

Tai yra ženklas, kad jus esate rei
kalingi Tanlac! Per daugiau kaip 10 
metų Tanlac sugrąžino sveikatą tūk
stančiams žmonių, kurie pirmiau irgi 
turėjo vengti savo mėgiamų valgių, 
kaip kad ir jus darote.

F-as John F. Meighen, 619 High- 
land Avė., Sidney, Ohio, saįco: “Per 
3 metus aš turėjau aštrius gasinius 
skausmus. Prieš išbaigiant pirmą 
bonką aš pajutau didelį palengvinimą. 
Dabar aš nebeturiu jokio vargo su 
viduriais.”

Jeigu jus kenlčate nuo nevirškini
mo, gasų, kvaitulio, galvos skaudėji
mo, konstipacijos ar neveikliu] kepe
nų — duokit pragą Tanlac pagelbėti 
jums! Pirma bonka tankiai suteikia 
reikiamą pagelbą.

Tanlac yra geri, gryni vaistai, pa
daryti iš šaknų, žievių ir žolių, kurie 
yra pripažinti Jungt. Valstijų Farma- 
kopejos. Gaukit jų nuo savo aptieki- 
ninko šiandie. Pinigai bus sugrąžinti, 
jei jie jums nepagelbės.

Tanlac
ŠI M1U1ON B0TI11S USED

Sudegė arklydės ir 
brangus arkliai

Sudegė arklydė, kuri priklau
sė John 1). Hertzui, Yellow Cab 
kompanijos prezidentui. Sudegė 
11 veislinių eržilų ir kumelai
čių. Gaisras padarė nuostolių 
viso daugiau, kaip $200,000. 
Nužiūrima, kad arklydė buvusi 
padegta ryšyje su kautynėmis, 
kurios dabar eina tarp Yellotv 
ir Checker taksikabų kompani
jų šoferių.

Atidaryta stotis srutoms 
suimti

Vakar pradėjo veikti fabri
kas suimti srutas iš 200,000 
Chicagos namų, kurie seniau 
bėgdavo j Chicagos upę ir j 
Willmette kanalą. Kitu du tos 
rųšies fabriku bus atidaryti vė
liau. Pastatymas ir įrengimas 
šių' fabrikų kaštavo $31,000,000.

“BAYER ASPIRIN" Brangus trobesiai stato
mi Chicagoj

YRA SAUGUS
Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Chicagoj, vidurmiesty ir arti 
vidurmiesčio, šiuo laiku stato
ma 100 trobesių, kurių kiekvie
no pastatymas atseis ne pigiau, 
kaip $500,000. Tarpe šių trobe
sių vienas yra tokis, kurio pa
statymas kainuos $30,000,(K 10; 
kitas — kurio pastatymas at
seis brangiau kaip $25,000,000; 
dar vienas - $18,000,000 ir 
antras — $15,0(M>,(MH).

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

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate likro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

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

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

k kiname dienoms ir va-
karais, šauk arba ra- 
gyk dėl madų knygos.

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

Tel. Randolph 2718
JOS. F. KASNICKA principalas

Dėdė Šamas ir arkliukų 
lenktynės

Paskilbusis Al. Capone, j ku
rį dar nesenai žiūrėta kaip į 
butlegerių karalių, turi užsimo
kėti $11,000 taksų. Bet jis ne
turįs “cash”. Jo visi pinigai 
įvestuoti arkliuose, kurie daly
vauja ristynėse. Kaip»iškolek- 
tuoti taksas? Gali valdžiai pri
sieiti “turtą” imti vietoj pinigų, 
t. y. arkliukus. Ot, ir taptų “dė
dė” Šamas sportininku! Bet, ra
si, p. Capone sukrapštys reika
laujamą “cash”.

Paimtos Checker , Cab 
kompanijos knygos
Delei gaisro arklydės, pri

klausančios Ilertz’ui, Yellow 
kompanijos prezidentui, ir dėl 
bombų sprogimo Yellovv Cab

Siurpryzas
Chicago Motor Coach kompa

nija atidarė naujas busų linijas 
šiaurvakarinėj miesto dalyje. 
Bušai ima po 10 centų už veži
mą pasažierių. Policija daboja 
tvarką.

Kam dar policija reikalinga? 
Dalykas, matote, toks, kad ilgą 
laiką kalbamos miesto dalies 
gyventojai dėjo pastangas, 
idant čia įtaisytų susisiekimą 
busais gatvekarių kompanijos.

Piliečiai reikalavo, idant gat
vekarių kompanijos, įvedusios 
susisiekimą busais, vežiotų pub
liką už 7 centus ypatą, kaip 
kad gatvekariai: be^io, kad pa
siekus gatvekarį iš buso gali
ma butų persėsti gatvekarin ir 
važiuoti gatvekairiu už tuos pa
čius 7 centus.

Šiaurvakarių piliečių bylą 
svarstė miesto taryba. Ji suti
ko su .publikos reikalavimais. 
Mėras Thompsonas tarybos 
sprendimą vetavo. Tada miesto 
taryba — aldermanai — palai
dojo mero vetavimą didele bal
sų dauguma.

Ginčą spręsti pasiėmė Illinois 
Chamber of Commeroe komisi
ja. Nuosprendis dar neišspręs
tas. Bet busų kompanija atida
rė naują liniją ir, kaip minėta 
aukščiau, ypata turės mokėti 
10 centų. Policija veikiausia bu
vo sutraukta todėl, kad prisibi
jota kai kurių gyventojų piktu-

JUOKAI

mo.
u—* tat

Mokykloj.
Mokytojas, išaukęs prieš že

mėlapio Jonuką, klausia:
—Parodyk, kur yra Ameri

ka?
Jonukas tyli.
—Tu tinginy! — sako mo

kytojas — vėl nemoki pamo
kos.

—Jurgi, parodyk, kur yra A- 
merika? — klausia mokytojas 
kitą vaiką.

Tas parodo.
—Tai dabar pasakyk, Jonuk, 

kas atrado Ameriką?
—Jurgis, ponas mokytojau 
gyvai atsako Jonukas.

•b J

K ’ J
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Ne vieta nuo dugno mokytis.
Vienas tėvas aiškinę savo 

sunui, kad norint gyvenime pa
sisekimo, viskas reikia pradėti 
mokytis nuo dugno.

Sūnūs paklausė: uAr ir plau
kti reikia nuo dugno mokytis?”

Puiki proga
Gydytojas klientui: — Oro, 

oro, mielasis, daugiau tau rei
kia! Ar ne turi progos oran 
patekti? Kas esi?

Klientas: — Progos man y- 
ra net į pačias padanges išlėk 
ti. Aš dirbu dinamito fabrike.

Didžiausias Išpardavimas Radio Tiesiai 
Iš Lietuvių Dirbtuvės

Lietuviui radio išdirbėjai — gamina aukščiausios rųšies 
radio — stipriai padarytas ir išduoda malonų baisą, kuris 
kiekvienam malonu klausytis, šitas radio išradimas yra 
pripažintas daugumos inžinierių geriausiu. Taipgi radio iš
žiūra yra artistiška — 'kiekvienam traukia smalsią aki pa
sigerėjimui. šiuo laiku radio parduodam už gana numa
žintą kainą:

Radio kaina $350.00 parduodam už $220.00 
Radio kaina $225.00 parduodam už $135.00 
Radio kaina $210.00 parduodam už $126.00

Jokių extra mokėjimų ir jeigu sugenda taisome dakai. 
Taipgi parduodam lengvais išmokėjimais ir mainome senus 
setus į naujus. Jums dabar yra nepaprasta proga papuošti 
savo namus puikiais radio elektrikiniais setais ir savo gra
žią šeimyną palinksminti muzikalėms imliodijoms. Musų 
radio yra pilnai garantuoti, pertat nuoširdžiai kviečiam vi
sus lietuvius pasinaudoti tuoj musų nupigintoms kainoms, 
nes šitas nupiginimas neilgai tęsis. Lauksime jūsų atsilan
kymo.

Electrical and Radio 
Laboratories,

6819 So. Western Avė.,

Engineering 
Ine.

Chicago, III.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metu. Musų motto: PATAR- 
NA VIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims nerudoj vi—
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas viaada.

908 W. 11 St, 2 blokai j vakarus nuo Halsted St.
Phone Canal 2544—2545

kokia nors svarbi
^ĮįĮjjĮĮĮĮįaįiB^ priežastis tokiam dideliam 

Budweiser Malt pirkinėjimui. Negalima apgauti 
milijonus žmonių ant rųšies ir pasekmių.

Budweiser Malt Syrup pataiso skonį ir priduoda maitsingumo 
duonai, kėksams, pyragaičiams ir doughnutams. Grosernin- 
kai ir krautuvninkai parduoda jį visur. Reikalauk jį pa
gal vardo.

/ ANHEUSER-BUSCH, ST. LOUIS

ZZ__weiser Malt Syrup
HOP FLAVORED OR PLAIN

WESTERN SALES CORPORATION 
1525 Newberry Avė.

Distributort Phone Canal 7051 Chicago, Illinois

[♦iiimiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiim^^

HALUI
JAU EINA Į LIETUVĄ

BM-92

LEISKIT MANE PA
SAKYT JUMS

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

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

Dr. C.C. Singley M.D.
20 W. JackMon BcjI.

Suitc 1615, 
Phone Harrisoii 0150

Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po piotų., nedėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po piotų

Phone Virsima 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
/V a m u S t a t y m o
KONTRAKTORIUS

4558 S Wa«htenav* Avė Chicago, III

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

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

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

Kambariai 1012, 101b, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS *

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 9 
Nerišlioj nuo 10 ryto iki 1 pietų.

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

Lietuvos žmonės su pasigerėjimu skaito “Nau
jienas”, nes “Naujienose” jie randa Amerikos 
lietuvių gyvenimo atvaizdą ir neįkainuojamo 
dvasiško peno dėl savęs.

Bet sunku. Daugelis žmonių Lietuvoje neturi 
lėšų užsiprenumeruoti sau “Naujienų” -- pagel
bėkime jiems!

AR JIESKAI 
1ARB0?

