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No. 239

Am. Darbo Federacijos vadas prieš 
Rusijos pripažinimą

Lietuvos Žinios

Matthew Woll sako, kad Maskva laikanti 
Jungtinėse Valstybėse gaujas apmoka
mų savo šnipų ir kurstytojų, žalingai 
veikiančių ypačiai darbo unijose.

NE\V YORKAS/spalių 8.— 
Matthew VVoll, Amerikos Dar
bo Federacijos vicepreziden
tas, paskelliė atvirą laišką A. 
L. šeinmanui, sovietų paskir
tam naujam “Amtprgo” Xew 
Yorke viršininkui.

Savo laiške Woll nurodo 
priežastis, dėl kurių Jungtinės 
Valstybes nepripažįsta sovietų 
valdžios, ir pamoko, ką sovie
tai turėtų daryti, kad ilgainiui 
galėtų tokį pripažinimą gauti.

lijos ir Kinų komunistams per 
tolygias sovietų prekybos įstai
gas t uosi' kraštuose.

Esą taipjau sakoma, kad su 
savo “Amtorgo” pagalba, so
vietai laikų Jungtinėse Valsty
bėse labai bruzdžią šnipų orga
nizaciją, kuri gero šiam kraš
tui tik jau nedaranti.

Woll toliau pareiškia, kad 
Jungtinės Valstybės tik tada 
turėtų pripažinti sovietų reži
mą, kai Maskva, visų pirmiau
siai, paliausianti savo kursto-

e.

(Atlantic and Pacific Photol

Griuvėsiai teatro Novedades Madride (Ispanija), kur rugsėjo 23 d. laike gaisro žuvo 150 žmo
nių, o 300 tapo sužeisti. / \

\Voll sako, kad komunistų 
agentūros Amerikoje, veikda
mos pagal gaunamus iš Mask
vos įsakymus, padarė daug ne
lemtų darbų Jungtinėse Valsty
bėse, ypačiai darbo unijose. 
Esą kaltinimų, kad visi pinigai 
nelabiems komunistų darbams 
einą per patį “Amtorgą”, pana
šiai kaip kad buvę kaltinimų, 
jogei Maskvos pinigai ėję Ang-

mąją propagandą šiame kraš
te; kai ji atlyginsianti Ameri
kos piliečiams už pavogtas jų 
nuosavybes Rusijoje; kai su
mokėsianti savo skolas Ameri
kai ir, pagaliau, kai įsteigsian
ti Rusijoj tokią valdžią, kuri, 
pripažindama tarptautinių pri- 
valomybių šventumą, patap
sianti tinkina draugauti su ci
vilizuotomis tautomis.

Maskvos manievras 
Rygoje nepasisekė

I^itvijos nepriklausomųjų socia
listų diegas Maskvoje. Pa
šalpos. Seimo .rinkimai ir lik
vidavimas

RYGA, spalių 19. [E.]. — 
Latvių spaudos žiniomis, politi-

Zeppelinas gal ryt iš
skris iš Vokietijos į 

Ameriką - .
Orlaivis prisirengęs kelionei; 

pasažieriai amerikiečiai apsi
draudžia gyvybę po milioną 
dolerių į i

F RI EI )R IC11S H A FEN, Vo
kietija, spalių 8. — Naujas di
rižablis- “Graf Zeppelin”, di
džiausias pasauly orlaivis, pasi
rengęs išlėkti iš čia į Jungtines 
Valstybes kaip trečiadienį [ry
toj], jei lik nepalankus oras 
nesutrukdys išskridimo.

Tarp dirižablio pasažierių 
bus grafas Brande nstein Zep
pelin, mirusio dirižablio išra
dėjo grafo Zeppelino giminai 
tis; Herr Brandenburg, avia
cijos ministerijos galva; Lady 
Drummond Hay, vienintelė mo
teriškė šioje kelionėje per At
lantą, ir vienas senato atsto
vas. Bus dar keliolika kitų pa
sažierių, neskaitant dvidešimt 
penkių įgulos žmonių *su diri
žablio vadu Dr. Hugo Eckene- 
riu prieky.

Prisirengdami kelionėn, pa- 
sažieriai apsidraudžia savo gy
vybes apdraudos kompanijose. 
Du amerikiečiai savo gyvybes 
apsidraudė po $1,000,000, tuo 
tarpu kai pats dirižablio vadas, 
Dr. Eckener, pasitenkino $30,- 
000 apdraudos polisu.

Pasažieriai kelionės bilietui 
per Atlantą moka po $3,000.

Krikštynose Mississippi

Garnys užsimušė užsi
gavęs į automobili

ANDERSON, Ind., spalių 8. 
— Vakar keliems vaikinams 
važiuojant per Kilbuck upelio 
tiltą, atlėkęs iš priešakio dide
lis paukštys trenkė į jų auto
mobilio prieki ir krito negy
vas, nusilaužęs kaklą. Autct. 
inobilio priešakio stiklas suby
rėjo.

Nelaimingo paukščio butą 
mėlynojo garnio. Jo išskėstų 
sparnų sieksnis, nuo galo iki 
galo, buvo daugiau kaip šešios 
pėdos.

J. ■ ■■■■

8 asmenys žuvo avia
cijos nelaimėse

A

?er vieną dieną įvyko aeropla
nų katastrofos trijose įvai
riose vietose

DETROIT, Mich., spalių 8.— 
Vakar trijose aviacijos nelai
mėse įvairiose vietose žuvo aš- 
tuoni asmenys.

Viena katastrofa atsitiko Det
roite, kur dviem aeroplanam 
susidūrus ore užsimušė penki 
asmenys, būtent: kap. Clement 
Brown, vietos Aero Coupe Ma- 
nufacturing kompanijos pirmi
ninkas, jo sužieduotinė Miss 
Margaret Uhle, Russell Paul- 
ger ir dar du nepažįstami jau
nuoliai, vaikinas ir mergina.

Antra nelaimė atsitiko netoli 
nuo Derby, Colo, kur aeropla
nui nukritus užsimušė dvi se
sers, Mary ir Carol Begole, 
Denvero miesto auditoriaus 
dukters, skridusios kaip pasa
žieriai. Aeroplano pilotas Char-

nė policija paskutinėmis dieno
mis vėl padarė suėmimų tre
čiojo internacionalo tarnyboj 
esančios nepriklausomųjų so
cialistų partijos narių tarpe.

■ Pereitais metais į Maskvą 
buvo išvažiavusi kairiųjų pro
fesinių sąjungų delegacija, su
sidedanti iš 10 žmonių. Kartu 
su delegacija važinėjo kairysis 
prisiekusia advokatas Dzelzits. 
Kaip dabar paaiškėjo, ši dele
gacija atstovauja ne legali n ei 
Latvijos komunistų partijai. 
Delegacijos pirmininkas, rašy
tojas Linards Laicens ir Dzel
zits tuo pat metu pradėję Mas
kvoj derybas surinkti lėšoms 
partijai, kuri Latvijoj galėtų 
legaliai dalyvauti seimo rinki
muose. Maskvoj buvę pažadė
ta suteikti kelias dešimtis tuk
siančių dolerių.

Be to, Laicens apvažinėjo 
latvių kolonijas Rusijoj ir Kau
kaze, kur rinko aukas Latvi
joj gyvenantiems komunis
tams. Sugrįžus delegacijai iŠ 
Rusijos, tuojau buvo pradėta 
organizuoti nepriklausomųjų 
socialistų partija. Partijoj buvo 
įsteigta komunistų frakcija, ku
ri visas direktyvas gavo iš Ma
skvos. Tuo pat metu Rygoj 
pradėta leisti partijos organas 
“Vards.“

Išaiškinusi nepriklausomųjų 
socialistų ryšius su trečiuoju 
internacionalu politinė policija 
suėmė visus Latvijoj gyvenan
čius komunistų vadus, jų tarpe 
Dzelzitį ir Laiceną.

Amerikos prekyba su 
Rusija padidėjus 100 

milionų dolerių
VVASHINGTONAS, spalių 8. 

— žurnalas Soviet Russia Re- 
view skelbia, kad Jungtinių 
Valstybių prekyba su sovietų 
Rusija nuolat didėjanti. Per 
pirmus praeitų metų aštuonis 
mėnesius visa Amerikos preky
ba su sovietų Rusija siekus 55 
milionus dolerių, o per pirmus 
aštuonis šių metų mėnesius 
prekyba tarp abiejų kraštų pa
didėjusi visu 100 milionų dole
rių. Per šiuos metus Rusija 
ypač daug mašinų importavus 
iš Amerikos.

Studentas nušovė savo 
šeimininkę ir pats 

nusižudė
PETERBORG, Ont., Kanada, 

spalių 8. —■ Vietos pilietis Tho- 
mas Pacey, parėjęs namo, ru
do negyvus savo jauną žmoną 
ir gyvenusį pas juos kolegijos 
studentą George Knoxą, 19 me
tų, iš Bostono. Šalę studento 
buvo pamestas revolveris.

Manoma, kad Knox nušovė 
moteriškę, paskui pats nusižu
dė, nes pas jį rasta tėvui rašy
tas, bet nepasiųstas laiškas, 
kuriame sūnūs sako, kad jis 
esąs įsimylėjęs Lottę (šeimy- 
ninko žmoną) ir be jos nebe
galįs gyventi.

Kanibalai suvalgė 
mokesčių rinkėjus

Naujosios Gvinėjos člagimiai 
naktį išskerdė visą kuopą, 
paskui pasidarė sau puotą

H.AAGA, Olandija, spalių 8. 
— Iš Javos praneša šiurpių ži
nių, kad Olandų Naujojoj Gvi
nėjoj nuožmus kanibalai su
valgė visą olandų policijos kuo
pą, kuri buvo pasiųsta j vidu
rines to krašto dalis mokesnių 
iš gyventojų rinkti.

Atvykę į Pangasiną, polici
ninkai apsistojo nakvynei, žadė
dami ant rytojaus pradėti iš 
gyventojų rinkti mokesnius. 
Nakties metu betgi čiagimiai 
padarė puolimą. Jie išskerdė 
visus mokesnių rinkėjus, o jų 
kimus įvairios čiagimių gimi
nės pasidalino tarp savęs ir, 
pasidarę puotas, suvalgė.

Olandų Indų vyriausybė pa
siuntė į Pangasino apielinkę 
ekspediciją, bet kanibalai jau4 
buvo pabėgę į dykynes1.

Iš Mariampolės
(“Naujienų” korespondento]

MARIAMPOLĖ. — Seniau 
Mariampolė buvo garsi viso
kiais kilniais darbais, pasišven
timais lietuvystės ir visuome
nės labui. Dabar Mariampolė 
gai sėja valstybiniais šmuge
liais, kurie net į teismą paten
ka.

Jau antri metai Mariampolės 
miesto valdyba stato skerdyk
lą, tai yra, tikriau sakant, re
montuoja senąja skerdyklą. 
Ir kas pasirodė? Skerdykla pa
naši Į vėjo pagairę, o už ją pi
nigai, kuriuos valdyba suren
ka iš miesto piliečių, ne tik 
užmokėti, bet ir permokėti.

Iškilo tikras skandalas. Pra
dėjo eiti revizijų revizijos ir 
viskas baigėsi tuo, kad vėl tam 
pačiam rangovui ta]x> pavesta 
skcrlykla perdirbti, čia, žino
ma, aiškiai matyti, kad su tuo 
“perdirbimu“ savasis kailis 
gelbiamas. Bet nieko nepadary
si. Toki darbai pas mus ne 
naujiena. —Pranės Brolis.

Bilaišių kaimą užpuolė 
vilkai; 10 avių papiovė

BILAIŠIAI, Dusetų vals., Za
rasų apskr. — Musų kaimą ‘ap
lankė nelaukli ir kaip žmonas 
pamena, nematyti “svečiai“ — 
5 vilkai.

Musų laukuose jie gerokai 
“pašeimininkavo“ ir papiovė 10 
avių ūkininkų — Indriūno 4, 
čiulkos 2, Bertašiaus 2 ir J. 
Lingės 2.

Kiti galvijai ir arkliai, nu
trukę nuo raiščių (naktį pas 
mus gyvuliai laikomi laukuo
si*), išbėgiojo baisiausiai išdu- 
kinti.

Žmonėms medžiokliniai šau
tuvai laikyti draudžiama, o čia 
nuo vilkų apsiginti nėra kuo.

upėj prigėrė kunigas 
ir 3 kiti

les Wi!son pavojingai užsiga
vo ir vargiai beišliks gyvas.