....... .. SKAITYK KASDIEN--------- --

NAUJIENAS
IR TEMYK SKILTU J 

"REIKIA DARBININKU" 
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

Y NAUJIENAS

1111 Salk Nilsui Striit, CKICIH. III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzle 8902 ,

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

CHICAGO, ILL.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

LAIKINAS PRENUMERATOS NUPIGINIMAS

TIK IKI SPALIO DEŠIMTOS

“Naujienų” prenumerata į Lietuvą metams $7.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, 111

♦jiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiim
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Ketvirtadįsnfs, spalių 4, ’28 NAUJIENOS, Chicago, I1L

Tarp Chicagos 
Lietuvių

4
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i Į
žmogus, o už pasilikimą bal-1 linkės piliečiu projektas arba 
suoja visi, kiek jų buvo. Tai, 
reiškia, tokis planas buvo pada
rytas iš anksto. Visi “draugai” 
ėmė net ašaras lieti, kad narių 
širdis sugraudinus, idant pasi
liktų gerosios savininkės vieto
je. Tokius komisarų planus 
gali ir kūdikis suprasti ir pa
matyti, kad nariai vadžioj ami 
už nosies. — R. G. F.

reikalavimai. Šie reikalavimai 
bus svarstomi komisijos posė
dyje spaliu 25 dieną. Kaip ko
misija išspręs, sužinosime vė
liau.

18-tos wardos aldermanas, 
Ryan, savo keliu, įnešė miesto

tarybon tuo pačiu reikalu rezo
liuciją. Jo įnešimas pirm kele
to dieną buvo svarstomas ir ta
po atiduotas į miesto tarybos 
gelžkelią iškėlimui komisiją.

Dar šią savaitę bus pradėtas 
darbas ryšyje su spalvuotą pi
liečiu klausimu. Komisija šiam

darbui dirbti kreipsis į apielin- 
kės gyventojus ieškodama para
mos. Darbas bus varomas su 
vietinių — lietuvių ir kitatau-

dienio vakarą adresu 7131 So 
Westem avė. —Reporteris.

čią -y- kliubų žinia.
Suminėtais aukščiau 

svarbiais apielinkei
susirinkimai laikomi kas antra- B •

ir kitais 
reikalais

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

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

J padaryt, io^ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listarine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu cha- 
nikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Latfibert P bar macai C o., S ai n t

Burnside

Maręuette Park

kurj

tai—“Vilnies” 
draugija turėjo 
rengimą į kitą

pric- 
rengė 
prieš 

tai

J | Namo pakėlimas 

j Cementinis pamatas 

Abelnas pertaisymas

J j Naujas namas ir finansavimas

Vardas ... ........................... ....

Adresas -------------- -------------------------

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St.
Telaph^ne Avenue 4718

■ ^l?1

________

Don’t suffer with Eczema, Dandruff, Pim 
plės, Blemishea and other annoying skin 
irritations. Žemo antiseptic Uquid h the sale 
aure way to relief Itching often diaappeare 
ovemight. Splendid for Sunbum and Poiaon 
Ivy. Ali druggista 35c, 60c, $1.00

...

Apšvietus ir Dailės Draugija 
turėjo susirinkimą rugsėjo 13 
dieną. Susirinkimas buvo pa
prastas. Basi ir nebūtą iš jo 
kas rašyti. ,ei čia nesvarstytą 
juokingų dalykų ir jei patys 
draugijos nariai nebūtų laiko
mi pajuokai. Visi draugijos na
riai lygiai moka mokestis, bet 
keli arogantai vadžioja už no
sies kitus darugijos narius ir 
bado pirštais akis kitiems na
riams.

šios apielinkės piliečiai su
skato veikti, kad iškeltas ties 
75-ta gatve gelžkelis neuždary
tą juos kaip kalėjime.

Jau buvo “Naujienose” minė
ta, kad kalbamas geležinkelis 
norima iškelti. Pasirodo, kad 
gelžkelio kompanija buvo su
maniusi palikti išvažiavimą 
(elevation), padaryti tunelį tik 
Western avė. ir dar, regis, vie
noje vietoje, o kitas gatves už
daryti.

Suskato vietos organizacijos, 
kurios rūpinasi apielinkės gero
ve, kovoti su gresiančiu pavo
jumi. Tapo paduotas protestas 
Illinois Chamber of Commerce 
komisijai. Paduota taipjftU apie-

Itching Skin
Quickly Relieved

Ve kame dalykas. Buvo reng
tas išvažiavimas 19 dieną rug
pjūčio. Komisija raportavo, kad 
pelno likę 8 centai. Ikt kas (lė
liai to yra kaltas, tai komisija 
nepaaiškino, ba vienas neatsi
lankė. Tiktai priminė, kad kiti 
pelnė, ale ne draugija.

Kokios nepasisekimo 
žastys? Viena poniutė 
siurpraiz parę tą dieną;

piknikas, 
kelti savo pa

dienę. O kai 
paremti, tai tų

“vilniečių” nematyt. Ot, kai 
reikia komisarams parinkti au
kų arba ježednievnos šėrų par
duoti, tai “draugai” visi — 
kitas kad ir sirgdamas — daly
vauja susirinkime, idant įveikus 
priešingus narius savo balsais.

Antras dalykas-, tai svetainės( 
klausimas. Pati savininke da
vė įnešimą, kad draugija paie
škotų kitą vietą. Na, ir parem
ta. Bet kaip šoks iš visų kam
pų “draugai”, kad jie niekur 
neis iš čia ir neieškos kitos vie
tos, tai tartum vaikai iš tėvo 
namo nenori keltis pas sveti
mus. - ‘ '

\Vell, pirmininkas. Pakaušis 
leido balsavimui klausimą. Vž 
parinkimą naujos vietos bal
suoja pati savininkė ir kitas

DUOKIT 
PATAISYT žemo

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros njšies pastatyti garažai

$10 įmokėti

24 mėnesiams išmokėjimui
Mes specializuojamės budavojime 

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

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

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių <‘ ‘ *
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip
Pleitos taip pigiai kaip
Pleitos pataisomos už

darbas taip, pigiai kaip 
dantį.

$1
$7.50
$1.50

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen - System 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue 

s Antras aukštas 
Tel. Monroe 4484

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedalioj nuo 10 ryto iki 1 

po pietų

Dykai Patarimas
Teikiamai Sergantiems Žmonėms

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

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

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto auklto. Vyrų 
priėmimo kambarys 506,—Moterų 508. Ofl- i 
so valandos kasdien nuo 10 ryto Iki 5 va*1 
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
plet. Panedfilyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare. i 
Dvideiimtis penki metai tame name

Ignorance is Bliss

Feena-mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos -

Babies Love It
) -

’ ■ Del skilvio ir vidurių Beeina- 
girnų ii priežastie* dantų 
aigimo, nieko nira geresnio 
kaip iis aaigaa Kodikią 
Laxativ*.

Mrs. Winslow’* 
Strup

•r Cuts1 and Woundi
Apeiraigokit ažsikritimol 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įaibrižimą ra iiao no* 
nuodijanti* antiseptika. 
Zonite užmaia bakterija*. 
Ir išgydo.

You, too, 
can have 
cleaner, 
brighter 

and 
prettier
Furniture

Ūse

O(SdarS/ Ks^Polish 
at all 
Dealers
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Orderiu kartu su užsakymu.

Prieš rinkimus į trečiąjį Seimų Lietuvoje,- iš tiesų, 
veikė koki ten “fašistų kovos komitetai” ir* platino juo
dašimtiškus atsišaukimus, kuriuose buvo grasinama 
kardu ir ugnim “bedieviams, žydams ir socialistams”. 
Policija ir prokuratūra vėliaus susekė, kad tų atsišau
kimų platintojai buvo krikščionių demokratų, ūkininkų 
sąjungos ir darbo federacijos žmonės, ir prieš juos bu
to užvesta daug kriminalių bylų. Po tautininkų per
versmo teciaus tos bylos buvo pakištos po suolu.

Ar tikrai dabar tie patys, elementai organizuoja 
“Baltąjį Žiijgą”, sunku pasakyt, bet krikščionių dienraš
tis apie jį pranešė pirmutinis.

Liūdna, \kad žmonės Lietuvoje imasi šitokių prie
monių politinei kovai. Pirma tenai veikė tik viena 
slapta teroro organizacija—komunistų partija. O dabar 
atsirado dar dvi, turinčios kokių tai ryšių su dešinio- 
sioms partijoms. Tai rodo, kad Lietuvoje nyksta tei
sėtumo jausmas!

PAVOJINGA AVANTIŪRA
• -—......—»

Albanijos diktatorius Ahmed Zogu, kuriam kartą 
jau buvo tekę dumti iš savo krašto Italijon, nesenai pa- 
siskelbė karalium. Bet jau ateina per Vieną žinios, kad 
albaniečiai prieš jį kyla ir jo gyvybei grasina pavojus. 
Pranešimai sako, kad naujasis karalius sėdi savo rū
muose apsistatęs sargyba ir bijo iškišti lauk nosį, kad 
jį kas nenudaigotų. I jo rumus esą prigabenta taip 
daug kulkosvaidžių, šautuvų ir kitokių ginklų, kad rū
mai atrodą, kaip ginklų sandėlis.

Albanijoje siaučia teroras. Aną dieną tenai buvo 
suimta daugiau kaip du šimtu “sąmokslininkų” ir vie
nuolika jų paties karaliaus įsakymu tapo pakarti.

Mussolini pagelba avantiūristui Zogu pavyko iškilti 
labai aukštai. Ginkluota sargyba kurį laiką jį gal ap
saugos—-bet ar ilgai.? Juk ir fašistų galybė Italijoje 
ne amžina.

ilgai? Juk ir fašistų galybė Italijoje

NETEKO DRAUGŲ.

ANT DVIEJŲ KĖDŽIŲ

“Vienybė” rašo apie Lietu
vos tautininkų valdžių:

“Ta valdžia turi diktatūros 
pobūdį, o kiekvienas kultū
ringas žmogus žino, kad is
torija moko, jog ir geriausios 
diktatūros neamžinos ir nėra 
tautai sveikos.”

I
džia šitaip “monkiuotųsi” su 
tomis bylomis, jeigu jai tikrai 
rūpėtų nubausti kaltininkus?

Paskui, kiti Bro'oklyno laik
raščio minimi peiktini klerikalų 
darbai: karo stovio laikymas, 
laikraščių ir draugijų varžy
mas, demokratinio seimo idėjos 
paniekinimas ir t.t. Tikra tie
sa, kad klerikalai visu tuo yra 
sunkiai nusidėję Lietuvai, bet 
ar tautininkai tą atitaisė? Visai 
ne! Tautininkai ne panaikino, 
bet atgaivino karo stovį, kuris 
jau buvo 1926 m. nuimtas; jie 
ne sugrąžino laisvę spaudai ir

draugijoms, bet dar aršiaus ją 
suvaržė; jie ne susitpirino de
mokratinio seimo idėją, bet vi
siškai jį išvaikė!

Taigi, faktinai tautininkai ėjo 
ir tebeina klerikalizmo pramin
tais takais, tik jie nuėjo dar 
daug toliaus už pačius klerika
lus.

Ir netiesa,. pagalinus, kad jie 
užkirto kelią klerikalizmo lindi
mui į valstybes ir viešojo gy
venimo vietas. Tautininkai pa
darė tokį reakcingą konkorda
tą su Vatikanu, kokio nedrįso 
daryti nė patys krikščionys. 
Ir ar nesipiktino net “Vien.” 
korespondentas tuo kermošium, 
kurį nesenai tautininkų valdžia 
darė su Pažaislio “stebuklingu” 
abrozu ?

Klerikalizmą tautininkai Lie
tuvoje ne naikina, bet tik refor
muoja, statydami jį ant reak- 
cingesnės papėdės. Krikščionys 
demokratai šiaip ar taip visgi 
stengėsi prisigerihti neturtin
giems darbo žmonėms (pav. 
stojo už žemės reformą ir t.t.), 
o tautininkai pataikauja dvar
poniams ir armijos karinin
kams.

Neva smerkdama diktatūrą ir 
kartu girdama ją už nebūtus 
jos nuopelnus, “Vien.” mėgina 
sėdėti ant dviejų kėdžių. Tokia 
jos poza gali sukelti protau- 
jačiuose žmonyse tiktai juoko.

and Atlantic Piloto][Pacific

Robert Ingersoll, Ingersoll 
laikrodžių fabrikantas, 
šiomis dienomis mirė Denver,
Golo. Jis buvo 69 metų am
žiaus.

I ■

kuris

Komunistai Anglijoje neteko savo geriausių drau-
gų, kairiųjų Nepriklausofnosios Partijos lyderių. Vie 
nas 
gai

jų, George Lansbury, pirmiaus buvo jiems ypatin- 
palankus. Bet dabar ve ką jisai pareiškė Darbo 

Partijos konferencijoje Birminghame:
“Tokio dalyko, kaip dvilypis ištikimumas, nėra, 

o todėl komunistų partijos nariams nebus leista 
tapti vėl musų partijos nariais. Jie stojo frontan 
kovoti prieš mus politiškai ir ekonomiškai, nes jie 
tiki tokia organizacijos ir veiksmo teorija, kuri 
mums yra svetima.”
žodžiu, kas ištikimas Maskvos diktatoriams, tas 

negali būt ištikimas savo krašto darbininkų reikalams. 
Šitą tiesą Anglijos darbininkų vadai galų gale suprato, 
iš kartaus keleto metų patyrimo pažinę bolševizmo at
stovus. Jie šiandie priėjo tą patį nusistatymą link Mask
vos, kurio Europos kontinento darbininkai laikosi jau 
koki septyneri ar aštuoneri metai.

Paskutinį smugf anglų simpatijoms bolševizmui su
davė šių metų Kominterno nutarimas, kuriuo įsakoma 
komunistų partijoms visęąe šalyse statyti savo kandi
datus prieš socialistų kandidatus, neatsižvelgiant į tai, 
kad šitokia taktika gali padėti atžagareiviams laimėti 
i inkimus.

TERORISTINĖS ORGANIZACIJOS LIETUVOJE

Nesenai buvo girdėt, kad Lietuvoje įsikūrė slapta 
juodašimtiška “Geležinio Vilko” organizacija, kurios 
tikslas esąs teroru kovot prieš kitokių partinių įsitiki
nimų žmones. Kokių “idėjų” ta organizacija laikosi, 
tikrai nežinia. Bet Kauno “Rytas” dabar paskelbė, kad 
gintis nuo “Geležinio Vilko” esanti susidariusi taip pat 
slapta organizacija, kuri vadinasi “Baltasis Žirgas”.

Pirmoji organizacija, matyt, yra artima tautinin
kams, o antroji—krikščionims. Sulig “L. Ž.”, apie “Bal
to žirgo” atsiradimo istoriją rašo “Tautos Kelias” se
kančiai :

“Jos nariai kitą kartą dalino žemes bežemiams 
vien už tai, kad ji nieko neturi. Baltas žirgas 
skleidė Lietuvoje krikščionišką bolševizmą (musų 
pabraukta. “N.” Red.), skelbdamas, kas katalikas 
gali atimti svetimą turtą, vaduodamasis obalsiu: 

t ‘grab nagrablennoje’.
“Beturėdamas šiokią tokią ‘armiją’, tas pats 

Baltasis Žirgas tvėrė ‘Fašistų Kovos Komitetus’ ir 
skleidė atsišaukimus, kuriuose žadėjo ugnimi ir kar
du išnaikinti visus, kurie nepasiduos Baltojo Žirgo 
valiai. Per ateitininkų suvažiavimą Palangoje, 
vienas iš ‘Baltojo Žirgo’ narių žadėjo nušluoti nuo 
žemės paviršiaus visus, kurie kliudys Žirgui žengti.

“Taigi ‘Baltasis Žirgas’ nėra nauja organiza
cija. Ji ‘bujoja’ senai, įvairiai pasivadindama, jos 
obalsis: savo asmens nauda—valstybės sąskaiton.

“Ne vienas paklaus, kur Baltojo Žirgo nariai?

PASTABOS
Komunistų platforma.

Pastaruoju laiku teko patė- 
myti komunistų spaudoje pas
kelbtą “Darbininkų (komunis
tų) partijos rinkimų platformą.” 
Toje gi “platformoj” komunistai 
“išriša” porą svarbiųjų klausi
mų, o tai yra: “kerta per spran
dą” bedarbei ir “imperializmui”. 
Ir štai kaslink bedarbės stato 
klausimą ir sako: “kaip ją išriš
ti?” Gi, “kapitalizmo sistemoj 
ją negalima panaikinti.” (O kaip 
“komunizmo sistemoj” Rusijoj: 
galima, ar ne? — P. A. 1).). 
Todeliai “kongresas turi išleisti 
įstatymą apsaugojimui darbinin
kų nuo bedarbės. Tuo įstatymu 
turi būt mokama bedarbiams 
pilna alga.” Nu, ir bedarbės 
klausimas “išrištas.”

Toliaus: “kerta per sprandą” 
“imperializmui,” sako: “panai
kinti armiją ir laivyną.” (Armi
ja ir laivynas, tai — “imperia
lizmas”). Taigi, matomai, kerta 
ne juokais. O “išrišus” šiuos 
du klausimu, “išsiriša” ir visi 
kiti — platforma sako. Mato
mai, kad svarbieji klausimai ko
munistams “išrišti 
ku...

Nuo karų Šveicarijos gyven
tojai apsaugoti. 1815 m. \XI. 20 
d. Paryžiuje didelės valstybės 
pasižadėjo saugoti Šveicarijos 
nepriklausomybę ir jos neliesti. 
Šveicarija pasižadėjo su niekuo 
nekariauti. Jai tas pavyko. Gy
ventojai iki šiandien, net didž. 
karo nebuvo paliesti. Šveicarija 
buv*> tarsi kokia įstaiga, kurioj 
susirinkdavo taikintis ir tartis 
vienų su kitais kariaujančių val
stybių atstovai.

Be kantonų Šveicarijoj yra 
du liaudies atstovų rūmai. 
Aukštesnieji rūmai vadinami 
“Luomų Taryba”, susideda iš 
44 atstovų. Į juos renka kanto
nų tarybos: po 2 atstovus pilni 
kantonai ir po 1 puskantoniai.

‘ žemesnieji rūmai vadinasi 
tautos taryba arba seimas. Ren
kami visų pilnamečių gyvento
jų (pilnamečiu skaitomas 20 
metų amžiaus) tiesioginiu bal
savimu. Kaip pas mus seiman. 
Rinkti tegali tik vyrai. Iš viso 
renkama 198 atstovai, vadinas 

20,000 gyventojų vienas 
renkami

nėra sun-

Kada komunistai 
bininkų Partijos” 
viršminėtus klausimus “išriša,” 
tad priseina jiems čia pastatyti 
dar sekanti klausimai: Ar jūsų 
vienminčiai, Rusijos bolševikai, 
kurie jau suvirš dešimts metų 
kaip šalį valdo, armiją ir laivy
ną panaikino? Ar jūsų vienmin
čiai, Rusijos bolševikai, suvirš 
dešimts metų šeimininkaudami 
šalyje apsaugojo darbininkus 
nuo bedarbės, ir bedarbiams pil
ną algą moka? Ne!

Šiandie visam pasauliui yra 
žinoma, kad Rusijos bolševikai 
savo valdomoj šalyj ir po šiai 
dienai tokių dalykų neįvykdė. 
Visam pasauliui yra žinoma, kad 
jūsų vienminčiai, Rusijos bolše
vikai, ne tik kad armijos ir lai
vyno nepanaikino, bet priešin
gai, — armijos ir laivyno rei
kalams išleidžia dideles sumas 
pinigų! Ir pas Rusijos bolševi
kus armija ir laivynas žydi kuo- 
puikiausiai. Reiškia, pas bolše
vikus imperializmas puikiai gy
vuoja.

Taigi, jeigu bolševikai-komu
nistai f?avo kilyje per keliolika 
metų pilnai šeimininkaudami to
kių dalykų neįvykdė, tad kokią 
protaujančią žmonių akyse ko
munistų “platformos” gali turė
ti vertę ir reikšmę ant popie- 
ros? Komunistai duoda įjrecep- 
tą” kitiems taip ir taip padary
ti, bet kada jų draugai — vien
minčiai Rusijos bolševikai to
kio “recepto” nenaudoja, tai jų 
Pruseikos, Mizarai, Bimbos už
simerkia ir to nemato.