Cineinnati, Oliio, pilotas Con-

Latvijos ‘nepriklau
somųjų socialistų’ 
partija uždaryta

9 užmušti, 19 sužeis
tų buso katastrofoje 

Cechuose
KASCHAU, čechoslovakija, 

spalių 8. — Netoli nuo čia va
kar atsitiko didelė nelaimė. 
Geležinkely traukinys užgavo 
pilną turistų motorinį busą ir 
devyni asmenys buvo vietoj 
užmušti, o devyniolika kitų pa
vojingai sužeisti.

Lenkijoj streikas ple
čiasi; 90,000 darbininkų 

• metė darbą
-......... — •

VARšAVA, spalių 8. — Kilęs 
Lodzėj didelis fabrikų darbi
ninkų streikas persimetė jau 
ir į kitus miestus, taip kad 
šiandie darbą metusių yra jau 
daugiau kaip 90,000 darbinin
kų.

Streikininkai reikalauja 20 
nuoš. didesnių algų.

Hg’.erze stri ki i nkams pa
darius demonstraciją ties fab
rikais, įvyko susikirtimas su 
policija. Keliolika demonstran
tų, taipjau keli policininkai, 
buvo sužeisti.

Tunney nori matyt 
Papą ir Mussolinį

ROMA, spalių 8. — Praneša, 
kad Amerikos kumščio čem-

RYGA, spalių. 20. [Elta].— 
Rygon apygardos teisine ad- 

ministracijos skyrius nagrinė-

Bolivijos indėnės nenori 
“civilizuotų” rūbų

• r“ ■ I - .1.

LA PAZ, Bolivija, spalių 8. 
— Dešimt tūkstančių indėnų 
moterų vakar laikė Oruro mies
to gatvėse demonstracijas, pro
testuodamos prieš vyriausybCs 
išleistą patvarkymą, kad nuo 
šios dienos visos indėnų mote
rys imtų dėvėti “civilizuotas“ 
drapanas.

Bijotų Austrijos sostinėj 
riaušių neatsitiko

VIENA, Austrija, spalių 8.— 
Bijotų kruvinų susikirtimų 
tarp fašistų ir socialistų Vie
nos priemiesty Wiener Neus- 
tadte vakar neatsitiko. Fašistų 
pusiau karinės heimwehro (na
mų apsaugos) organizacijos 
paradai įvyko prieš pietus, o 
socialistai savo . kontrdemon- 
stracijas laikė po pietų. Bend
rai, sekmadienis praėjo ra
miai. Buvo suimta keletas ko
munistų bandžiusių išprovokuo
ti riaušes. .

Mokyklos krosny rado 
sudegusį džianitoriaus 

kūną
ELKHART, III., spalių 8. - 

Vietos viešosios mokyklos kro
sny šį rytą rado labai apdegusi 
mokyklos džianitorio, Nealo 
Lamberto, kūną. Džianitoris, 
matyt, pats susidegino, kadan
gi jo bute rado laiškelį, kuria
me jis buvo parašęs, jogei ma
nąs nusižudyti.

Plėšikai pasišlavč $400,- 
000 briliantų

VVHITE CASTLE, La., spa
lių 8. — Kai netoli nuo čia ne
grų kunigas Lockett krikštijo 
“atsivertėlius” Mississippi upėj, 
panarindamas kiekvieną van
deny, jis paslydo koją ir pats 
panėrė, vilkdamas paskui ir 
kitą krikštijamą negrą.

Burbulams ėmus aukštvn 
mušti, du negrai šoko skęstan
čius gelbėti, bet ir jie kartu 
prigėrė.

nely užsimušė, o jo pasažierius 
Theodore Hunter tur būt mir
tinai susižeidė, jų aeroplanui 
nukritus iš 100 pėdų aukštumos 
ir susikūlus.

pionas (lene Tunney netrukus 
vėl atvyksiąs j Romų su savo 
uiiuja., tik vesta žmona, nes 
norįs matytis su Papu ir su 

Mussoliniu.

HONOLULU, spalių 8. — 
Teismas pasmerkė čia mirties 
jausmei jauną japonietj Yuta- 
ka Fukunaga, kaltinamą dėl 
nugalabijimo vietos bankininko 
Jamiesono 10 metų sunaus.

jo nepriklausomųjų socialistų 
[komunistų] ir jų organo 
“Vards” uždarymo reikalą. Su1- 
sipažinęs su vidaus reikalų mi
nisterijos pristatytąja medžiaga 
teismas nutarė partiją ir laik
raštį uždaryti.

LINCOLN, Neb., spalių 8.— 
Vietos kalėjime nusižudė, pasi
kardamas, kalinys Echvard In
gram, 43 metų, paskilbęs ban
kų plėšikas vakarų valstijose.

Chicagai Ir aplelinkei fede
ralinis oro biurai fiai dienai 
pranašauja:

Iš viso gražų; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis, 
daugiausiai pietų vakarų 
vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 58° ir 76° F.

šiandie saulė teka 5:55, lei
džiasi 5:20.
ryto.

ir

Menuo teka 1:29

Kinų komunistai užėmę 
misijonierių mokyklų 

t f

PEKINAS, Kinai, spalių 8.—
Praneša, kad Taianfu mieste, 
šantungo provincijoje, komu
nistai užėmę Amerikos metodi
stų misijos mokyklą ir kasdien 
visose klasėse laiką ten du kar
tu per dieną komunistines pa
skaitas.

NEW YORKAS, spalių 8. — 
Plėšikai apvogė Solomono 
S»t>cir»o graznų krautuvę, nusi
nešę apie 400 tūkstančių dole
rių vertės briliantų ir -kitokių 
brangių graznų.

Nikaraguoj prigėrė J.
V. laivyno jūreivis

MANAGUA, Nikaragua, spa
lių 8. — Kelionėje škuneriu iš 
Bluefields j San Juan dėl Nor- 
te, nukritęs j vandenj prigėrė 
Jungtinių Valstybių laivyne 
seržantas Chester Ryland iš 
Greensburgo, Indianos.

“Velnias įsimetė”
YLAKIAI. — šią vasarą Erš- 

vų kaime pas vieną žmogelį, 
sako, net tretininką, įsimetusi 
kažkokia dvasia ar velnias: po 
kiemą vaikščiojąs raudonas 
mažas žmogelis, žnaibydamas 
vaikus. Tėvams atsisėdus po
terių kalbėti, prieš akis šoki
nėjąs šakalys, juos kankinąs, 
stumdąs. Paprašytas buvęs ku
nigas egzortų skaityti, bet at
sisakęs eiti.

Tada religingos moterėlės su
ėjusios su visokiomis švento
mis žolėmis bei švęstais skam
baliukais velnio varyti, šis to 
ne tik nepabūgęs, bet dar ne
matomai visus skambaliukus 
moterėlėms ant kojų sukabinęs. 
Ir daug panašių šposų “velnias“ 
prikrėtęs, neduodamas tai šei
mai įamybės. Pagaliau, atra
dusi, tur būt, kad gana prika
mavo tuos namus, “dvasia“ iš
sinėšino.

Vienuolyne rado žmo
gaus griaučius

MARIAMPOLČ. — šių metų 
rugsėjo 17 d. po Marijonų vie
nuolynu (po koridorium), ka
sant skiepą darbininkai ' rado 
žmogaus griaučius. Griaučiai 
dar smarkiai dvokia ir rasti 
kniupščioj — susirietusioj pa
dėty (žemyn galva ir kojom). 
Vienuolyno mūras jau senai 
statytas. Prieš karą jame taipgi 
vienuoliai kunigai gyveno.

Nubaudė “Tautos Ke
lio” redaktorių

KAUNAS. — Pas I nuovados 
taikos teisėją buvo nagrinėja
ma prie uždarų durų “Tautos 
Kelio“ redaktoriaus Sliesorai- 
čio byla. Teisman “T. K.“ buvo 
patraukęs susisiekimo ministe- 
ris p. Čiurlionis. Teismas “T. 
K.” pripažino kaltu ir redakto
rių nubaudė f> paromis arešto. 
Bauda negali būti pakeista pi
nigine bauda.

D-rui Griniui padaryta 
akių operacija

Kauno “Lietuvos Žinios” 

praneša, kad D-rui K. Griniui, 
buvusiam Lietuvos prezidentui, 
Karaliaučiuje buvo padaryta 
akių operacija. Operuota glau
koma ir katarakta. Operacija 
gerai pavykus ir D-ras Grinius 
žymiai gerėjus. Profesoriai, da
rę operaciją, tikriną, kad D-ro 
Griniaus regėjimas tiek pasitai
sysiąs, kad jis vėl galėsiąs lais
vai skaityti. Karaliaučiuje bet
gi teksią jam išbūti dar apie 
mėnesį laiko.
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Torrington, Poųuonick, Collins- 
ville, Danielaon ir kt. Organiza
toriais išrinkta B. Vedeikis ir 
J. Ragelis.

Apskričio kasa turtu stovi 
gerai, bet kad ją dar daugiau 
padidinus, tai nutarta kitų me
tų vasaros išvažiavimui, Apsk
ričio metinei šventei, rengtis 
jau iš kalno, kad jau dabar būt 
tuoj paimta vieta ir kuopoms 
iš kalno pranešta, kad jos ga
lėtų rengtis ir pas save tą die
ną nieko neturėti, o dalyvauti 
visiems apskričio suvažiavime.

šiame (iš < eilės 16) metinia
me 4-to apskričio suvažiavime 
nedalyvavo šios Conn. valstijos 
kuopos: 1) 20 kp. Naugatuck, 
2) 66 Ansonia, 3) 113 kp. 
Thompsonville, 4) 168 kp. Stam- 
ford, 5) 248 kp. So. Norvvalk, 
6) 264 kp. Somerville, 7) 268 kp. 
Simsbury, 8) 306 kp. Danbury, 
9) 326 kp. Bristol 'ir 10) 334 
kp. Warehouse Point. Ateity, 
kad šios kuopos būt veiklios ir 
kad jos galėtų dalyvauti vie
šuose 4-to apskričio darbuose 

............ __________ ___  ir išvažiavimuose, tai pavesta 
vius siuvėjus labai daug, ir tas organizatoriams su jomis susi- 
kuoaiškiausia rodo kaip puikiai žinot.
elgiasi Jankauskai ir jam pana
šus gaivalai su unijos nariais.

Darbininkai, jus patys turite1 
budėt, turit dėtis prie unijos ir* 
organizuotu budu reikalauti | t'J' ”^8,’ kad galėtų pakal- 
trumpesnių darbo valandų >rge-|bftii bet kada jj IKltul.gJ0 įga. 
resnės mokesties. Bet kaitų iįojjrno> tai jai nebuvo leista) ir 
jus turit atsikratyti tokių ne- Um tjks|ui delegatai sudėjo 
geistinų gaivalų kaip kad Be- 
kampis, Jankauskas, Pruseika1 
ir kiti tam panašus kurie truk-' Buvo kalbėta apie šelpimą 
do organizuotam darbininkų Vilniaus kultūrinių įstaigų, bet 
veikimui.—Siuvėjas.

jKORESPONDENClJOSl
V „ -............... J

Baltimore, Md
Iš vietos kriaučių ma>4-mitingo

Rugsėjo 28 d. Lietuvių Kriau
čių Unijos 218-tas skyrius su
rengė prakalbas. Tikslas pra
kalbų buvo sukviesti lietuvius 
siuvėjus į mitingą ir ten jiems 
išaiškinti dabartinę Baltimorės 
kriaučių netikusią padėtį, tuom 
patim įrodyti kokį svarbų už
davinį veikia A.C.W. of A. uni
ja, kad pagerinus siuvėjų darbo 
padėtį, kuri čia Baltimorėje yra 
visai sudemoralizuota skepša- 
pių. Nėra reikalo aiškint, kad 
kalbamo mitingo tikslas buvo 

svarbus ir kiekvienas 
darbininkas, ar 

rodos, turėjo 
ir kuolabiausia 

reikalais.

kad Baltimorės rubsiu- 
tuom labiaus lietuviai, 
uniją dėl jam visai ne- 
priežasčių. Ir kur čia

gana 
kriaučių 
darbininkė, 
dalyvauti 
domėtis savo unijos
Bet kaip keista, kad iš apie po
ros tūkstančių lietuvių rubsiu- 
vių, susirinko į savo amato mi
tingą tik apie 50 klausytojų.

J šitokį mažą būrį žmonių 
kalbėjo sekantys kalbėtojai: 
vietos Jungtinės Tar. nariai H. 
Madanick, P. Rudich. Abudu 
kalbėtojai kalbėjo angliškai, 
vaizdžiai išrodydami uždavinius 
kriaučių unijos ir žalingą elge
sį neunijinių dirbtuvių, kuriose 
tenka dirbti darbininkams ilgas 
valandas, ir gauti mažą užmo
kestį už savo darbą.