Aiškus dalykas, kad tai yra 
žmonių mulkinimas ir humbu- 
gas. * —P. A. D.

savo “Dar- 
platformoj

Grįžkim Šveicarijon. Ji tirš
čiau apgyventa kajp Lietuva. 
Ten viename kv. kilometre yra 
94 gyventojai, Lietuvoj — 40, 
Klaipėdos krašte — 59. Tiky
bos atžvilgiu galima paskirsty
ti taip: protestantų (daugiau
sia reformatų) yra 2,230,597 
gyventojai ir katalikų — 1,585,- 
311, arba 3 procentai protes
tantų ir 2 katalikų. Yra ir ki
tokių tikybų gyventojų, bet jų 
skaičius mažas.

Dėka šveicariečių darbštu
mui, kraštas yra gana turtin
gas. Jie darbo nebijo, todėl jo 
randa pakankamai savo valsty
bėj, emigruojančių labai mažas 
procentas. Minėjome, kad gy
ventojų daugiau, o 1926 m. emi
gravo tik 4947 asmenys, kai tuo 
tarpu tais pat metais iš Lietu
vos 10,346. Pernai iš Lietuvos 
išvažiavo net 18,086 asmenys!

Apie 27 proc. visų gyvento
jų verčiasi žemės ukiu, kuriam 
žmogus Šveicarijoj, dėl geogra
finių sunkių sąlygų įstengė už
kariauti tik 17 proc. viso ploto. 
Toks plotas Šveicarijoj užimtas 
dirbamos žemės ir laukų. Be jo, 
yra dar apie 36 proc. kalnuose 
ganyklų, kurios suteikia turtin
gas sąlygas gyvulių ukiui plės
ti. Dėka tam Šveicarijoj ir su
sidarė didelė pieno perdirbimo 
pramonė, nuo kurios ir pats 
kraštas yra gavęs “pieno ūkio 
šalies” pavadinimą. Iš išveža
mų žemės ūkio gaminių, pirmą 
vietą užima pieno produktai, iš 
kurių vien pieno eksportas kas
met siekia apie 370 tūkstančių 
tonų, sūrio — 290,000 tonų ir 
t. t- Bet iš to neseka, kad ki
toms žemės ūkio šakoms ne
kreipiama dėmesio. Nors tiesa, 
kraštas pagamina tik 17 proc. 
reikalingų kviečių ir 71 proc. 
rugių, tačiau gamyba gana auk
štai pastatyta. Pav., vienas ha. 
duoda 191/- dvigubų centnerių 
rugių, tiek pat ir avižų, 18 dv. 
centn. miežių, 20 dv. ctn. kvie
čių ir 148 dv. ctn. bulvių.

Šiek tiek apie šalies valdymą. 
Šveicarija, nors būdama mažu
tė, bet nėra tokia vieninga val
stybė kaip Lietuva. Ji susideda 
iš 25 dalių kantonais vadinamų: 
19 pilnų ir 6 puskantonių. kan
tonai turi plačias teises. Tai ne
galima lyginti su musų savival
dybėmis, ypač kaip dabar jos 
yra. Kantonai daugely atvejų 
leidžia savus įstatymus. Teis
mai tam tikrais įstatymais nuo 
kantonų vadovybės ir įstatymų 
priklauso.

Tuo budu jau ir “vienybinin- 
kai” stengiasi atsiriboti nuo 
Lietuvos diktatorių. Bet kartu 
jie ir garbina ją, surasdami jo
je tokių “gerumų”, kokių ji 
visai neturi. Girdi:

“Pavyzdžiui, niekas nenu-
rodo j tą svarbų darbą, kuri ( Taikos ir ramybės 
Lietuvos tautininkai atlieka,1 v r
naikindami krikščionių demo-1 ŠdllS ,
kratų partiją, kurią galima! -----------
prilyginti prie Tammany or- Valstybė trimis vardais. — Mo- 
ganizacijos New Yorke, vie
nas iš kurios žmonių šiandie 
yra (Jueens valsčiaus teismo i 
teisiamas už išmelžima sulo
tu keliu iš piliečių apie 10 
milionų dolarių. Krikščio
nims Lietuvoje viešpataujant, 
kyšininkai bujojo ir išsidali
no dvarelių centrus. Atsirado 
garsios lašinių skutimo by
los, sacharino šmugeliai, isto
rija su deimantais, Petrulio 
bylos. Tapo paniekinta de-1 
mokratinio seimo idėja, Lie
tuvos piliečiai buvo pripratinti 
būti karo stovio įstatymų val
domi, varžyta laikraščiai, 
draugijos ir t.t. Tikyba, ar
ba geriau sakant, klerikaliz
mas, buvo įleistas j visas 
valstybės ir viešojo gyveni
mo vietas. Net cigaretų nebu
vo valia parduoti laiku, kada 
kunigas mišias bažnyčioje 
laikė!

“Krikščionių nykimas eina 
plačia vagą Lietuvoje...”
Brooklyno tautininkų laik

raštis, žinoma, apsilenkia su 
tiesa, kuomet jisai tvirtina, kad 
niekas iki šiol tų dalykų nenu- 
rodęs. Apie korupciją, jsigalč-1 
jusią Lietuvoje 
valdžios, daug buvo rašyta be- ploto. Vadinasi, Lietuva už švei- 
veik visoje -Amerikos lietuvių Cariją didesnė trečdaliu, bet gy- 
spaudoje. Tas faktas, kad da- ventojų skaičiumi turtingesnė 
bar, tautininkams viešpatau- Šveicarija. Ten yra 3,880,320 
jant, krikščionys demokratai gyventojų, o Lietuvoj 2,286,368. 
labai sparčiai smunka žemyn ir Kas charakteringa, kad Lietu- 
krinka, taip pat buvo plačiai mi- voj ir Šveicarijoj moterų dau- 
nėtas. Tečiaus visai neatitin- giau kaip vyrų. Be to, atsiren
ka tikrenybę “Vien.” i----------- 1 ' ............................
kad šis “krikščionių nykimas” beriliais 
įvykęs tautininkų dėka.

Kova prieš klerikalinę korup- ka neištekėjusių. Mat Lietuvoj 
ciją buvo nepalyginamai smar- 30 vyrų tenka 33 moterys, o 
kiau vedama prie demokratinės Šveicarijoj 32. Musų merge- 
val. liaudininkų ir socialdemo- lems tat netenka liūdėti, ne jos 
kratų valdžios, nėgu dabar. Per vienos lieka senmergėmis, yra 
kokį pusmetį tos valdžios būvi-1 ;>asauly ir daugiau tokių “nelai
me buvo užvesta šimtas ar 
daugiau bylų prieš įvairius kri
kščionių šulus, bet gruodžio 17 
dienos pučas tolimesnę tų by
lų eigą sustabdė. Dauguma jų 
visai kažin kur dingo, o stam
besniosios—pav. Patrulio byla, 
lašinių skutimo byla—kad ir
dar nėra galutinai numarintos, 
tai ir nevaromos toliaus; tik

terų daugiau. — Protestantai 
ir katalikai. — “Pieno šalis”. 
— 25 kantonai. — Gyvento
jai apsaugoti nuo karų. — 
Valstybių taikos įstaiga. — 
Lyonių i? tautos tarybos. — 
Seiman renka 20 m. amžiaus 
piliečiai. —- Tik vyrai. — 44 
ir 198 atstovai. — 7 ministe- 
riai. — Kasmet naujas* prezi
dentas. — Vėliava ir ženklas.

Dažnai girdime minint Švei
carijos vardą, Gal kai kas prisi
mena musų krikškioniško val
dymo laikus ir šnekas, kad ku
ris ten ministeris pirko palocius 
ar vilas Šveicarijoj. Šveicariją 
mes girdime dažnai minint, kai 
kalbama apie kultūringų valsty
bių žemės ūkį, tad ne pro šalį 
bus arčiau susipažinti su ta val
stybe.

Šveicarija turi tris vardus, 
todėl, kad ten vartojamos trys 
kalbos: italų, prancūzų ir vo
kiečių. Vokiškai ji vadinama 
“Schveicarische Eidgenossen- 
schaft” arba trumpiau “Sch- 
veic”. Prancūzai ją vadina 
“Suisse”, italai “Sveiccera”.

Šveicarijos teritorija siekia 
prie klerikalų apie 41,000 kv. kilometrų žemės

manymas, da vyrų, kurie mieliau lieka sen- 
negu aprūpina kurią 

mergelę. Bet vis tik nedaug lie-

mingų”. Tiesa, kai kuriose val
stybėse jau vyriausybės kišasi 
į vedybų reikalus- Vyrui suau
gus i -“metus”, kuomet jis gali 
savistoviai gyventi ir net šeimų 
maitinti, bet to nesiekia, o nori 
pasilikti iki senatvės kavalie
riaus stone, •
“uždavinėti širdeles”
lėnis, turi mokėti tam tikrą mo
kesnį. Tas senbernių skaičių 
mažina. Kažin ar musų merge-

jaunystės metu 
merge-

v • j • • ♦ • . Levi ix iiuvcuuniuo vunauuj viivČia mes prašysime teisingumo ministerijos pa-Ws nuo laiko valdžios oficio.
skelbti dalyvius—organizatorius fašistų kovos ko
mitetų, platintojus fašistinių atsišaukimų. Tai 
‘Baltojo Žirgo’ armija.’'

zai praneša, kad dėl jų esą kas 
tai veikiama, bet tuo viskas ir lės pageidautų tokio įstatymo 
pasibaigia. Ar tautininkų vai- kavalieriams?!

nuo 
atstovas. Atstovai 
trims metams.

Luomų ir tautos tarybos, be 
savo nuolatinių posėdžių, vieną 
kartą per metus susirenka ben
drai aptarti svarbiausius val
stybės reikalus. Tada pirminin
kauja tautos tarybos (seimo 
pirmininkas). Tuose susirinki
muose renka iš 7 narių minis- 
terių kabinetą trims metams- 
Tiesa, jie tuos išrinktuosius ne 
ministeriais, bet tautos tarybos 
nariais vadina ir jie gali būti 
ne jaunesni kaip 20 metų.

Prezidentą renka Tautos Ta
rybos nariai kasmet gruodžio 
,mėn. iš savo narių tarpo. Pre
zidento pareiga — atstovauti 
valstybę prieš užsienius.

Šveicarijos vėliavos spalvos 
raudona ir balta. Valstybės 
ženklas: baltas kryžius raudo
name fone (lauke). Tai tiek tuo 
tarpu apie Šveicariją, kurion 
daugelis musų inteligentų va
žiuoja vasaroti, pataisyti svei
katos, pasilsėti. —J. K. Blecks.

| Silpni Nervai? į

Mih. H. L. HiutIh, Fuber, Va.. nuko, 
“Kuomet afi pradėjau vartoti Ntiua-Toiio aš 
buvau vigai nervuota. Aft taipgi buvau 
nuHilpusi. vimula JirnėiutiHi nuvurgtiHi, ne
turėjau energijoH, turėjau prasta krauju, Hia
tai svėriau ir voh lik Kalėdavau atKimti 
kvapi). A A vartojau Nuga-Tone tik per 20 
dienu ir galiu teisingai pasakyti, kad jau
čiuosi geriau, negu pirmiau per menesių 
mėnesius."

l’cr 35 metus Nuga-Tone atlieka puikiau
sių užduoti nuraminant ir sustiprinant silp
nus. nervuotus žmones, sustiprinant kraujų 
suteikiant dauginu Jėgos ir energijos vi
siems kūno orgauuins Ir raumenims. Nuga- 
Tone taipgi pagerinu apetitų ir pagelbsti vir
škinimui. prašalinu Hvuigul|, galvos skau
dėjimu, gasus Iš skilvio arba žuvim ir už
kietėjimų. Prašalimi inkstų ir pūslės netei
kime ir silpniems žmonėms. Vartokit jas 
keletu dilinu ir pnstebėkit dideli pasitaisy
mų. Nugu-Tone pardavinėjamos vaistinėse, 
jos turi pagelbėti urbti pinigai gražinami. 
Žiūrėkit garantijos ant kiekvieno pakeliu.

Pirkit sau šildytuvų už 
urmo kainų. 
Lengvi išmokėjimai, 
norima.
PEOPLES PL U M BĮ N G
& HEATING SUPPLY 

COMPANY
490 Milvvaukre Avvnue 
461 N. Halsted Street 

Phone Haymarkef 0075 ii- 0076

i 
jei

Temykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, įrangų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) RE A L ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

GYVENIMAS
Minėsima fumalaa

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50
Pusei metų --------------- $1
Kopija ............ — 10c

Užrašyk “Gyvenimą” 
savo giminėms į Lie
tuvą, nes Lietuvos 
žmonėms Gyvenimas 
labai patinka.
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Tarp Chicagos
Į Lietuviu
Bagdžiunų sidabri- 

i nes vestuvės

Roseland
Karolis Požėla jau pilietis

Antradienyje, spalių 2-rą die
ną, Karolis Požėla priėmė Ame
rikos pilietybę—gavo pilietybės 
popieras. Taigi Požėla jau... 
amerikonus.

kad tinkamai vieną kitą dramą 
pastatytų žiemos sezone. Pa
prastai mokinama šeštadieniais 
ir sekmadieniais arba kokj lai
kų didžiuma tėvų randa pato
giu.

šitokių mokyklų ne visos lie
tuvių kolonijos turi, todėl 
nortlisidiečiai yra laimingi, kad 
226 kp. SLA. rūpinasi musų

Adv. John B. Borden-Bag- 
džiunas su savo žmona ateinantį 
trečiadienį, spalių m. 10 diėną, 
švęs sidabrines savo vestuvių 
sukaktuves. Tąja proga bus 
iškelti Cooper Carlton Kotelyje 
skaitlingiems pp. Bagdžiunų 
draugams ir pažįstamiems pie
tus.

Dr. Makaras jau pagrįžo iš 
vakncijų. Kelioms dienoms Dr. 
Makaras ir jo švogeris, p. Dec
ker, buvo išvažiavę atostogoms 
į Gagen, VVis., ant ūkio. Gagen 
randasi netoli Rhineladerio.

Daktaras dabar po vakacijų 
i jaučiasi gerai ir vėl priiminėja 
ligonius savo ofise 10718 So. 
Michigan Avė.—N.

Roseland
šiandie Golden Star Booste- 

rių vakarienė pagerbimui Gold
en Star beisbol jaukto kaipo 
laimėjusio čempionatą. Apie 
aštuntą valandą nuo Strumilos 
svetainės išvažiuoja visaip iš
puošę automobiliai į Jim’s Pa- 
vilion rodauzę, kur bus vaka
rienė duodama bolininkams.

— Boosteris.

Pakartos ‘Mindaugį’
Kadangi yra didelis reikalavi

mas iš publikos pusės — pra
neša mums p. Vaičkus —“Min- 
daugis” bus pakartotas ateinan
tį sekmadieni, spalio 7 d. Good
man Teatre. Svetainė jau pa-j 
samdyta ir pradėta prisirengi
mas. Manoma, kad bus daug' 
publikos.

Mildos Teatrai 
parduotas

Nedėlioję, rūgs. 30 d., atsi
buvo Mildos teatro bendrovės 

i šėrininkų visuotinas susirinki- 
I mas, kuriame liko nutarta par
duoti namą ir likviduoti bend
rovę.

Vienas bendrovės direktorių, 
būtent S. Valančius, pagamino 
rezoliuciją pardavimo reikalu ir 
perskaitė ją šėrininkams, kurie 
ją priėmė.

Mildos teatro pirkėju yra lie- 
‘ tuvis, F. Šatkauskas, dabarti
nis teatro rendavotojas.

Nors nominale serų vertė yra 
$10.00, tečiaus p. Šatkauskas 
pasiūlė tiktai po $8.00 už šėrą, 
ant ko šėrininkai sutiko.

Už pardavimą Mildos trobe
sio }X) $8.00 už šėrą balsavo 
11568 Šerai, prieš—235; tokiu 
bildu, kad likviduoti korporaci
ją, gauta daugiau negu reika
laujama balsų.

Pinigai—viso Šerų yra $140,- 
000 vertės—šėrininkams bus 
apmokami per banką už poros 
mėnesių, kaip pirkėjas gaus iš 
banko paskolą.—Report.

North Side

jaunimo auklėjimu, finansuoja 
mokyklėle ir draugijų sąryšis 
aprūpina svetaine. Motinos ir 
tėvai, kurie norite, kad jūsų 
berniukai ir mergaitės susipa
žintų su savo tautos inteligen
tiškais vaikais, kad jie išmok
tų taisyklingos lietuvių kalbos 
ir rašto, išlavintų balsus ir pa
rodytų talentus teatre, ateiki
te patys ir atsiveskite vaikus, 
kati įregistravus mokyklon. 
Pamokos prasidės* ateinančią 
savaitę ir iš anksto yra reika
las žinoti, kiek mokinių kokia
me skyriuje turėsime.

—Mokytojas.

North Side
Pamišėlių Namas.

MakesLife 
Sueeter

Perdaug didelis valgymas — per
daug riebus maistas — ar perdaug 
didelis rūkymas. Daugelis dalyki) 
gali pagimdyti rugštumų viduriuose, 
bet tik vienas dalykas gali greitai 
tai pašalinti. Phillips Milk of Mag- 
nesia alkalinizuos rūgštis. Paimkite 
šaukšto to malonaus preparato ir 
rugštumas sistemos greitai išnyks.

Phillips visuomet yra prisirengęs 
palengvinti nesmagumus nuo persi- 
valgimo; sustabdyti visokį rugštumą; 
ar neutralizuoti nikotinų. Atsiminkit 
tai dėl jūsų paties patogumo; dėl 
visų, kurie su jomis susiduria. In- 
dorsuotas gydytojų, bet jie visuomet 
pažymi PHILLIPS. Nepirkite nieko 
kito ir nesitikėkite tų pačių pasek
mių!

PHILLIPS 
r Miik .
of Magnesia

Lietuvių mokyklos atidarymas

šeštadienio vakare, 6 d. spa
lio (October), Liuosybės svetai
nėje, 1822 Wabansia avė., įvyk
sta bendras tėvų ir vaikų va
karėlis. Įžanga visiems, dovanai. 
Vaikučiai turės gardžių vaišių. 
Galės šokti ir žaisti, nes 226 
kp. SLA. ir tėvų komitetas ski
ria nemažai pinigų šiam vaka
rėliui. Draugijų sąryšis duoda 
svetainę dykai ir vakarėliui ir 
pamokoms. Į vakarėlį kviečiami 
visi North Sidės lietuviai. Tai 
bus registracijos diena: vaikai 
ir jaunuoliai, kurie yra 226 kp. 
nariai ir kurie nėra nariais, ga
lės įstoti Į kuopos atidaromą 
mokyklą, šiemet mokykla da
lijama į tris skyrius: 1. lietu
vių kalbos pamokos, 2. daina
vimo ir 3. drama. Kas norės, 
galės mokintis visų trijų daly- 

i kų, o kiti pasirinks tik vieną 
ar du dalyku. Mokestis tik keli 
centai mėnesyje. Vaikučiai iš
mokinamu taisyklingai lietuviš
kai kalbėti, skaityti ir rašyti. 
Patyręs mokytojas mokina lie
tuviškas daineles dainuoti, taip-

I gi jaunuoliai bus sumokinti,

Kun. M. X. Mockus

Turbut visiems bus nuosta
bu, iškur atsirado tas pamišė
lių namas. Bet pamatysite, kad 
dalykas nevisai paprastas. Ir 
ištikrųjų taip yra.

“Pamišėlių Namas“ — tai 
yra operete, komiškas juokų 
pilnas veikalas, kurį stalo, po 
vadovybe p. Čepienės, Pirmyn 
Mišrus choras, sekmadienyje, 
lapkričio 4 d., Danų svetainėje, 
1651 N. Kedzie avė.

Privažiavimas labai parankus 
bet kurios^ gatvės karais iki 
North avė., o North avė. iki 
svetainės; gi mašinomis: Hum- 
E’oldt Park bulvaru.

Visiems patartina nepamiršti 
lapkričio 4 d. ir pamatyti tą 
“Pamišėlių Namą”, nes veika
las yra labai juokingas; prie 
to, yfa smagių dainelių kaip 
solistams, taip ir chorui.