Ant pabaigos kalbėjo L. Pru- 
seika. Jis savo kalboje pasakė, 
tą patį, ką ir aniedu pirmiaus 
kalbėję kalbėtojai. Jis rodėsi la
bai mandagus, teisingas ir do
ras žmogus, nepludo kitų, kaip 
kad paprastai jo nešvari bur
nelė elgiasi, vien tik nobažniai 
dūsavo, 
viai, o 
apleido 
žinomų
Pruscika žinos, kuomet jo prie- 
teliai lietuvių kriaučių unįjds 
skyrių nugyveno ir beveik vi
sai pakrikdė. Juk vietos skyriu
je dirbo ir dirba per apie 10 
metų niekas kitas, kaip Prusei- 
kos “frontai” komunistai. čia 
dirbo Bekampis-Mockaitis, Bu
lota, Duseika, o ant pat galo 
“garsusis” Jankauskas. Šis su
tvėrimas per apie du metus čia 

. vadovavo lietuvius siuvėjus ir 
taip nuvadovavo, kad paliko 
tik apie šimtas narių ir unija 
nustojo vertės kai|M) darbininkų 
apsigynimo organas. šiandien 
iš 60 lietuviškų dirbtuvių tik 
apie desėtkas mažų dirbtuvėlių 
yra unijos, o visos kitos neuni- 
jinės ir dirba neaprybotas va
landas darbo. Pruseika, kuris 
per gvoltą įsipiršo į kriaučių 
unijos organo redaktorius, ku
ris veidmainingai dirba unijos 
darbą, o su visa širdžia dirba 
komunistų partijai, kurios už
davinys yra ardyti visas darbi
ninkų unijas ir organizacijas, 
nesigėdi atsistojęs prieš darbi
ninkus kalbėti ir jiems veidmai
niauti giriant uniją, kurią jis 
pats savo dešine ranka ardė ir 
dar tebeardo. Ir ve, kuomet ši
tokį gaivalai įsiskverbia į orga
nizacijos vadus, tai žmonės par 
matę tą visą atsuka savo nu
garą ir apleidžia organizaciją,

nepaisydami nė savo ekonomi
nės padėties, nė bendro darbi
ninkų labo. F*

Aną dieną suėjau vieną siu- 
vėją darbininką, kurį žinojau 
per ilgus metus buvus gerą 
unijistą darbininką. Klausiu jo: 
Kaip einasi? ar dirbi? Atsako: 
"‘Dirbu, broleli, dirbu, nesuskai
tomas valandas: kaip dviejų 
savaičių laiką sudirbau į vieną 
savaitę, tai padarau apie $40”. 
Tai kodėl taip ilgas valandas 
dirbi? ‘‘Matai, unijos nėra, ji 
beveik visai pakrikus, dirbant 
nelinijinėje dirbtuvėje nėra 
klausimo kiek valandų dirbti,— 
bei tik yra darbo, tai ir dirbi, 
kiek tik pajėgi. Dirbau unijos 
dirbtuvėse visą laikų, bet pasi- 
dėkavojant Jankauskui likau iš 
darbo neteisingai išguitas ir da
bar turiu dirbti'ten kur gaunu”, 
šitokių ir tam panašių įvykių 
galima rasti pas vietos lietu-.

kokį turi lie- 
Bet meksikie- 
patinka, nes

scenon kokie 
kariškos

giausia tai aplink stovėdami 
ant vietos trypia.

šokiai, kaip šokiai, man įspū
džio nepadarė, nes jų tas strak
sėsimas ir žodžiai, kuriuos šok
dami dainavo, nors man ir ne
suprantami, bet visą tai nesu
darė to gyvumo, 
tuviški šokiai, 
čiams, matyt, 
smarkiai plojo.

Paskiau išėjo
tai mokiniai, turbut 
mokyklos, apie į 300 asmenų, 
benui griežiant. Su tam tikrais 
įrankiais paįvairindami dirbo 
pagal muziką gimnastiką, pana
šiai kaip ir Lietuvos kariuomenė 
kad daro sakalų gimnastiką. 
Meksikiečių mokinių ši 'gimnas
tika patiko ir man.

Po tam išėjo merginų apie 
tiek pat. Jų jau kitokioj formoj 
buvo dirbama gimnastika. Man 
jau nebuvo tiek įdomi, kaip 
vyrų.

Iš to pavyzdžio matyt, kad 
ir Meksika, fizinio lavinimosi 
srity, neatsilieka nuo kitų tau
tų. —Parėjunas,

Meriden, Conn
IŠ SLA. 4-to Apskričio 

suvažiavimo

Rugsėjo 30 d. čia įvyko Conn. 
kuopų atstovų suvažiavi- 
Dalyvavo suvirs 40 dele- 
Įspudžiai iš suvažiavimo 

kuogeriausi: nebuvo nei

Suvažiavime buvo pakeltas 
j klausimas parinkti aukų New 
I Bedfordo streikieriams (buvo 
■ net atėjus kokia tai svetimtau-

kad tam tikslui yra atvažia
vus Vilniečių atstovė, tai šis 
dalykas palikta pačių kuopų 
darbui. V. M. Čekanauskas, na
rys 124 kp., įteikė suvažiavi- 

į mui platų laišką apie Vilniaus 
! lietuvių būklę, bet dėl ilgo 
, turinio nebuvo skaitytas ir ro- 
. dos tilps tik “Tėvynėje”.

Sekantis Apskričio suvažiavi
mas nutarta laikyti New Ha- 

• ven’e.
Meriden’o kuopos narės apsk

ričio atstovus įv.|8|ikiu svečius 
priėmė gražiai ir draugiškai: 
apart kaspinėlių-ženklelių, dar 
apkaišė rūtomis. Taipgi suva
žiavimo rengėjai parūpino susi- 

I rinkimui gražią ruimingą salę.
Tiek, kuotrumpiausia, iš pa

vyzdingo 4-to Apskričio SLA. 
16 metinio suvažiavimo.

—J. Sekys.

SLA.
mas. 
gatų. 
buvo
užsipuldinėjimų, barnių, nei il
gų nuobodžių diskusijų. Vien 
tik VVaterburio 11 kp. įnešimas 
užklausti Pildomos Tarybos dėl 
kokių ten Pennsylvanijos SLA. 
kuopų kivirčų dar iš buvusio 
SLA. Siemo davė ginčų; taipgi; 
ir Bridgeporto kuopos įnešimas 
sukėlė bereikalingų kalbų delei 
iždininko vietos Pildomoj Tary
boj. Bet šiaip visi įnešimai, 
projektai, sumanymai ėjo kuo- 
geriausia tvarka ir visi delega-Į 
tai, kurių buvo apščiai iš visų 
srovių, buvo kultūringi, išmin
tingi, nuotaikus ir širdingi vi
sai musų organizacijai— Susi
vienijimui Lietuvių Amerikoje.

Iš tarimų svarbiausia reikia 
pažymėti, kad domės < 
kreipta j įtraukimų į 
jaunuolių. Net unugcpviv up- 
kuopos tarimas, kad Apskritys žaidimus..
iš savo kasos apmokėtų daktaro vidų, — matos liuosa

Meksikos sostinėj
Gimnastika

Kartą einant pro vieną sta
dioną matau žmones ‘kemšasi 
prie durų. Vieni lieka prie du- 

daug rų, kiti į vidų eina. Panorėjus 
kuopas ir man pamatyti kas ten daro- 

Bridgeport’o si. Priėjau arčiau ir pamačiau 
Tėmiju įeinančius į 

______ , i įžanga, 
lėšas jaunuolių priėmimui per-1 bet vienus leidžia, o kitų — ne. 
ėjo be ginčų; taipgi jąu esan- Einu ir aš leidžia ir mane, 
čiam Hartforde jaunuolių sky-’ Įėjęs radau besitvarkant šo
riui prie 124 kp. iš Apskričio kikus, net 22 įvairių Meksikos 
kasos paskirta pašalpos $20.

Taigi daug domės kreipta į 
organizavimą naujų kuopų ir 
organizatoriams iš Apskričio 
kasos už suorganizavimą nau
jos kuopos iš 10 narių paskirta 
dovanų $25. Naujos kuopos nu
matoma sutverti šiose vietose.

i <

į tipų. Jie sudarė 11 porų, ku
rios dainuodamos šoko įvairius 
tautiniu^ šokius su meksikoniš- 
kom ypatybėm, šoko vienus šo-

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Dykai Patarimas
Teikiamas 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 geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visa!
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

suirę vyrai

Dr. KM. Ross
35 So. Dearborn

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Iro Rite elevatorių Iki penkto aukAto. Vyru 
priėmimo kambarys 606,—Motorų 608. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto tkl 6 va
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 no 
ptot. PanedUyj, Berodo] ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vukare.
Dvidešimtis penki metai tame name

Street

DUOKIT 
PATAISYT

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį (

Tiltelių darbas taip, pigiai 
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip 
Pleitos taip pigiai kaip 
Pleitos pataisomos už __

Garantuotas be skausmo 
Ištraukimas dantų $1 

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktų darbą

Gas X-Ray

Kogen - System - 
v Dentists
1105 West Chicago Avė, 

Kampas Milwaukee Avenue 
Antras aukštas

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

nedalioj nuo 10 ryto iki 1 
po piety

kaip

$7.50
$1.50

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 

1-2 ir 3 M0RG1ČIAMS 
Eighteenth Bond & Mortgage Organization 
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd. 

1618 West 18-ta Gatve

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
i zaminavinias atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrye. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
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 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

RIMOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metu. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545
i—------

CALIFORNIJOS

SULTINGOSIOS VYNUOGES
JĄU YRA JŲ ATVEŽTA CHICAGON

VISOKIŲ RŲŠIŲ GERA KOKYBĖ

KAINOS YRA ŽEMESNĖS DABAR, NEGU JOS BUS 
VĖLIAUS ŠĮ SEZONĄ

PILNĄS PASIRINKIMAS DABAR YRA GALIMAS

SEKAMOSE VIETOSE
21 ST. IR ARCHER AVĖ. 

R. R. CLINTON & KINZIE 
TAYLOR IR CLARK GT.

27 ST. IR ASHLAND AVĖ.

SANTA FE TREKĖS 
CHICAGO & No. WESTERN 
ROCK ISLAND TREKĖS 
PRODUCE TERM1NAL

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

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta .................... .................
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero --------
Mokykloms ir šeimininkams vadovėli! ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

KAUNO ALBUMAS .................................................... .....................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ___________  97JDO
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ....................................................... - 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ........................    Kc
Namų darbai, nataint sąskaitybą ir biudžetas. Kaip' 
pigiai šeimyną užlaikyti.

92.50

11410

93.0t

50c

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.

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

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

— yra tinkama 
kaina mokėti

uz gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Babies Lo ve It
Del skilvio ir vidurių aesma- 
<umų ii priežastie, dantį 
augimo, nieko nira geresnio 
kaip iia aaugua hidikią

Mrs. WwSLOW’S 
Syrup

Itching Skin
Quickly Relieved
Don't suffer with Eczema, Dandrufi, Pim 
plės, Blemishes and other annoying slun 
irritations. Žemo antisepcic Uquid is the sale 
aure way to relief Itching often disappcars 
ovemight. Splendid for Sunbum and Poiaon 
Ivy. Ali druggists 35c, 60c, $1 00

žemo
You, too, 
can have 

. cleaner, 
brighter 

and 
prettier 
Furniture

Ūse

O-^darV^Polish

Brooklyn, N. Y193 Grand Street

iTUBBY

kitus pavieniai, o visi kiti šokė
jai tai kai kada pereina per sei
lę šokdami poromis, bet dau-

N

ANTISEP
TIKAS 

Apmagoja 
Ir Pralali- 
na Gerk
ite Parpi
mą. Skaw- 
dijimą ir 
Kotišjimą.

ČMadz by
Lambert Phnrrc.ua' C o , Saint Louu. U. S. A.

i

Intelligent Pilk.

■.ISTERINE 
THROAT 
TABLET5



spaliu 9, 1928

CHICAGOS 
ŽINIOS

Rastas negyvas
Rastas negyvas žmogus prie 

kiemo namo, kuriame yra 
Hari, Schaffner ir Marx ruhų 
siuvimo dirbtuvė. Vyras kokių 
38 metų. Drabužiai brangus. 
Prie nušautojo rasta revolveris 

* ąu viena kulka iššauta. Polici
ja mano, kad buvo papildyta 
saužudystė. Nušautojo kišeniuo 
se užtikta kortelės, kurios liu
dija. kad žmogus paeina iš 
Detroito.