Pirmyn choras* skubiai ren
gias ir deda visas pastangas, 
kad veikalas butų suvaidintas 
kuo geriausiai ir kad atrodytų 
“tikras pamišėlių namas*

♦ * ♦
šuo tvirtesnis už mašiną

Andai vienas Chicagos pilie
tis su savo nauja mašina visu 
smarkumu pasileido Le Moyne 
gatve. Bet iš kur tai atsirado 
didelis šuo (police dog) ir bėgo 
skersai gatvę. Šuo ir pakliuvo 
po mašina. Kadangi mašinos 
važiuotojas nebegalėjo sustab
dyti, tai ji ir trenkė visu smar
kumu į šunį, tartum iš kanuo- 
lės butų šovę. Sutrenktas ma
šinos šuo persivertė kokius du 
tuzinu kartų ir pasikėlęs nu
bėgo į šaly galvį ir, žiūrėda
mas į savo “priešą,” pradėjo lo
ti. Mašina gi susitrenkusi į 
šunį, sustojo ir nebegalėjo ju
dintis iš vietos. Tapo nuga
benta į garažą, kad “sutaisius” 
jai sugadintas dalis. Taigi šuo 
išliko nesužeistas, o mašina bu
vo sugadinta) —X. š.

Burnside

šioj temoj prakalbus rengia Liet. 
Laisvamanių kuopa šiandien, Ket
verge, 4 d. Spalio (Ocl.), 1928 m., 
nuo 7:30 vai. vakare, Mildos sve
tainėj, 3142 So. Halsted St. Atei
kite visi, nes tai bus pirma Moc
kaus prakalba toj temoj. Bus ko 
paklausyti. Lėšų padengimui įžan
ga 25 centrai.

šv. Jono Krikštytojo l^raugi- 
| jos susirinkimas buvo 26 dieną 
rugsėjo. Pirmininkui atidarius 
susirinkimą, viskas ėjo tvarkiai. 
Vakaro komisija raportuoja, 
kad viskas yra gatava, tiktai 
reikia darbininkų. • Vakaras j- 
vyks 14 dieną spalio, K. P. 
svetainėje, 9231 Cottage Grove 
avė., ir kad Draugija yra nuta
rusi priimti vakare naujus na
rius veltui.

Pirmininkas klausia ar nesi
randa komunistų tarybos dele
gatų. Pasirodė, kad nėra. Neiš
duoda raporto jie jau kelintas 
mėnuo, o ir pajs delegatas neat
silanko į susirinkimus. Tai ir 
susirinkimai esti be jokio triuk
šmo, ba nėra kam kelti jį.

Yra pageidaujami nauji na
riai, ba Draugija stovi tvirtai 
finansiškai ir nebus bėdos su 
išmokėjimais. —J. J.

Iš politikos lauko
Pirmadienyje, spalių 1-mą 

dieną, įvyko lietuvių republiko- 
nų politinių kliubų Centro de
legatų susirinkimas. Padaryta 
keletas svarbių tarimų. Vienas 
jų buvo: rinkti Centro valdybą 
&l>alių mėnesio 12 dieną.

Iki tam laikui bus paruošta 
rezoliucija. ir patiekta spalių 
12-tą dieną delegatų susirinki
mui užtvirtinti. Rezoliucijoj, 
kiek teko patirti, bus nurodo
ma, kad lietuviams ir visiems 
Amerikos gyventojams reikia 
remti republikonų partijos ti
kėtas, o ypatingai republikonų 
partijos kandidatas į preziden
tus — Hoover.

Pereitame susirinkime-*'buvo 
nurodyta, kad dar gerai atme
nami Clevelando laikai ir ne
darbas pirmuoju Wilsono admi
nistracijos terminu; kad, bend
rai imant, republikonų adminis
tracijai tvarkant šalies reika
lus, darbai eina geriau, darbi
ninkai turintys daugiau darbo 
ir neteikia jiems stovėti eilėmis 
ties pašalpai teikti virtuvių 
langais.

Tokio daug-maž turinio rezo
liucija, manoma, busianti pri
imta ateinančiame susirinkime.

Pereitame susirinkime buvo 
taipjau svarstyta vadinamas 
“wet” klausimas. Buvo aiškin
ta, kad nei vienas prezidentas 
negalįs panaikinti prohibicijos 
įstatymo, kad panaikinimas 
priklauso ir nuo kongreso ir 
nuo atskirų valstijų. Be to, nu
rodyta, kad ir Volstead aktas ir 
18-tas amendmentas buvo De
mokratų administracijos laikais 
įvykinti.

Kitais klausimais — lietuviai 
turi veikti didesnėje vienybėje; 
reikalinga, idant daugiau kliu
bų, ir ne tik politikos kliubų,

priklausytų prie Centro, kad 
ateityje lietuviai galėtų paro
dyti savo galią ir vaidintų, bent 
Chicagos viešame gyvenime, to
kį vaidmenį, kokis jiems pri
klauso vaidinti atsižvelgiant į 
jų skaičių.

Nutarta, kad visi delegatai 
atsilankytų susirinkiman spalių 
mėnesio 12-tą dieną naujai Cen
tro valdybai išrinkti ir rezoliu
cijai priimti. —Reporteris.

Akių Gydytojai
Tel. Virtom 6279

DR. G. SERNER

Liatevi* Akiu Specialistą*
3265 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare
Nedėlioi nuo 10 Iki 1

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6398 
Rez. Tel. Drexel 919a

DR. A. A. R0TH
Rasas Gydytojas ir Chirarra*
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofiaaai 3102 S. Halsted St, Chicage 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nedilioml* ir šventad. 10—12 dieną

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

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenae 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS 

8201 Auburn Avė. TeL Blvd. 3201

S. D. LACHAV1CZ
Liet avis Graborte* Ir 

Bataamaotojaa

2314 W. 23rd PI.
Chleago. m.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti
Kooaevąlt 2515-2516

Phone Boulevard 4139
A, MASALSKIS

PRANEŠIMAI

Musų patamav ima* 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
įkyria

Roseland—SLA. 139 kp. susirin
kimas įvyks 4 d. Spalio, 7:30 vai. 
vakare, Strumilos svet. visi nariai 
ir narės dalyvaukit susirinkime ir 
užsimokėkit užvilktus mokesčius. At- 
siveskit ir naujų draugų prisirašyt 
prie SLA. 139 kp. J. Slančauskas, 
sek r t.

Brighton Park. — SLA. 176 kp. 
susirinkimas įvyks Pėtnyčioj, Spa- 
lio-Oct. 5 d.„ 1928 m., Jokantų svet., 
4138 Archer Avė., 7:30 v. vak. Vi
si nariai atsilankykit ir atsivežkit 
naujų narių prisirašyti prie SLA.

A. Trejonis, sekrt.

North Side —• Pamišėlių namas, 
komiška juokų pilna operetė po va
dovystės p. Cerienės, stato Pirmyn 
Mišrus Choras, Nedėlioj, Lapkričio 
4 d., Danų svet., 1651 N. Kedzie 
Avė. ir North Avė. Choras.

Kun. M. X. Mockus kalbės temoj: 
“Dogma, Darbininkas ir Politika.” 
Prakalbas rengia Liet. Laisvamanių 
kuopa ateindntj Ketvergų, 4 d. Spa
lio (Oct.), 1928 m., nuo 7:30 vai. 
vakare, Mildos svet., 8142 So. Hal
sted St. Ateikite visi pasiklausyti. 
Kviečia KOMITETAS.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tiško K Ii ubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks Penktadieny], Spalio 5 dieną, 
8 vai. vak., Chicagos Liet. Auditori
joj, 3133 So. Halsted St. Visi drau
gai malonėkite laiku pribūti, nes y- 
ra draug svarbių Kliubo reikalų. 
S. Kuneviche, nut. rašt.

A A
KAZIMIERAS BURBUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 1 dienų, 2 vai. po pietų, 
1928 m., sulaukęs 44 metų am
žiaus gimęs Tauragės Apskr., 
Naumiesčio parap., Gėčių kai
me, Amerikoj išgyveno 24 m. 
Paliko dideliame nubudime bro
lį Jonų, 4 pusbrolius Antanų 
Valančių, Juozapų Lumsargį, 
Juozapų Goldikų ir Jonų Moc
kų, 2 pusseseres Barborų ir 
Onų ir gimines, o Lietuvoj 
Motinėlę Veronikų ir brolį 
Juozapų. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4605 S. Hermitage Av.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Spalio 5 dienų, 8 vai. ryte iš 
Eudeikio koplyčios į Visų Šven- • 
tų parapijos bažnyčių, Rose- 
lande, UI., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už Velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Burb- 
lio giminės, draugai ir pažįsta
mi^ esat nuoširdžiai kvįečiųmi 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskdtihį patarnavirtių ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Brolis, pusbroliai, puseseres 

ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Eudeikis. Tel, Yards 1741

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILs.

Lietuvės Akušerės
Phono Vfctory 4952

URS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Link

Motery* ir mergi
no* kreipkite* su 
reikalai* nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tartį.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijo* ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reilca- 
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagalbą. 
Valandos nuo 8 
SS’to iki 2 v. po 

etų, nuo 6 iki 
vai- vakare.

Akių Gydytojai

, ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimų, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į 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 Kenvvood 1752

Paataba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj 

DR. VAITUSH-

Teiephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South yKutilzind Aveavo

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki i; »ak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien.

JR<s4, j"Me»hone Plaza 3200

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aidų karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo .10 iki 8 vai. Nedalioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Ihuilevard 7580

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir motoru 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRBUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki lt 
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo J ’Lt 12 vai. dienos it 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. M. T. STRIKOL 
8YDYT0JA3 IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 782(1 

Re*^ 6641 South Albany Avenue 
Tel Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. NodtUoj 10-12 d.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Ckirarga* 

2201 West 22nd Street 
(Cor. I^eavilt St.)

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

_______ L _

Ofito Ir Re*. Tel. Boulevara 5918
DR. A. J. BERTASH 

3464 South Halsted Street 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietą 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Bea. 8201 Scath Wa)lace Street

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

Tel. Keuwood 5107 
Valandos

nuo12 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 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutarti

Re*. 6660 South Artesian Avenve 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal <257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. !U.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvrnnkee Avenue, Room 209 
Kampas Nurth Avė. ir Robey St.

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

Nęnių telefonas Brunsvrick 1597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenae

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
V a 1 a n d o a

nuo 9 iki 11 v. ryte 
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. 

Nadėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Ofiso Tel. Vieton/ f 188
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 Wabash Avė.
Phone Pullman 0856

Gasas, X-Spinduliai ir 1.1.
Valandos: nuo 0 ryto iki 8 vak. Į 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos,!

DR. HEBZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviam* žinoma* per 21 
m. kaipo patyrus gydytoja*, chirur
gas ir akušeri*.

Gydo 'Staigia* Ir chroniška* lifaa 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauįau- 
siu* metodu* X-Ruy ir Kitokiu* elek* 
tro* prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija!
1025 W. 18th St^ netoli Morgan St, 
Valandos: Nug 10—12 pietą lx 

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

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 arba Rendolph 6800

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milvaukee 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 Sosth Ashland Ave^ 1 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriški ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dienų 

Phone Midvrcy 9S80

Re*. Teiephone Plaza 8200
DR. M. J. SHERMAN , 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Looini* Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Beaidenca Tel. Fairfax 6888

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1084 — Vai. nuo 9-0

Vnk & i s
8241 South Halsted St.

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

Pttnyčio*

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 rvto iki 1 v. p. p»

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pili 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted Si, 
TeL Boalevard 1310

Val.i Nuo 6 iki 8 'vai. kiekvienų 
vakarų, išskyrus ketvergų 

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto

JOHOliORDEr
(John Bagdžisna* Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

105 Wrst Adams St. Room 21D 
Teiephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nwo 7*8 
Teiephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Repablic 96IU

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiesty ji 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 We«t Was!rinąton Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895

J. p.Ivaitches ~
Advokatas

10756 So. Michigan Avc.r
TeL Pullman 5950

Namų lel. Pullman 6377 i
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Tarp Ghicagos
Lietuvių

Visų kolonijų 
veikėjams 
Del spalio 9 d.

C L A S S I F I E D ADVERTISEMENTS
r

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

Be Komiso ir Išlaidų 
Mos paskolinama jums $100, $200 
arba $800, imama legali nuošim
tį. Pinigus gausite į 12 valandą. 
Industrial Loan Service

17Xe W. Chleago Am., 
Kampas Hermiiage Are.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikta

REIKALINGAS dreiverls dėl ifi- 
vežiojimo baltos ir juodos duonos 
kad butu patyręs savo darbe. 3835 
So. Auburn Avė.

Automobiles
PARSIDUODA geras trokas, tin

kamas dėl pekarnies, arba dėl kito 
biznio tam panašiai. P. Palosky, 
3631 So. Halsted St.

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per- 
ant- taisyti katilai ?.* fumisai, grotos — 

rndipnv Vilniau* Dionn* ninku- vandenio jtaisos. American Stoveladteny vuniaus uunos plaka- Kepair Works, 8110 Wentworth Avė., 
tai jau pagaminti. j Tel. victory 9634.

Chicagos lietuviai darbuotoj
jai, kurie norėtų praplatinti jų 
savo kolonijose, prašomi užeiti 
p. Kulio aptiekon Bridgeporte 
arba “Naujienose” ir pasiimti.

B.

Rengiamos ateinančiam

Vilniaus Diena pasi 
žymės didžiausiu 

programų
Ghicagos lietuviai ruošias spalio

9 d. i Lietuvių Auditoriją.

Vilniaus Vadavimo Komitetui 
dar niekados nebuvo pasisekę 
sutraukti tiek žymių muzikalių 
pajėgų į Lietuvos sostinės pa
gerbimo dieną, kaip šiuose me
tuose. Jeigu Chicagos lietuviai 
būdavo pilnai užganėdinti bu
vusiais minėto komiteto paren
gimais, tai apie ateinančią spa
lio 9 dieną negali būti abejonės.

Programa parinkta taip, kad 
ji atatiktų 
mui. Musų 
yra daug, 
tą didelę
Lietuvai Želigovskio 
visi dirbam tos skriaudos ati
taisymui. Šių metų spalio 9 d. 
bus didžiausia musų pastanga 
šioj srity. Taigi ruoškimės visi 
prie to! —Chicagietis.

tos dienos svarbu-
lietuvių

Visi mes 
skriaudą.

Chicagoj 
a t jaučiam

smurtu;

Joniškiečių kliubas
Joniškiečių Kultūros ir Lab- 

darybės kliubas pasirodo ne tik 
savo vardu, bet ir darbais. Kliu- 

‘ bas veikia ne tik čia, Ameriko
je, bet kiek galėdamas stengiasi 
pagelbėti savo broliams Lietu
voje.

Joniškiečių Kimba.; rengia 
vakarą 14 dieną spalių mėne
sio p. M. Meldažio svetainėje, 
2223 \Vest 23-rd place.

Yra užkviestas programui iš
pildyti p. A. Vanagaitis, kuris 
moka padaryti daug juokų. Už
kviesta ir daugiau žmonių pro
gramui išpildyti, bet apie tai 
praneš Kliubo valdyba.

Publika kviečiama skaitlin
gai atsilankyti, nes Joniškiečių 
kliubas nei vieną kartą nėra nu
vylęs publikos: ką žada, tai ir 
išpildo. —Naujas Narys.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

if

CLASSIFIED ADSi

Educational
Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

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

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 3932

Mlscellaneoos

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

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

THOMAS, 
Tel. Michigan 2570

SENI įtaisymai 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.

REIKALINGAS Salesmanas eiti per 
groserius, alga ir komisas. Kreip
kitės į Linco Products Co., 11636 
So. Halsted St.

' Bridgeport Painting
& Hardware Co.

tfalevojam ir popieruojam. Uilal 
kom maleva, popferą, atikluz ir t t

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČION1S, Sav.

CH. SYRTOWT AND
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI
HOT WATER Ji STEAM HEATING 

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

TAKSOM STOGUS, 3 taisymai 
Stogus sutaisom. 
su r.

Mes einamo
Darbas garantuotas.

7752 Racine Avė.
Tel. Triangle 5032

$4.
vi-

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

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

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Stewart 29S2

po t> vai. vakare Knglevvool 2544

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

2604 N. Halsted Street 
Tel. Ėuckingham 5037

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ 7

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymų arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi
žinoki! su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus j du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1321 
M1U PARIS

STATYKIT DABAR IR ' 
SUTAUPYKIT PINIGŲ

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

QUALITY CONSTR. CO., 
4538-40 Adison Avė. Avenue 4718

Financial
Finansai-Paskolos

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

Į 2 dienas

1647 W. 47 St

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

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

Morgičiai pirmi ir antri
S nuoiimčiais padaromi | >4 

valandas.
Musą iilygos bus jums naudingos. 

Kreipldtis pas
M. J. KIRAS, MU So. Habted St

Paskolos suteikiama; 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

. kontraktus

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

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

MORG10IA1
Skolinu pinigun ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius. '

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

REIKALINGAŠ pirmarankis pie- 
korius. Darbus ant dienų. 2424 W. 
69th St.

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

Help VVanted—r emaie
Darbininkią^.Bcjjkia.   

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 auk
štas.

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

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

REIKALINGA senyva moteris 
prie namu darbo. E Formalis. 1041 
W. 69th St.

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

HELBERG BROS.
Room 607

Help VVanted-^Male-Female
Darbininku Reikia

192 N. Clark St

2
Lietuviškai kalbančių vyrų 

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

Ausi šauki te
M r. Kishuk

A. A. LEWIS & CO. 
Room 312

208 West Washington St.

Furnished Rooms

ir 2
Turi

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

S. OSGOOD, 
2231 \Vest Division St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199 •

APŠILDOMAS kambarys ant ren- 
dos dėl vaikino. Peter Jurgelionis, 
4439 So. Talman Ąve. Chicago, III.

RENDON švarus, šviesus kamba
rys vienam ar dviem vaikinam su 
ar be valgio. Galima ir garažių 
vartot. 4336 S. Austin Av. 1 lubos.

PASKOLA narni) savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo 
čių arba kitokio užtikrinimo, 
los pataisymui, apmokėjimui 
assesmentų ar kitokių skolų, 
pagelba. Prieinamos sąlygos, 
ral Finance Co., Km. 514 City State 
Bank Bldg., 128-30 No. Wells St. ,

morgi- 
I’asko- 
taksų, 
Greita 
Cent-

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

SINGER’IO ir tyHITE’O siuvamos 
mašinos $9.00 ir aukščiau, sudeda
mos elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove Avė.

Personai
__________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

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

B. Pelechovvicz
Registered Patent Attorney, 

2SC0 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

i

Copy- 
Patentų 

su 
ir

$1.00 įmokėti $1.00 j savaitę 
Visokių išdirbinių vartotos siuvamos 
mašinos $7.00 ir daugiau garantuo
tos. Elektros jėga ir kojomis suka
mos. $1.00 įmokėti, $1.00 į savaitę. 
Pataisome, žemiausiomis kainomis. 
Atsineškit šį skelbimą jisai jums 
vertas $1.00 Heard Sevving Machine 
Ėxchange, 6212 Broadway. Atdara 
vakarais. R. P. 7800.

Paieškau savo sesutės Juzanos Ja- 
kutaitės po vyru Jurashius, gyvenu
sios Amerikoje: Torington, Conn., 
154 Hamtorne Torr. ir Torington, 
Conn. R. F. D. 1, Box 160. Prašau 
atsiliepti arba žinančių jos adresą 
pranešti man šiuo adr: Lithuania, 
Antanui Jakučiui, Dymgailų kai
mas, Židikų valsč., Mažeikių apskr. 
Zuzana Jakutaitė, paeina gimimo 
vietos iš Grūstės k., Sedos vals.

Musical Instrumente
Mnzikoe Instmmentat

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

Kreipkifės
1418 N. Wood St 

lmos lubos

paaukauti savo player 
Tikras bargenas. 

Pa-

TURIU
Pianą už $75.00. 
šis pianas yra beveik naujas, 
matyk manę dar šiandie.

NORAH LEE 
8941 Roosevelt Road 

Ist floor

Partners Wanted
SOFT DRINK parloris. Paieškau 

partnerio, negaliu vienas vesti visą 
bizni. l*uiki proga tjnkamai ypatai 
$400. 7419 S. VVestern Avė.