Pelė sujudino visą 
Evanstoną

Pas pp. Mason, 1131 Leonąrd 
str., sekmadienio vakare buvo 
svečių. Svečiams pavaišinti p. 
Mason sumanė atnešti iš skle- 
)m> uogienės (konfituros). Pir
ma negu ji sugrįžo, p. Mason 
sudaužė 16 bonkų ir taip su
nervino vieną buvusią skiepe 
pelę, kad ši įlindo į paskutinę, 
septynioliktą bonką ir ten 
maudėsi iki atvyko policijos 
skvadas ją ištraukti iš bonkos.

Buvo taip. P-ia Mason nusi
leido tamsian šklepan, pradėjo 
čiupinėti bonkas. Peliūkštė 
šmikštelėjo uodegaite jai j>er 
ranka. P-nia Mason nusitarė 
pamokinti peliūkštę. Ji užšvie- 
tė elektrą ir nusimovė sliperj. 
Peliūkštė ant uoginės bonkos. 
P-nia Mason jai su čebatuku. 
Bunka pakšt — sudužo. Peliūk
štė ant kitos bonkos — p. Ma
son vėl su čebatuku. Antra 
bunka nudardėjo žemėn. Ir 
taip išdaužė visas 16 bonkų.

Šis užpuolimas ant peliūkštės 
sukėlė tiek triukšmo, kad tapo 
pašaukta policija, kuri ir pasi
skubino poniai pagalbon.

„ .n.itti ii . .. ...»r

Šiandien chiniečių 
šventė

Šiandien, spalių 10 dieną, Chi- 
cagos chiniečini apvaikščioja 
septyniolikos metų sukaktuves 
nuo to laiko, kai Chinijoje tapo 
paskelbta respublika. Tarpe ki
ta ko jie rengia pietus, į kuriuos 
kviečia amerikiečių ir kitų tau
tų spaudos atstovus. Rengėjai 
nori supažintinti kitataučius su 
naujos (’hinijos troškimais ir 
siekiais.

Vajus kovai su aklumu
Spalių 10 dieną Chicagoje ir 

visoje Illinois valstijoje prasi
dės vajus, idant sumažinus 
skaičių aklų šioje valstijoje.

Tyrinėjimai, padaryti šią va
sarą, rodo, kad iš 3,450 žabalių, 
bent du žabaliu iš trijų galėjo 
būti regiantys, jei laiku į jų 
regėjimą butų buvęs atkreiptas 
dėmesis. Taipjau patirta, kad 
vien Illinois valstijai ir vien pa
ramos žabeliams valstija išmo
ka kas metai $ 1,259,250.

Kad išgelbėjus nuo aklumo 
tuos, kuriuos galima išgelbėti, 
vedama yra jau nebe pirmi me
tai kova su aklumu, šiai kovai 
vesti ir dabar prasidės.vajus. 
Viena, norima sukelti $50,000 
fondas. Antra — bus paskirti 
kiekviename Illinois valstijos 
paviete 5 asmenys — du vyrai 
ir trys moterys — tam vajui 
vesti. Trečia — bus dedamos 
pastangos, idant taptų išleisti 
šiai valstijai įstatymai, reika
laujantys, kad akušerės, patar
naujančios prie gimdymo, kreip
tų dėmesio į gimusio kūdikio 
akis, kaip reikalaus įsakymai. 
Ketvirta — įvedimas viešose 
mokyklose pamokų apie tai, 
kaip užlaikyti regėjimą.

Komitetan, kuris ves šį vajų, 
įeina pasižymėję visuomenės 
darbuotojai ir darbuotojos.

Mulai ir arkliai neėda 
mėsos

Evanstono policija paskelbė, 
kad pabėgę penki mulai ir ke
turi arkliai, ii- kad jie neėda 
mėsos.

Ar mulai ir arkliai ėda mė
są? Kaimiečiai vyrai, moterys 
ir vaikai žino, kad neėda. Bet 
Evanstono policijos viršinin
kas matė reikalo pranešti vie
tos gyventojams, kad mulai ir 
arkliai mėsos neėda. O praneš
ti apie tai jis matė reikalo, 
idant neišgąsdinus vaikų ir 
motinų pranešimu, jogei arkliai 
ir mulai palaidi. įdomu, ar ne, 
kad reikia jau perspėti mieste
lėnus, jogei arkliai ir mulai ne
ėda mėsos, reiškia nepavojingi?

Dar viena ffrand džiurė
Dar viena g ra n d džiurė tapo 

prisaikinta vakar klausyti 
skundams prieš politikierius ir 
prieš kaltinimus, jogei pereiti 
praimary balsavimai pasižymė
jo smurto žygiais. Išrodo, kad 
grand džiurėms ir galo nebe
bus.

Nužudė tris savo vai
kus ir pati nusižudė
P-nia Clyde Ryker, 30 metų 

amžiaus, gyv. 3135 Maple avė., 
patiesė kaldres ant grindžių 
savo namų virtuvėje, paskui 
pavadino tris savo kūdikius 
valgyti. Padavė jiems avižinės 
košės. Paskui ji atsuko gaso 
ragelį. Kada jau vaikai apsvai
go, ji juos suguldė ant kaldrių 
vieną prie kito ir paskui pati 
atsigulė. Kaiminka pajuto gaso 
smarvę. Pravėrė p. Ryker namų 
duris ir pamatė kas' atsitiko. 
Nusižudži tįsios moteriškės vy
ras dirbo ir lik gerokai vėliau 
sužinojo apie šį įvykį jo šei
mynoje. Manoma, kad moteris 
buvo laikinai pamišusi.
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Manoma paleisti pagal
binius busus 
Soutsaidėje

Gatvekarių kompanija mano 
greitu laiku paleisti važinėti 
kai kuriomis soutsaidės gatvė
mis busus. šiais bosais gyven
tojai galės už 7 centus priva
žiuoti prie gatvekarių linijos ir 
su išduotu buso karteriu va
žiuoti gatvekarių toliau ‘— vis 
už tuos pačius 7 centus. Pir
mieji busai tarnausią tam, kad 
privežti žmones prie Western 
avė. gatvekarių linijos.

Apiplėšė du teatru
... ■■■—

Banditas apiplėšė Katz ir 
Balaban ‘ teatrą — Chicago 
Tbeatre — vidurmiestyje. Pa
sisiuvę $6,400. Kitoje vietoje, 
būtent adresu 3231 North Ci
cero avenue, banditai apiplėšė 
Belpark teatrą, čia pelnė $2,- 
339.

Apsiima užmušti žmo
gų už $5.

Pasak advokato Loesch, ku
ris buvo Chicagos advokatų 
asociacijos prezidentas ir kuris 
šiuo laiku vadovauja tyrinėji
mui suktybių ir teroro žygių 
papildytų pereitą primary die
ną, Chicagoje esama 60 žmonių, 
kurie užmuš žmogų už sumą 
pinigų siekiančią nuo $5 iki 
$250.

Teatruose
Chicago teatre — pradedant 

ateinančia savaite bus rodomas 
paveikslas “While the City 
Sleeps”; scenos numeris “Babes 
on Broadway”.

McVickers teatre — šiuo lai
ku rodomas kalbantis paveiks
las “The Singing- Fool”; scenos 
numeriai.

Roosevelt teatre — rodomas 

paveikslas “Man Who Laughs”; 
scenos numeriai.

Oriental teatre — Paul Ash 
ir jo orkestras duoda scenos 
produkciją pavadintą “Bowery 
Blues“; paveikslas “The Perfect 
Crime”.

’Paradise teatre — ateinančią 
savaitę eis paveikslas “Lilac 
Time”; scenos numeriai.

Norshore teatre — paveiks
las “It”; scenos numerius duos 
Al. Kvale ir jo orkestras.

Senate teatre — ateinančią 
savaitę bus rodomas kalbantis 
paveikslas “Lights of New 
York”; scenos numeriai.

Tower teatre — šeštadieny 
pasirodys paveikslas “The Ri- 
ver Pirate”; scenos numeriai.

Uptown teatre — paveikslas 
“Our Dancing Daughters”; sce
nos numeriai.

Iš politikos lauko
Užsiregistruokite visi, 

kurie dar neužsi
registravote

Visi piliečiai, kurie nori bal
suoti 6 dieną lapkričio, balsavi
muose už kandidatą į preziden
tus, kongresmanus, senatorius 
ir kai kuriuos kitus valdininkus, 
turi būtinai užsiregistruoti, 
šiandien yra paskutinė diena 
užsiregistruoti. Nepamirškite. 
Registruotis galima nuo 8 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro.

Brighton Parko lietuviams

Kiekvienam šiandien yra svar
bu pasvarstyti apie didžiuosius 
reikalus, nuo kurių priklauso 
musų visi mažieji reikalai. To
dėl Brighton Parko lietuviai, 
vyrai ir moterys, yra kviečia
mi atsilankyti j didelį Brighton 
Parko lietuvių mitingą, kur bus 
kalbama apie šios dienos svar
biausią Amerikoje reikalą — 
Amerikos gero prezidentu išrin-| 
kimą. Visa Amerika tuo klausi
mu sujudinta. Sujuskime ir mes 
Brighton Parko lietuviai pilie
čiai.

Brighton Parko lietuvių pra
kalbos įvyks šią seredą, spalių 
10 d., svetainėje adresu 4535 S. 
Rockwell st. Pradžia 7:80 vai. 
vakare.

Kalbės geri kalbėtojai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Tarp kal
bėtojų yra numatomi: kandida
tas j senatorius A. J. čerma- 
kas, kandidatai į teisėjus Frank 
M. Padden ir Th. J. Sheehan; 
iš lietuvių kalbėtojų bus adv. K. 
Jurgelionis, adv. Ch. V. Ches- 
nulis, adv. J. Grigai, adv. J. 
Grish, p. St. Kodis, V. W. Stul
pinas ir kiti.

AL Smitho Lietuvių K-tas.

Ar Inkstai Daro Jums 
Nesmagumų?

•Maso inkstai darė man nemnagumų. 
Skaudėjo nugarų, buvau nervuotas. silpnas 
ir ligotas." •sako M r. Geo. ix*avitt, Sublett, 
Hansas. "AA vartojau Nuga-Tone ir dabar 
jaučiuosi stipresnis ir •veikesnis. AA ma-, _ -----, .. -
loniai rekomenduosiu Nuga-Tone visiems,, jekute. ar kautą pagelbo magiško na- 
kurle turi silpnų ir nuvargintų sistema’ | , •v’ n„ivl, Liivinimn <ir dažvmoNuga-Tone yra suteikusios tikrų palaimų miniO SpalVŲ gdlMnimo ar tldzyniu. 
dei tų. kurio nuolat buvo silpni ir iAbiyAke. pageltai gerų, neblunkančių Diamond 
Jos sutelkė daugiau energijos silpniems ir Vinbviena ty'ili tai sėkmingainervuoliems vyrams ir moterims, taipgi su-, Dazylų Kiekviena gdll Idl seKmingai 
teikė ramų ir atAviežinanti miegų, kurie ne-> padaryti. Visas žinojimas yra dažy- 
galėdavo miegot. Nuga-Tone pataiso apeti- , ‘ n;amnnfl Dažvlai nesubėgs irtų ir virAkinimų. PraAalina pūslės ir inkš- lUOSe. Uiamonu i^ązyidj nesuoegs 
tų nesmagumus i keletu dienų, daugelyje nedarys dėmių, kaip prastesni dazy-tų ---------------
atsitikimų prnAalina ----------- _
vidurių ir žarnų. svaiguli. padaugina silp
niems svarumų. Nuga-Tone atAvieAina j* 
gų dėl visų kūno organų, jos yra parduoda
mos vaistinėse su garantija, kari suteiks už- 
ganėdinimų.

užkietėjimą, ganus Ji
Nuga-Tone atAvieiina fė

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

Garsinkite Naujienose

Vidurių Pajrimas, 
Galvos Skaudėjimas 

ir Kvaitulys
Jei jūsų viduriai serga, jus visas 

sergate. Jeigu jus negalite suvirškin
ti savo maisto, jus žudote savo spė
kas, darotės nervuoti ir jaučiatės tiek 
pat pavargę atsikėlę kaip ir eidami 
gulti.

Per 10 metų Tanlac sugrąžino svei
katą ir veiklumą daugeliui tūkstan
čių žmonių, kurie taip pat kentėjo, 
kaip ir Juh.

P-as Edvvard B. Hali, 579 Kiefer 
Avė., Columbus, Ohio, sako: Mano 
viduriai buvo tiek pairę, kad aš var
giai galėjau valgyti! Bet į mažiau 
mėnesj k-.iko pradėjus vaitoti Tanlac 
mano apetitas pasidarė didelis ir ma
no viduriui kuogeriausia dirbo.”

įleiskite Tanlac padaryti jums tą 
patį, ką jie padarė Šiam kentėjusiam. 
Jie pataiso aštriausius virškinimo or
ganų pakrikimus — pasalina gusus, 
pilvo ir vidurių skaudėjimą. Jie su
grąžina apetitą, gyvumą ir tvirtą 
miegą.

Tanlac yra padarytas iš šaknų, žie
vių ir žolių. Kainuoja mažiau 2 cen
tų už dožą. Gaukit bonką šiandien 
nuo savo aptiekininko. Pinigai Ims 
sugrąžinti, jei jis jums nepagelbės.

Tanlac
52 M1LUON BOTTLES USED

I Kiekviena Moteris
\gali išrodyti madinga

Rašo Mae Martin 
S_________________________ /

Labiausia ma
dingomis išrodan
čios moterys žino 
paprastus budus 
perdirbti pereitų 
metų rubus, kad 
jie pritiktų šio 
sezono madoms. 
Tūkstančiai jų pa

tyrė kaip lengva pertaisyti drėsę ar 

jai. Naujos, madingos spalvos ma
giškai pasirodo virš išėjusių iš ma
dos ar nublukusių spalvų. Gaivini
mas spalvų su Diamond Dažytais y- 
ra tiek pat lengvas, kaip ir lazurka- 
vimas, o ir dažymas tik biskį dau
giau taiko paima. Tik Diamond Da
žytai duoda geriausias pasekmes. Jie 
yra ištobulinti virš 50 metų patyrimo. 
Reikalaukit jų ir išvengsite susivyli- 
mo.

“Collor Craff,” mano nauja didele knyga, pilna dolerius taupinančių pa
mokinimų, bus pasiųsta jums DYKAI. 
Rašykit Mae Martin, Diamond Dyes, 
Burlington, Vermont.
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Juk Vilniaus mes niekados neišsižadėsimi
g

Visi Chicagos lietuviai kviečiami dalyvauti metiniam musų sostinės pagrobimo minėjime
I . ’

Vilniaus Dienos, kuri įvyks šiandie

Spalio 9 diena, Chicagos Lietuvio Auditorijoj, Bridgeporte

Programoje dalyvaus geriausias lietuvių dai

nininkas p. J. BABRAVIČIUS.

BIRUTĖS CHORAS p. K. STEPONAVIČIAUS’ 

vedamas ir kiti.

Kalbės p. S. KODIS, p. P. GRIGAITIS ir Lie
tuvos konsulas p. A. KALVAITIS.

Dainininkas JUOZAS BABRAVIČIUS

gi

- - 4 . : , /
' r. j - ,

Kiekvieno musų pareiga yra atlankyti savo 
brangios sostinės metinę dieną ir nors tuomi 
prisidėti prie bendro lietuvių tautos žygio Vil
niaus atvadavimui. Sykiu čia užginsime ir pui
kiausią muzikalę programą.

Programa prasidės lygiai 7:30 vai., užsibaigs 
10 valandą vakare.

Įžanga (padengimui lėšų) 25 centai.

Kviečia visus Vilniaus Vadavimo Komitetas ir 
žymesnes lietuvių organizacijos.
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BOLŠEVIKIŠKOS RUSIJOS 
MILITARIZMAS

GEDULO DIENA

šiandie — gedulo diena Lietuvai. Ir Amerikos lie
tuviai, bent didesniosiose savo kolonijose, pažymės šios 
dienos reikšmę susirinkimais, prakalbomis, rezoliucijo
mis ir t. t.

Prieš aštuonis metus netekusi Vilniaus, Lietuva jį 
atgaus juo greičiau, juo geriau ji pati save mokės tvar
kyti ir juo sparčiau kils jos medžiaginis ir dvasinis pro
gresas. Tik laisvės, šviesos ir tiesos keliu eidama, Lietu
va gali pritraukti prie savęs Vilniaus krašto simpatijas. 
O be vilniečių noro dėtis prie Lietuvos Vilniaus atvada
vimas juk butų nejmanomas.

Ši gedulio diena tad tebūnie priminimas Lietuvai,! 
kad ji turi kaip galint greičiaus grįžti į teisėtumo ir de- 
mokratybės vėžes, iš kurių ji iškrypo po 1926 m. gruo
džio mėnesio perversmo!

Rusijos sovietų valdžia įkūrė 
didžiausių pasaulyje i 
susidedančių daugiaus kaip iš 
miliono vyrų. Ji įvedė karo 
muštrų jaunuomenei nuo 15 iki 
21 metų. Ji padarė privalomu 
dalyku militarinį lavinimų mo
kyklų vaikams.

Bet bolševikiškam miltariz- 
mui da ir to negana. Sovietai 
stengiasi sumilitarįuoti da ir 
fabrikų darbininkus. “Laisvėje” 
spalių 3 d. tilpo sekanti įdomi 
korespondencija iš Maskvos apie 
“darbininkų manevrus Charko
ve”:

ti Rusiją? Užkariauti ją, dėl 
jos milžiniško ploto, juk niekas 

' negali. Net tais laikais, kai 
Rusijos viduje ėjo pilietinis ka
ras ir veikė didelės “baltgvar- 
diečių” armijos, buvo atmušti 
visi svetimų valstybių mėgini
mai nugalėti ją ginklais. O Ru
sija tais laikais juk neturėjo 

armiją,* net gerai sutvarkytos kariuo- 
’ ’ * r menės I

TEISINGUMAS” PRIE KARO STOVIO

“Lietuvos Žinios” plačiai aprašo didelę politinę by
lų, kuri buvo iškelta Raseinių apylinkėje prieš visą eilę 
žmonių, apkaltintų dėl rengimosi prie ginkluoto sukili
mo tuo pačiu laiku, kai buvo įvykęs Tauragės “pučas”. 
Tarpe kaltinamųjų kaipo svarbiausieji, minimi Vikonis

Visus kaltinamuosius, kuriuos kriminalei policijai 
pavyko suimti, teisė karo teismas ir nubaudė sekančiai:, 
Žukauską 12 metų sunkiųjų darbų kalėjimo; Dovydaitį 
— 10 metų; Grigiškį, Šiaudytį ir Novogrodskį — po 8 
metus; Špuką, Banį ir Žvegą — po 5 metus; Sirtautą, 
Biržinj ir Petraitį — po 3 metus; Petrauskaitę —pus
antrų metų (vėliaus Petrauskaitė tapo paleista). Nu
teistieji, tokiais nuosprendžiais nepasitenkinę, padavė 
Vyriausiam Tribunolui apeliaciją, kuri šiomis denomis 
buvo išnagrinėta. Ir koks buvo rezultatas?

Paaiškėjo, kad nė pas vieną, kuris buvo kaltinamas, 
kaipo ginkluoto sukilimo ruošėjas, nebuvo surasta gink
lų. Nė pas vieną kaltinamąjį nebuvo rasta kratos metu 
jokios įtariamos medžiagos; tik pas Vikonį (buv. social
demokratų atstovą Seime) užtikta sąrašas asmenų, ku
rie davė pasižadėjimus būti renkami į IV seimą |pama
nykite, koks baisus “nusidėjimas”!). Taip pat policija 
nebuvo susekusi nė vieno tariamųjų “pučininkų” slapto 
susirinkimo. Kriminale policija tvirtino, kad kaltina
mieji dažnai susirinkdavę pas Vikonį; bet kai reikėjo 
eiti jį suareštuoti, tai kriminalinė policija dar nežinojo, 
kur jisai gyvena!

Visa tai patyręs, Vyr. Tribunolas karo teismo 
sprendimą panaikino ir daugumą kaltinamųjų — būtent, 
Grigiškį, Žukauską, Špuką, Novogorodskj, Sirtautą, Bir- 
žinj ir Šiaudytį — visai išteisino. Trims kitiems kaltina
miems davė po pusantrų metų kalėjimo, įskaitant dalį 
jau atsėdėto laiko, ir “konfiskavo jų turtą”.

Už ką ši ties trys tapo nubausti, iš aprašymo ne aiš
ku. Bet pasilieka faktas, kad kariuomenės teismas sep
tynis visai nekaltus žmones buvo “nuteisęs” ilgiems me
tams kalėjimo, pasiremdamas vien tik melagingais kri
minalinės policijos skundais!

Taip yra vykinamas “teisingumas” prie karo stovio. 
Nenuostabu, kad valdančiosios partijos spauda Lietuvo
je šiandie tik ir mirga “sukilėliais”, “plečkaitininkais”, 
“pučininkais” ir kitokiais prasikaltėliais.

Šitoks valdžios sauvaliavimas ilgainiui gali visai iš
naikinti teisėtumo jausmą Lietuvos žmonyse. Tuomet 
Lietuva pavirs Meksika!

FAŠISTŲ PROVOKACIJA AUSTRIJOJE

Pereitų sekmadienį Austrijos sostinės Vienos prie
miestyje, Neustadfe įvyko dvi didelės demonstracijos: 
ginkluotos fašistiškos milicijos ir respublikos gynėjų 
sąjungos.

Kancleris pralotas Seipel leido abi demonstracijas, 
nežiūrint to, kad buvo pavojaus, jogei tarp jų gali kilti 
kruvinas susirėmimas. Jo pasiteisinimas skamba gra
žiai: jisai sako, kad Austrijos konstitucija pripažįsta 
politinių demonstracijų laisvę.

Tečiaus visam pasauliui buvo žinoma iš anksto, kad 
fasistiskas “Hehnvvehr” savo demonstracijų rengė pro- a

“MASKVA. — šeštadienį 
ir sekmadienį Ukrainos sos
tinėj Charkove darbininkai 
darė manevrus, kad. patirti, 
ar jie galėtų priešų atmušti, 
jeigu butų užpulti. “Priešas” 
buvo du ir pusė pulkai Rau
donosios Armijos, su lanko
mis, orlaiviais ir artilerija. 
Priešo kareiviai užėmė pozi
cijų dešimts kilometrų nuo 
Krasnozavodsko, industrinio 
centro. Dalis armijos buvo 
pasiųsta suparalyžiuoti svar
bų pramoninj centrų, o kita 
“priešo” armijų dalis veikė 
platesniame fronte.

“šeštadienį, 6 vai. vakarų, 
duota sujudimo signalas ir 
paskelbta apgulos stovis; tuo- 
jaus pradėjo susidaryti dar
bininkų batalionai; darbinin
kai be uniformų, tik raudo
nus ženklus užsirišę ant ran
kų ir apsiginklavę priešgazi- 
nėmis maskomis ir šautuvais. 
Šarvuotų automobilių briga
dos užėmė nuskirtas vietas, 
sanitarinė tarnyba tapo suor
ganizuota ir inžinierių korpu
sai pradėjo taisyti spygliuo
tų vielų barikadas. žvalgai 
pasiųsti tėmyti priešų, bet 
darbininkai pamatė, kad ne
galima susitikti reguliarius 
kareivius, tankas ir artilerija! 
atviram one.

“Apie vidurnaktį 20,000 
liuosnorių užėmė priemiesčius 
su kulkasvaidžiais, spygliuo
tų vielų tinklais ir lauko te
lefono susisiekimu. Tikras 
mušis prasidėjo 1 vai. nedėl- 
dienio rytų. Priešo pėstinin
kų armija ir orlaviai pradėjo 
pulti. Buvo mėtomos nenuo
dingos bombos, vietoj nuodin
gų gazo bombų.

“Priešo pėstininkai ir ka
valerija atstume atgal gynė
jus. 7 vai. ryto gynėjai jau 
buvo užbaigę taisyti barika
das, buvo pastatę kulkasvai- 
džius ir šarvuotus automibi- 
lius svarbesniuose punktuose. 
Vėl per du kartus priešo or
laiviai puolė miestų, o paskui 
priešo pėstininkai pradėjo per 
kovų maršuoti gatvėmis. Gy
nėjai išlengvo pasidavė, o 2 į 
vai. po pietų kova pasiekė 
aukščiausią laipsnį.

*‘Bet užpuolikai skaudžiai 
pralaimėjo. Gynėjams dabar 
į pagelbų atėjo Jaunųjų Ko
munistų grupės ir liuosnorių 
korpusai iš kitų apielinkių. 
Kadangi gynėjai skaičiumi 
pasidarė daug tvirtesni, negu 
užpuolikai, tai gynėjai pradė
jo atakų prieš užpuolikus ir 
juos nugalėjo.

“Sovietų Sąjungos darbi
ninkai yra pasirengę ginti 
savo šalį nuo imperialistinių 
valstybių užpuolimo.”
Paskutinio šito aprašymo sa

kinys yra grynas akių mony- 
mas. 
tinės

Kas tikės, kad imperialis- 
valstybės rengiasi užpul

Bet ir iš paties tų “manevrų” 
aprašymo aiškių aiškiausia ma
tyt, kad tenai buvę daromas 
bandymas karo ne su išoriniu 
priešu, bet su įsivaizduotu “vi
dujinių priešų” sukilimu. Ma
nevrai juk prasidėjo tuo, kad 
“priešas” užėmė industrinj mie
sto centrų. Į šitų “priešo” žy
gį sovietų karo vadai atsakė 
apgulos stovio paskelbimu mie
ste ir iššaukė darbininkų bata
lionus gintis nuo “užpuolikų”, 
šie batalionai, aprūpinti viso
kiais karo pabūklais, užėmė 
priemiesčius ir ėmė tenai tver
ti spygliuotų vielų tvoras ir 
statyti barikadas.