100 NAUJŲ Pianų ir phonografų, 
turi būt parduoti už mažiau negu 
verti taip žemai kaip $10. Atve
šim į jūsų namus. Išmokėjimai $1 
į savaitę jeigu norite.

MID WEST PIANO STORE, 
6136 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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 mokinsitės pas tokias 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biski pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit ši skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, I1L

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

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

REIKALINGI kriaučiai prie mo
teriškų rūbų siuvimo ir vienas prie 
kailių darbo (Furrier). Atsišaukit 
3351 Irving Park Blvd. J. A. Svi- 
low. Tel. Keystone 5286.

Automobiles
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 įrengtas su bumperiais. su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

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

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

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mos jau 5 metai kai parduotam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

MILDA AUTO SALES 
806-8 W. 31 St.
Victory 1696

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

Lincoln Sport Phaeton.... 
Buick sedan 5 pas..............

Oakland sedan naujas .... 
Pontiac sedan naujas .......
Chandler luke naujas .......
Essex sedan, kaip naujas 
Pontiac Roadster ..........

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

1926
1927
1928
1928
1927
1928
1927

Essex, Fordą, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S, Halsted St.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos 
tai 50 centų — dvi poros u:

85c. ir 95 centai.
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 81c., 84c. ir 85c. 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.

iora tik- 
95 cen- 

Motėrims pančiakų pora po 
Vilnonios gijos

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

Business Chances
Įiydavjroui^BJgniąi

ANT RENDOS arba pardavimui 
Barber 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 štoras, geri fixtures, 4 kam
bariai gyventi, vandeniu šildomas. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
loto ar automobiliaus. Randasi 5028 
Archer Avė., Matykit savininkų

JUOZAS VILIMAS,

4558 So. Washtenaw Avė.

Tel. Virginia 2054

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

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

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

PARSIDUODA pirmos klesos kar- 
čiama. 4432 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI kendžių ir cigarų 
štoras pigiai. Viskas pirmos kle
sos. Renda pigi. Geram žmogui ge
ras biznis. P. Palosky, 3633 South 
Halsted Street.

PARSIDUODA Grosernė, švedų ir 
vokiečių apgyventa vieta, geras biz
nis, pigi renda. Parduosiu pigiai, 
nes apleidžiu miestą. 5744 S. Union 
Avė.

Business kJii&nces
Pardavimui Bizniai

BARGENAS. Priverstas parduoti 
grosemę ir bučernę, 4 kambariai už
pakaly pagyvenimui. Kampinis na
mas ir vieno karo garažas. Biznis 
išdirbtas per 9 metus. Priežastis 

pardavimo pora skiriasi, šaukit 
vakarais po 6 arba nedėlioj po pietų 

I^afayette 0826

AUCTION SALE
Gučernės ir Grosernės fikčeriai, par
siduoda ant licitacijos už pirmą tei
singą pasiutimą. Jeigu įkas nori 
galima ant vietos biznį daryti.

2433 W. 69th St.
Savininkas 2487 W 69th St.

GROSERNĖ ir Delicatessen Sto
ras, renda $50, 3 kambariai pagy
venimui ir maudynė. 3744 So. Ked- 
zie Avė.

PARDAVIMUI bučernė, grosernė 
ir namas. Atsišaukit j Naujienas, 
Box 1122.

PARDAVIMUI grosernė ir deli
catessen ir visokių reikmenų biz
nis daromas geras. Parduosiu pikiai. 
4631 S. Paulina St.

BARGENAS. Visokių smulkių ta- 
vorų krautuvę mainysiu ant lotų ar
ba automobilio. 408 W. 108rd St. 
Tel. Victory 4898.

PARSIDUODA Delicatessen Sto
ras už $550. Pigi renda, 4 kamba
riai su rakandais. Turiu parduot 
greitai. 146 W. 59th St.

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimai

TURI būt parduota į tris dienas 
Hardware krautuvė arba 5 kamba
rių 2 metų senumo Cottage, cemen
to pamatas, elektra, maudynė, kaip 
naujas. Krautuvė su namu ir 6 
pagyvenimo kambariais mainysiu į 
2 aukščių po 4 kambarius mūri
nį namą. 224 W. 47th St.

10 kambarių namas, elektra, fur- 
nasas. $6,000. $1,500 įmokėt. 2442 
Monroe St.

11 kamb. mūrinis namas garu Šil
domas, kieto medžio padlagos, beis- 
mentas $7,500. $2350 pinigais. 2309 
Adams St. arba šauk West 5080.

TUŠČIAS lotas 1942-44 W. Gar- 
field Blvd. $20 už pėdą. Dr. Frank 
Schick, 8222 S. Carpenter St.^ • •

Real Estate For Sale
Namai-žeinė Pardavimui

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 paranka
mai vėliausios mados. Parduo
siu pigiai arba mainysiu 
garažo ar gasalino stoties.

Real Estate For Sale
Namai-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 jus 
bungalovv arba flatą budinki, kokį 
jus galite išsiriąkti. R. J. NELSEN,

lavotl ant jusu loto bile 
arba flatą budink:

er, Kildvare 1195.

ant

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

IŠSIMAINO kampinis biznia- 
vas muro namas, su 2 Storais 
ir 6 flatais, 2 karų garažas ir 
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
ri būti parduotas arba išmai
nytas šią savaitę.

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

IŠSIMAINO bizniavas namas 
ant Archer Avė., štoras su 2 
flatais. Mainysiu ant privačio 
namo, nepaisant apielinkes.

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

fla- 
bu-

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

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

Central 8654
Y

PARDAVIMUI ar išmainymui *4 
akro žemės, gazolino stotis ir 6 kam
barių namas ant 155-tos ir Lincoln 
Avė. Priimsime namą arba 2 fla
tų kaipo pirmą įmokėjimą. Kai
na $22,000.

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

JOHN IBACH 
Real E«f”t«. 

IGuu E. 43 3t. 
Phohe Oakland 4681

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

! heat” “sun parlor”, užpakalinis por- 
čius stiklinis, 2-jų karų garažius — 
arti krautuvių, mokyklų ir miesto 
knygyno. Medžiai aplink, visi intai- 
sai, didelis kampinis lotas. Randa
si Roseland arti Michigan Avė. Par
duoda savininkas. Kain a $14,800 
— parduvbiu tik už “Cash”. Kreipki
tės į “Naujiena/’, 1789 S. Halsted 
St. Box 1130.

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 
modemiška bungalovv tuojaus ant iš- 
mokesnio ar už pinigus. Randasi 
7144 S. Rockwell St. 5 kambarių 
octogono priekis, išdekoruotas vidus 
ir iš lauko, plumbingas įbildytas. 
Atvažiuok ir apžiūrėk, turim par
duoti — nei vienas teisingas pasiū
lymas nebus atmestas. Mr. Sorenson, 
8211 W. 63rd St. Tel. Hemlock 4900

STOLZNERIO 
BUDAVOTI 

NAMAI
ELĖS'IŠTAISYTOS GATVĖS IR 

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

$8700—jmokėti 
$500

$25 Į MĖNESI IR NUOŠIMTIS 
5 KAMBARIŲ BUNGALOWS 

Dideli užpakaliniai porčiai “Quaker” 
plieninis fumisas, įmūrytos maudy
nės, «int 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 karų 
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

7403 So. Halsted St. 
Triangle 8704-10801 

3825 N. Cicero Avė.
Palaside 6270-1-2

134 N. La Šalie St. 
Central 5901-2-3

PAAU- 
reikalin- 
parduos 

namą už

2 APARTMENTAI 
KAUJAMI. Savininkui 
gi pinigai, tuojaus 
3218 N. Albany avė.
$11,995; 2 po 5 kambarius, ga
ru šildoma. Naujas, naujai gat
vė ištaisyta ir elė ir išmokėta, 
tik $2395 įmokėti. Galima 
duoti su pelnu, šauk:

Keystone 3133 arba 
4226 N. Whipple St.

par-

. BARGENAS 3 flatų mūrinis. Sau
lės parlor ir užpakaliniai porčiai. 
$10,500. Mažai pinigų reikia.

- Monroe 2624

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA
Paskui mus pamatyk 

Nereikia pinigų, kad pagražinti ju- 
lotą su tinkamu jums namu ar- 
apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR 
2121 N. Cicero Avė.

9600

sų 
ba

Namai šiaurinėj pusėj 
PASIRINKITE SAU MUSŲ 

VISAI NAUJĄ 
5-6 KAMBARIŲ BUNGALOW 

$9,350' iki $9,950 
$1000 įmokėti — $65 į mėnesį. 
Apžiūrėk musų
2800 blokų ant Mobile Avė. 
Paimk karus ant Diversey avė. 
Važiuok iki 6300 į 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

pavyzdžius,

DARBININKO žmogaus namas— 
6 kambarių namelis. Kaina $2500. 
$200 įmokėti, likusius pagal sutari- 
»2031 W. 35th St. Tel. Lafayette

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 įmokėjimą. 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, ibudavotos 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; $8,675.00, ma
žas įmokėjimas, likusius kaip rendą. 
Turi būti parduota tuojaus. Ne 
agentai; pats savininkas. Galima 
matyti vakarais ir nedėlioj. Hem- 
lock 0040.

Calumet City N
CALUMET CITY, ILLINOIS 

$500 įmokėt, kiti išmokėjimais 
Nauja 5 kambarių mūrinė bun

galovv, moderniška, gerai pabudavo- 
ta. Stikliniai miegamieji porčiai. 
Viršus su padlaga ir 2 ruimam pa
likta vieta. Nepaprastai gražiai iš
dekoruotas vidus, akmenukais j?ręs- 
ta asla maudynės, įbudavotas beržo 
kukniai kabinetas, ugniavietė, šė
pos dėl knygų. Adverijos ir duris 
beržo, 1% užlaidų lazdukės, įrangų 
drotai ir Šturmo duris. Žolė, mede
liai, 5 ra. Insurance užmokėta, Mor- 
gičiai 15 metų arti prie mokyklų ir 
transportaciios.

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

TIKRAS bargenas $1000 mažiau. 
2 flatų muro rezidencija. Išmokėta. 
$75 į mėn. įplaukų. 1341 Oak Park 
Avė. Sav. 6600 S. State St., Chica
go, UI. Tel. Wentworth 9351

t