Kas iš šito vaizdo nesupras, 
kad jame yra piešiama viduji
nio, pilietinio karo vaizdas?

Bolševikai, vadinasi, mokina 
darbininkus kariaut gatvėse 
tam atsitikime, jeigu Rusijoje 
įvyktų ginkluotas sukilimas 
prieš sovietų valdžių. Ir viso 
bolševikiško militarizmo vyriau
sias tikslas galų gale yra ne ko
vot su kokiais ten “imperialis
tais”, kurie vargiai ir svajoja 
apie Rusijos užkariavimų, bet 
apgint komisarų diktatūrų nuo 
žmonių sukilimų.

Kį GALI CINIZMAS

kad ma- 
pradžios 
nugrudę 

metų

Nors šiuo rašinėliu ir sugai
šinsiu truputį jūsų laikų, ta
čiau žinoti jis jums reikalinga. 
Kalbėdamas savo asmens rei
kalu, aš giliai įsitikinęs, kad 
sadistinė Voldemaro žvalgyba 
negeriau elgiasi su kiekvienu 
pakliuvusiu į jų rankas, kaip ir 
su manimi, kad pasielgė. Neuž
teko žvalgybiniams to, 
ne 12 metų dirbusį 
mokykloje išvarė ir 
provincijon daugiau
smaugė policijos priežiūroje. 
Ne. Dirbtas mano kultūrinis 
darbas Darbininkų Profesinėse 
Sąjungose ir laisvos minties 
raštai spaudoje nedavė žvalgy
biniams ramybės. Jie laukė pro
gos ir tykojo pamatyti mano 
kraujų, o mano dorų žmogaus 
vardų išmurzinti kruvinais sa
distų budais. Kuomet aš, nebe
galėdamas gyventi, jau dėl ne
gavimo jokio darbo ir šnipų 
persekiojimo, nutariau išvažiuo
ti į Rygų, pas tenai gyvenantį 
pusbrolj, kad jam padedant va
žiavus kitur nuolatiniam apsi
gyvenimui, žvalgybai matyt at
ėjo proga. Vos pradėjus rū
pintis dokumentais ir padavus 
policijai prašymų ištikimybės 
liudymų gauti, žvalgybiniai ne
belaukdami mane areštavo 13 
d. rugpiučio Šiauliuose ir nusi
varę pas save ėmėsi budeliško 
tardymo. Spardymai kojomis, 
rovimai mano, plaukų ir žandų 
daužymai buvo paleisti į darbų. 
Jie man primetė, kad esu kvie
čiamas užsienin politinių emi
grantų ir mušdami reikalavo 
pasakyti tokių dalykų,., kokių aš 
visai nežinįjau, nes jokių ryšių 
su emigracija neturėjau. Tei
sintis nebuvo galima ir prasmės 
nebuvo, nes aš gerai žinojau, 
kad dabar kiekvienas, kuris 
neina su fašistais, yra sekamas 
kelių šnipų, taigi žvalgybiniai 
gerai žinojo, kad aš nesu kal
tas jų primetimams. Bemušant 
mane, atėjo dar vienas ir ki
tiems liepęs išeiti, leido man 
nusiplauti kruviną galvų ir nu-

sivedęs paskui į kitą" kambarį 
pareiškė, kad jei noriu išvykti 
užsienin, tai turiu duoti pasi
žadėjimų, jog teiksiu jiems ži
nias iš politinių emigrantų vei
kimo, o atsisakius jie mane iš
siusiu į Varnius. žinodamas, 
kad jų rankose esu bejėgis, 
kad jie mane ne tik į Varnius 
gali išsiųsti, bet dar ilgai savo 
urvuose kankinti— pareiškiau: 
“Gerai, sutinku jūsų siūlymui”. 
Tiesa, po šito cinizmo, žvalgyba 
nebetrukdė man išsiimti popie
rius ir dar davė 50 litų kelio
nei. žvalgybinis Smulkevičius 
prižadėjo dar už pirmas žinias 
3,000 litų ir sugrįžus Mažeikių 
miesto valdybos sekretoriaus 
vietų. Gavęs dokumentus ir at
vykęs į Rygų, aš tų pačių dienų 
pareiškiau vietos emigracijos 
atstovybei, kų yra žvalgyba 
su manim išdariusi. Gavęs lei-

dimų apsigyventi Rygoj ir ne- 
bebijodamas^kruvinų Vildemaro 
šunų, aš pareiškiu visai antifa
šistinei lietuvių visuomenei, 
kad tie niekingi budeliai daro 
taip su kiekvienu į jų rankas 
pakliuvusiu žmogumi. Dideliu 
pasibiaurėjimu aš protestuoju 
prieš siūlymų man pinigų ju- 
došiškam darbui ir mano žvė
riškų kankinimų, nes tie vagys 
žinojo, kad j j(ų kruvinų šaikų 
aš niekuomet nenueisiu, bet 
man išvykstant iš Lietuvos jie 
panorėjo atlikti gal tik tokių 
šlykščių egzekucijos scenų ir 
dvasinį mano asmens žaginimų. 
Amerikos lietuvių spaudų, ku
riai brangi tiesa ir laisvas žmo
gus, prašau perspausdinti šį 
mano pareiškimų.

—P. čiučelis.
10 d. rugsėjo, 1928 m.

Ryga.

Skaitytojų Balsai
Kaip j*ie “kelia” žemės 

ūkį Sovietų Rusijoj

danias kokių 10 dešimtinių 
kviečių arba suagituodamas sa
vo kaimo tuos 138 ūkininkus 
po tiek pasėti. Tąsyk gaudami 
iš dešimtinės po 300 pūdų kvie
čių, butų valdžiai davę ne 2,- 
770 rublių, ale 172,500 rublių, 
nes kviečiams yra mokama 1 
rublis 25 k. už pūdų. Tas butų 
buvę naudinga dėl visos visuo
menės, nes dabartiniu laiku Ru
sijos valdžia kviečius milionais 
pūdų perka iš užrubežio. O p. 
Žemaičio supratimas diktavo, 
kad geriau vaikščioti kaimas 
nuo kaimo žebrvojant, negu 
kad sėti. Tai matote, kaip jie 
“keldami” ūki mano šalį pasta
tyti ant “stiprių” komunistiš
kų pamtų. Žinoma, turėdami 
lokį supratimėlį, nieko geresnio 
jie negali pajėgti ir tuoni pačiu 
sykiu apie savo atliktus “svar
bius” darbus pasididžiuodami 
rašo amerikiečiams. Bet “Vil
nies” vyrai irgi nuo jų nesi
skiria; o antra, neturi nei men
ko žinojimo apie Rusi jų. Jeigu 
vilniečiai butų žinoję, kad tai 
menkos vertės darbai, tai nebū
tų talpinę tokio straipsnio, nes 
jie viską bando, kas Rusijoje 
yra, užslėpti.

Kitą sykį parašysiu daugiau 
apie Rusiją, pasinudodamas pa
čių bolševikų paduodamais fak
tais. —A. Kupreišis.

ŽMOGAUS PAJĖGUMAS
daugiausia nulemiamas jo vidurių 
stoviu. Jei jūsų viduriai netvarkoj, 

negali atsispirti prieš ligas. Jei- 
imsi

tai 
gU

TRINERIO
KARTAUS VYNO
viduriai pasitaisys, šis vaistas 

ir sustiprina visą 
aptieko.se. Reikalauk

ir
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Tūlas asmuo iš Riamovo 
kaimo, Barabinsko apygardos, 
paraše “Vilnyje“ rugsėjo 13 
d. straipsnį “Lietuviai Tolimam 
Sibire”. Čia tik paimsiu svar
besnes to strapsnio vietas, kad 
neužimti laikrašty perdaug vie
tos. Tarp kitko štai kas ten sa
koma: “Kaime yra 405 lietuviai 
ir 148 rusai.” O toliau: “Iš 138 
ūkininkų yra 3 buožės (kulo- 
kai), neturi balsavimo teisių; 
35 biedniokai, paliuosuoti nuo 
žemės ukio mokesčių; visi kiti 

vidutiniai ūkininkai.” “žemė 
čia šlyną ir nedalinta, kas kiek 
nori, tiek dirba. Derliaus čia 
gauna 300 pūdų rugių ar kvie
čių, 1,000 pūdų bulvių iš de
šimtines. Balose auga gera žo
lė, užtai čia valstiečiai užsiima 
gyvulininkyste. Kaime yra 800 
melžiamų karvių, 400 priau
gančių galvijų ir 400 arklių.
Javų sėja čia mažai ir ne visi 
sėja; sėja kiek avižų arkliams, 
sau pasisodina bulvių, o duonų 
perka. Vasarų didžiausios vals
tiečių rūpestis prisipjauti žie
mai šieno, nes karvių niekuo 
daugiau nešeria, kaip šienu; 
tvartai čia šalti, atdari, gyvu
liai žiemos šaltyje esti lauke, 
dėlto ir daug šieno suėda, 
mažai pieno duoda”.

Pažiurėjus paviršutiniai 
“rūpestingų darbštumų” ir 
vulininkystę”, darosi tik
kinga ir sykiu apgailėtina. 
Kaimas turi 138 ūkininkus iš 
553 žmonių. Tad kiekvienam 
Ūkininkui tenka, po 8 raguo
čius arba vienam asmeniui du 
raguočiu. Bet tarp jų yra 3 
kulokai, o tie, be abejo, gal tu
ri po keletu desėtkų karvių. 
Tai kiekgi belieka tiems “susi- 
pratusiems” ūkininkams? Ge
riausiame atvėjyj po 5-6 ūki
ninkui. Ūkininkams per visų 
vasarų tenka daug “triūso” dėl 
karvių padėti, o tos išdykėles 
per žiemos šalt; suėda daug 
šieno ir “pakelia buntus” — 
pieno neduoda. Bet kaip yra su 
ta dirbama derlinga žeme? Ra
šo, kąd dešimtinė duoda 300 
pūdų rugių ar kviečių, 1,000 
pūdų bulvių, bet duonų perka; 
tik bulvių šiaip taip pakanką. 
Žemės laukai stovi tušti, ne
dirbami, gali dirbti kas nori ir 
kiek jos (žemės) nori, bet ne
dirbą ir nesėja. O iš kur jie ta 
duonų perka? Aišku, kad iš tų 
kutokų. Na, ir kusgi tie yra 
kulokai? Kulokai yra vadina
mi tie, kurie apsėja didelius 
žemės plotus, užaugina daug 
gyvulių, turi supratimo iki va- 
lios! kaip tinkamai ūkis sutvar
kyti, o ypač tokiame Sibire, 
kur žemę gali dirbti, kas nori, 
ir kiek nori. Kulokai, be abejo, 
pasinaudoja proga, apdirba kiek 
tik gali žemės ir, jei yra reika
las, pasisamdė vienų kitų dar
bininkų. Dabar gal sakysite, 
kad kulokai, pasisamdę darbi
ninkų, labai jį išnaudoja. Nie
ko panašaus. Darbininkai prie 
kulokų dirbdami gauna geres-

dėl

irgį 
biz-
per

tai 
išvalo vidurius 
kūną. Visose 
nemokamo sempelio iš Jos. Triner 
Co., 1333 So. Ashland Avė., Chica
go, UI., įdėdamas 10c. pašto išlai
doms padengti.
Nemokamo sempelb kuponas
Vardas ....... ..........................................
Gatvė .................................................
Miestas, Valstija ................. _...,............ n

nes sąlygas, negu valdžios įs
taigose, kadangi dabartiniu lai
ku Rusijoj kulokams yra atim
tos politinės teisės — balsavi
mo teisės. Darbininkams algas 
jie turi mokėti tokias, kokias 
nustato valdžia su Unijų “ver- 
chuškom”. Be to jie (kulokai) 
yra varžomi visokiais mokes
čiais. Tie mokesčiai kas metai 
yra didinami; didinami sulig 
nuožiūra bile kokio komisaro. 
Tokiu budu kulokai yra priver
sti rūpintis pagaminti daugiau 
produktų, kad apmokėti visus 
mokesčius ir padaryti žmonišką 
pragyvenimų. Tie dideli mokes
čiai ne vienų priveda prie ban- 
kruto. Ir kulokai atsiduria pli
kų proletarų eilėse. Bet kol jie 
dar pajėgia atsilaikyti, tai ne- 
užgineinamas faktas, kad tik 
vien iš jų Rusijos valstybė tik 
ir pasilaiko, nes jie užaugina 
milionus pūdų javų ir daugybę 
gyvulių, kuriuos valdžiai par
duoda, kad už gautus pinigus 
apsimokėjus mokesčius ir nusi
pirkus visas reikmenis 
ukio.

Trockio politika buvo 
ant kulokų ir ant kitokių 
nierių atkreipta, kad tik
juos esanti galimybė šalį atsta
tyti, apkraunant juos mokes
niais ant tiek, kad jie galėtų 
lik-tik pasilaikyti ir tęsti savo 
darbą. Stalino nusistatymas 
buvo juos (kulokus) sunaikint, 
duot daugiau “palengvinimų” 
biedniokams ir taikytis prie 
užsienio kapitalistų, kad tieji 
atvažiavę atstatytų šalį.

Katras jų Neklysta, tai sunku 
pasakyti. Bet faktai pasilieka 
faktu, kad Stalinui diktatoriau- 
jant viskas eina i atbulą pusę.

Dabar, kokią naudų duoda 
tie biedniokai, apie kuriuos kal
bama “Vilnyj”. Patyrimas pa
rodė, kad iš jų maža tėra nau
dos. Jie didžiuojas, kad “turi” 
politiškas ir visokias privilegi
jas; reiškia, “valdo” šalį. Bet 
kas iš to, jeigu jie su produk- 
tyvišku darbu niekur nepasi
rodo, nes apie tokius- dalykus 
supratimo neturėjo ir neturi, 
ir nesistengia mokytis, ale lau
kit! tik kų kili pagamino, kad 
iš jų atimti. Svajoja apie suki
limą pasaulio revoliucijos ir ki
tus panašius dalykus, o nuo 
produktyviško darbo atsisako 
ir nesėja javų, nes jei, ant ne
laimūs, pradėtų sėti, tai gali 
pasidaryti kulokais. Tada išei
na taip: tu derlinga žemelė il
sėkis neapsėta, o mes kad ir 
nedavalgę, bet busime proleta
rais biedniokais ir pasiliuosuo- 
sime nuo žemės ukio mokesčių. 
Su paliuosavimu nuo mokesčių 
yra taip, kad “paliuosuoja” to
kius, kurie yra pliki, kaip til
vikai.

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

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

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

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

Tel. Ranaolph 2718
JOS. F. KASNICKA principalas

Pirkit sau šildytuvą už 
urmo kainą.
Lengvi išmokėjimai, jei 
norima.
PEOPLES PLUMBING

■ & HEATING SUPPLY 
COMPANY

490 Milwaukee Avenue 
461 N. Halsted Street 

Phone Haymąrket 0075 ir 0076

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.

€) RE AL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

Na, ir nežinau, kur ko
sulyje galėtumėt surasti 
valdžių, kuri galėtų iš- 
mokesčius iš tų, kurie 
neturi. Visas jųjų darbš-

GYVENIMAS
Mėnesinis turnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

tokių 
rinkti 
nieko 
tumas pasirodo lik rinkimo au
kų, taip kaip ir pas mus kad 
daro raudonieji žebrokai, šiai 
kaip jie atestuoja tūlų Žemaitį, 
kuris esąs selsovieto pirminin
kas ir darbuojasi dėl visų labo. 
Sako: “Jo iniciatyva buvo iš
platinta valstiečių paskolos už 
2,770 rublių”. Butų daug ge
riau p. Žemaitis padaręs apsė

Prenumerata metams $1.50
Pusei metą -------------- $1
Kopija -.................   10c

Užrašyk “Gyvenimą” 
savo giminėms į Lie
tuvą, nes Lietuvos 
žmonėms Gyvenimas

aptieko.se
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“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Tarp Chicagos 

Lietuvių

dauginus bus apkalbėta svarbių 
reikalų, kurie liečia saugumą 
musų apielinkės.—Vietinis.

North Side
Imkite be Baimes kaip pa* 
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurj gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
Šalčio, Gaivos skausmo,
Neuritis, Lumbago, *
Dantų skausipo, Reumatizmo, 
Neuralgijos, Skausmo Skausmo.

Bridgeportas
Laikas pradėti valyti 

Bridgeportą

Pastaruoju laiku “Chicagos 
Bridgeportas” pradėjo garsėti. 
Suprantama, kaikas pasakys. 
k«<l už garsininuj i'eikia pini- 

gus mokėti. Ir jeigu pradėjo 
garsėti, ir dar dykai, tai visai 
gerai. Bet‘pragarsėjimas pra- 
garsėjimui nelygus, ir todėl rei
kia patirti, kokis tas pragar
sėjimas yra—geras ar blogas?

šiuo tarpu Bridgeportas pra
dėjo garsėti iš blogos pusės. 

I Nesenai “Naujienos” pranešė, 
kad visiems gerai žinomas ne 

• tik Chicagoje, bet ir plačioje
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.

ASbur

Stomach
I tą patį laiką, kuris ima dožai 

sodos suteikti tik laikini palengvini
mą nuo gasų ar rūgščių viduriuose. 
Phillips M i ik of Magnesia visokį 
rugštumą visiškai sustabdo ir virš
kinimo organus pilnai sureguliuoja. 
Jei kartą pabandytumėt šią pagelbos 
formą, jus nustotumėt rūpintis apie 
savo valgius ir patirtumėt naują 
smagumą valgyme.

šis malonus preparatas yra tiek 
pat geras ir dėl vaikų. Vartokite jj 
kada tik padengtas liežuvis ar dvo
kiąs burnos kvapas parodys reikalą 
vidurių saldintojo. Gydytojai jums 
pasakys, kad kiekvienas šaukštas 
Phillips Milk of Magnesia neutrali
zuos daug didesnę kiekybę rūgščių. 
Gaukite tikrą — Phillips vardas yra 
svarbu. Imitacijos neteikia tų pa
čių pasekmių!

PHILLIPS
r Miik .
of Magnesia

Pilna Fizinė ir Anali
tinė Egzaminacija $5

Leiskite Dr. C. C. Singley 
patarti jums. Jis specializavosi 
CHRONIŠKOSE ir KRAUJO 
ligose per pastaruosius 40 me
tų ; ypač srityse sifilio, socia
lių jaunųjų ligų, vidurių ir ner
vų suįrimo, pražudyto VYRIŠ
KUMO ir abelno ^silpnumo.

Atgau k i te savo sveikatą ir 
vyriškumą vartodami garsius 
pastovius ir tikrus GYDYMO 
budus.

SVEIKATA REIŠKIA LAI
MĘ. Neapleiskite jos.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 W. Jaekson Boul.

Suitc 1615, 
Phone Harrison 0150

I Amerikoje, skulptorius ir pie
šėjas, p. Izidorius Ilakis, tapo 
užpuolikų apiplėštas prie Au- 
burn Avė. ir 33-čio Place. Pirm 
to jau buvo pranešimų, kad 
beveik po vieną kas naktį tai 
sumuša, tai šiaip “gražiai” ki- 
šenius iškrato. Jeigu užpuolikų 
auka nesipriešina, tai dar šįaip 
taip sveikas išlieka. Bet jeigu 
pabando pasipriešinti, tai arba 
dantys turi persiskirti su savi
ninku, arba akies netenka, ar
ba galva turi nukentėti..

Dalykai jau dabar prie to 
priėjo, kad po 9 vai. vakaro, jau 
vienam yra pavojinga vaikščio
ti bile kur sename musų Brid- 
geporte, o jau ant 33-čio pleiso 
ir tarp Halsted ir Morgan St., 
tai jau ir visai pavojinga vai
kščioti vėlesniu laiku.

Dabar kyla klausimas: kas 
dėl to yra kaltas? Atsakymas 
yra labai trumpas: patys lietu
viai piliečiai, o ypač namų sa
vininkai. Vietine politika jie 
visai neįdomauja, jokių pasi
skundimų niekur nedaro, na, ir 
vietinis miesto 11 vvardos al- 
dermanas “mano”, kad viskas 
eina kuopuikiausiai. Mes, lietu
viai, gyvenantys Bridgeporte, 
kuris visas ir įeina į 11 vvardą, 
turime dėl tokio miešimo tvarkos 
nežiūrėjimo daryti skundus, ne 
tik savo aldermanui, bet turime 
pasiųsti nusiskundimą ir miesto 
tarybai—City Council.

Kad tuos dalykus geriau per
statyti taip savo vvardos alder
manui, kaip ir miesto tarybai, 
tai visi, kurie tiktai buvo šį 
metą užpulti ir apiplėšti, ir tie, 
kurie interesuojasi šios Bridge- 
porto apielinkės saugumu nuo 
holdaperių ir įvairių užpuolikų, 
yra kviečiami atvykti ketverge 
October 11 dieną 8 vai. vaka
re į V. M. Stulpino Real Estate 
ofisą, 3255 So. Halsted St., 
prieš pat Universal State Bank.

Tame susirinkime bus pada
ryti tinkami žygiai, idant pa
rodžius taip Aldermanui, kaip 
ir Miesto Tarybai, kas darosi 
Bridgeporte. Bus pareikalauta, 
kad miestas paskirtų daugiau 
policininkų musų apielinkei, ir

Spalių 6 d. įvyko vakarėlis 
Liuosybės svetainėj SLA. 226 
kp. jaunuolių ir tėvų. Nors 
publikos mažai buvo, taipgi ?r 
jaunuolių ne daugiausia, bet vi
si draugiškai praleido laiką.

Čia man norisi pažymėti tai, 
ko kituose parengimuose nees
ti, ojšiame buvo, ir to, ką mes 
seniai buvom begirdeję. Tai 
yra, musų gerb. daktaras Mont- 
vidas pasakė tokią rimtą ir to
kią naudingą prakalbą, kokią 
mes seniai bebuvome girdėję, 
tu r būt todėl, kad musų north- 
sidiečiai baigia surimbėti ir į 
kulturinį bei dailės darbą jų 
veik nebegalima pritraukti.

Kaip daktaras sakė, jeigu ir 
toliau taip eisis, tai lietuviams 
gręsia didelis pavojus. Dešim- 
tis-penkiolika metų .atgal bū
davo rengiamos prakalbos, pre- 
lekcijos, ir šiaip kultūringi pa
rengimai, ir visada būdavo pil
nos svetainės žmonių. Bet kas 
dabar? štai ir šį vakarą atėjo 
keletas veiklesniųjų motinų bei 
tėvų. O kur kiti? Ogi, sako, 
kiti yra užimti ruošimųsi j 
grybų išvažiavimus ar patylo
mis surprais parems kalėdoja 
penkines ir į tuos išvažiavimus 
ar suprais pares susiveža savo 
jaunučius vaikus kur j skiepą 
ir, maždaug, pavyzdžiu mokina 
savo jaunuolius naminėlę trauk
ti.

Taigi aš, iš savo pusės, duo
du kredito daktarui už tokią 
seniai jau reikalingą kalbą.

šiame vakarėlyj susirašė apie 
dvidešimts jaunuolių į įvairius 
skyrius mokintis. Be abejonės, 
ateis ir tie jaunuoliai bei vai
kai, kurių yra apsiėmęs p. Pet
ras Sarpalius mokyti jaunuolių 
chorą. P-ną Sarpalių Northsi-

URŠULfi MARTINKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 5 dieną, 9:15 vai. va
kare, 1928 m., sulaukus 77 m. 
amžiaus, gimus Lietuvoj, Kau
no Rėdyboj, Raseinių apskr., 
Upynos parapijoj, Vitogalos 
kaime. Paliko dideliame nu
liūdime sūnų Stanislovą, mar
čią Teodorą. Kūnas pašarvo
tas randasi S. P. Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Spalio 10 dieną, 8 vai. ryte 
iš koplyčios j šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Uršulės giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pa- 
paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

%

Nubudę liekame,
Stinus ir marti.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika. Phone 
Yards 1138.

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

JUOZAPAS ŽASYNAS

dės jaunuoliai labai myli, tai moji scenos darbuotoj a.
nėra abejonės, kad susirinks vi- Ką šį kartą parodys Karolis 
si, kurie priguli prie kuopos ir Požėla, tai kol kas prašo dar 
atsives savo draugus. Pamo- neskelbti. O kad bus kas ge- 
kos prasidės nedėldienyj, spa- ro, nereikia abejoti,* nes Ka
lių 14 d., 10:30 ryte Liuosybės1 rolis Požėla ir p-le Pečiukaitė 
svetainėj.—K. 1 pasirodys scenoje ir parodys tą

-------- *---- — “paslaptį”, kuri dar neskelbia- 
ma.—Rep.

Mmdaugis antru ------------
kartu Goodman j Roseland

teatre Sąryšio delegatui paaiškinimas.

Sekmadienyje, spalių 7 dieną, A. Dausa “porina” “Vilnies” 
Goodman teatre p. Vaičkaus No. 235, kad jis nebuvęs iš- 
teatnis antru kurtu vuieiiiio rinktas delegatvi nuo L.DK. Vy- 
“Mindaugj”. Turiu pasakyti, tauto Draugijos j Draugijų Są- 
jog šį kartą, man rodėsi, vai-į ryšį, palaikantį Aušros knygy- 
dinta geriau, ne kad rugsėjo 30 ną. Pyksta ant sekretoriaus, 
d. Publikos tečiaus dabar buvo1 kad šis pasiuntė jam paragini- 
nedaugiausia. Ir ne stebėtina,' mą į devintą mėnesį. Turiu pa- 
Goodman teatrą, kuris randasi sakyti, kad draugija man ne- 
tolokai nuo lietuviškų kolonijų, pridavė sąrašo, kokie jos dele- 
pripildyti lietuviška publika gatai išrinkti. Sąryšio susirin- 
paeiliui du kartu yra sunku. | kime delagatai pranešė, kad

“Mindaugį” suvaidinti gerai'jus >eaate išrinkti delegatu nfto 
ne lengva. Bet jei jo vaidinimas 1 L.D.K? Vytauto Draugijos į
tobulės, kaip kad šį kartų, tai 
vėliau, rasi, vaidinimas ir visai 
gerai išeis. — Nn.

Roseland
Artinasi Lietuvių Scenos Mylė

tojų Ratelio metinė iškilmė.

Sąryšį. Nors Sąryšis neturi 
įstatų, kurie parodytų, po kelių

I mėnesių paraginimą siųsti de
legatui, kad atsilankytų į susi-

I rinkimą, aš, vaduodamas! ben
drovės ir kitų draugijų įstatais, 
dariau taip, kaip ir A. Dausa 
reikalauja, tai yra, daviau pa
raginimą žodžiu kas trys mė-

Ratelio susirinkimas buvo 
spalių 2 d. Iš vakaro rengimo 
komisijos raporto paaiškėjo, 
kad Ratelio vakaras bus 11 d. 
lapkričio šių metų Strumilos 
svetainėje. Ratelis, kaip visada, 
taip ir dabar, prideda vis ką 
nors naujo. Dar visi gerai at
simena, kuomet pora metų at
gal ratelietis (ristikas) Karolis 

, Požėla buvo prirengęs “Gyvą 
i Panoramą”. Prirengimas sce- 
I noje ir patsai vaizdas taip pub- 
; likai patiko, kad ir dabar dar 
I vis yra laukiamas, ar Ratelis 
nepakartos “Gyvą panoramą”.

11 d. lapkričio Ratelis vai
dins komediją “Byla dėl linų 
markos”. Jaunoji žvaigždutė, 
p-lė Vainoriutė šoks klasiškus 
šokius. Pianu akompanuos p-lė 
Pečiukaitė, • roselandiečių myli-

Lietuvės Akušeres

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu-

Graborlai

J. F. RAOZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS

S. D. LACHAVICZ
GRABORIUS CHICAGOJ

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

el, kad priklausau 
prie grabų ildirby- 
lt<8.

OFISAS: 
M8 W. 28th Street 

Tel. Canul 6174 
SKYRIUS!

3238 S. Halsted St. 
Tek Victory 4088

čiuose. Sųžinin- 
i gal patarnauja, 

visokiose ligo
se prieš gim
dymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 

j dyką patari
mas, dar Ir ki- 

1 tokiuose reika
luose moterims 

! ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbų.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 

i 9 vai vakaro.

Lietuvis Graborio Ir 
Bakamaotoj&a

2314 W. 23rd PL 
Chicago, Hl.

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

Phon</ Yfctory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
Stato Lauk

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 

iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

nėšiai. Manau, kad sekreto
riaus paraginimas žodžiu yra 
geras, kaip ir atvirutė. Taigi A. 
Dausa, norėdamas paslėpti savo 
kaltę mėgina išsisukinėti. Visą 
bedą jis nori suversti ant sek
retoriaus. Mano supratimu, 
tiems, kuriems rūpėtų palaiky
ti viešas knygynas, nereikėtų 
jokių paraginimų.

—J. Tamašauskas.

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

Akių Gydytojai
Tel. Vjcton 6279

DR. G. SERNER

Lieto vi s Alkių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

i Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveaų* 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po pietų
7 Iki L' *vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dlen.

Bei, TMeohone Plaza 8200

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 8294
Nuo 3 12 vai. dieno* Ii
nuo 6 iki 9 valandai vakare

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas 

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

1800 So. Ashland Avė.
V a. 1 a n d o r:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki !• 
Nedalioj nuo 2;80 iki 4:30 v, po pietg 

TELEFONAS CANAL 0464

DR. HERZMAN
I IŠ RUSUOS -

Gerai lietuviam* žinoma* per 21 
m. kaipo patyręs gydytoja*, chirur
gą* ir akušeri*.

Gydo staigia* Ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir valkų pagal nauiaa- 
*fu* metodu* X-Ray ir kitokiu* elek- 

j tro* prietaisu*.
Ofisas ir Laboratorijai 

1025 W. 18th SU netoli Morgan Si, 
, Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:80 vai vakar*
Tel. Canal 3110

Jeigu neatsišauks, tai Šauk 
South Shore2238 arba Rendolph 6800

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

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

Tel. Kenvrood 5107 
Valandos

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

apart Gvantadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Dr®xel 919x

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8102 S. Halsted SU Chicage 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nedėliotais ir iven'ad. 10—12 dienų

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenie 
Telefonas Boulevard 7820 

Re*., 6flU South Albany Avenue 
leL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytoja* ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 lubog 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvay

Ofioo ir Re*. Tel. BoulevEra 5918
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Re*. 3201 Scath Wallace Street

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2859 S. Leavitt St., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal rutartj

Re*. 6660 South Arteslan Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 9257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. IU.

Re*. Telephone Plaza 3200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomi* Street 

Kampas 18th St.
Vai. 2—1 po piet ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
JBesidenca Tel. Fairfax 6851

Advokatai

A. A. OLLS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-1 

Vakarais
8241 South Halsted St 

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

Pitnyčio*

John Kuchinskas ir

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu
COLUMBUS

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 W. Randolph St.
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYD

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos susirinkimas at
sibus utarninke, spalio 9 d., Maso- 
nic Temple svet., 1547 N. Leavitt st., 
7:30 vai. vak. Nariai malonėkit su
sirinkti laiku. —X. šaikus, rašt.

ROSELAND. — Spalio 9 d., 7:30 
vai. vakare, Aušros kambariuose, 
10900 So. Michigan Avė. įvyks Drau
gijų Sąryšio delegatų susirinkimas. 
Siame susirinkime bus raportas iš 
Aušros knygyno išvažiavimo, bus ir 
kitokių pranešimų. Visi delegatai 
būtinai atsilankykite.

J. Tamašauskas, sekrt.

.. .A. L.. T. Sandaros, Chicagos 4-tas 
apskr. rengia Bunco Party Seredoj, 
Spalio 10-tą d., 8 vai. vakare, San
daros kambaryj. Jžanga 50c., bus 
gražių dovanų ir užkandžiai. Kvie
čiame visus atsilankyt.

Rengimo Komisija.

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

Dr-stė Palaimintos Lietuvos luikyg 
savo mėnesinį susirinkimą Trečia
dieny] 10 d. Spalio. 1928 m., 8 v. 
vakare, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St.

Gerb. draugai, malonėkite visi 
laiku pribūti, nes turim daug svar
bių reikalų dėl aptarimo; taipgi bus 
rinkimas darbininku dėl baliaus.

K. J. Deniereckis, rast.

Persiskyrė su šiuo pasau
liu Spalio 5 d., 12:45 vai. ry
te, 1928 m., sulaukęs 38 metų 
amžiaus, gimęs Šiaulių apskr., 
Žagarės par., ir mieste, Ame
rikoj išgyveno 15 melų. Pa
liko dideliame nuliudime mo
terį Oną po tėvais Pikčiunui- 
tė, 2 sūnūs Juozapą 13 metų 
ir Alfonsą 9 metų, dukterį O- 
ną 7 m. ir gimines, o Lietuvoj 
motinėlę Liudviką.

Buvo narys SLA. 194 kp., 
Lietuvių Vakarinės žvaigždės 
Kliubo ir lietuvių Mylėtojų 
Pašelpos Kliubo.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1411 So. 49th Avė., Cicero^ III.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Spalio 9 d., 8 vai. iš ryto iš 
namų j Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gė-' 
dujingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. ' Juozapo ’ Žasyno 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris vaikai ir gimines.

Laidotuvėse patarnauju gra- 
boriųs Ludeikis, Tel. Yardsl741

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, 1LL.

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

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: ?
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Aubuni Ava. TeL Blvd. 8201

Akių Gydytojai_____

ŽMOGAUS
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba 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.

Phone Kenwood 1752

Pastaba: Mano ofisas dabar raiida-

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

4712 South Ashland Avė,
Phone Boulevard 7583

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

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

Namų telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermla

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 Sonth Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

DR. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted St

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East lllth Street, 
kkmpas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0850 

Gasas, ^-Spinduliai ir 1.1. 
Valandos: nuo 1) ryto iki 8 vak. 

Seredomia nuo 9 ryto iki 12 dienos.

Balys F. Mastauskas
Lietuviai Advokatai 

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakar* 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. Jh

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St, Room 1111 
Telefoną* Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piųt 
Gyvenimo vieta

8823 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nadėliomi* nuo 9 iki 12 ryto

JOHN B. BORDEN 
(Joh* Bagdžiuna* Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St. Room 2111
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-g 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9690

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wevt Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
TeL Pullman 5950 

Namų TcL Pullman 6377



CLASSIFIED ADS Automobiles

ELĖS

Bridgeport Painting
VIS

Constr. Co

HELBERG BROS
For RentRoom 607nuo

Furnished Rooms

639 W.est IGth Streeet

pas

5 kamba

Real Estate ir Kontraktoriai

ow

Halsted St 
8704-10301 

Cicero Avė.

morgi- 
Pasko- 
taksų, 
Greita 
Cent- 

' State BRIGHTON PARK IR 
MARQUETTE MANOR

dviem 
apšil- 

Ave.

$950 
$775 
$895 
$750 
$700 
$700 
$495 
pasi-

Šiandie visos Lietu 
vos gedulo diena

Kreipkite 
1739 S. Halsted St

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

STOLZNERIO 
BUDAVOTI 

NAMAI

Visi bukime Lietuvių Auditori
joj minėti išplėšimą Lietuvos 
sostinės Vilniaus.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

7403 So.
Triangle 

3825 N.
Palaside 6270-1-2

134 N. La Šalie St.
Central 5901-2-3

Likusieji mėnesiniais 
Savininkas randasi Pro-

Musical Instrumente;
Mazikoft Instruments*

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

“Cascarets” nuo gal 
vos skaudėjimo, slo 

gų, konstipacijos

Financial
Finansai-Paakolos

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

Oakland sedan naujas .... 
Pontiac sėdan naujas .......

Chandler luke naujas .......
Essex sedan, kaip naujas 

Pontiac Roadster ..........
Ford s, 50 kitokių dėl

REAL ESTATE
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

Berkeley 
kaina $11,500; $300

šiąnakt! Išvalykite savo vi 
durius ir sustabdykite gal

vos skaudėjimą, slogas, 
rūgščius vidurius.

REIKIA Acetylyne koterių i ge
ležies šapą. Atsišaukite 2611 South 
Halsted Street.

.; kaina $17,500; 
G flatų namo.
IBACH

Oakland 4681

PARDAVIMUI restaurantas ir bu 
Černė. 175 So. Canal St.

REIKALINGA moteris inde mažo 
kūdikio. Duosiu kainbarj, valgi ir 
mokestj. 4312 S. Ashland avė.

$250 CASH, 5 kambarių bunga
lovv, karštu vandeniu šildomas, 4546 
St. Louis Avė 
mokesčiais, 
spect 1696.

Todėl visi Chicagos lietuviai 
ir lietuvės šiandie vakare, kaip 
7:30 vai., bukime Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St.

jus pa- 
švarius 
prievar- 
pagelba 
ar rici-

PATYRUSIŲ operatorkų prie dro
šiu. Lipson Brothers, 325 W. Adams 
Street.

TUŠČIAS lotas 1942-44 W. Gar- 
ifeld Blvd. $200 už pėdą. Dr. Frank 
Schick, 8222 S. Carpenter St.

DARBININKO žmogaus namas— 
G kambarių namelis. Kaina $2500. 
$200 įmokėti, likusius paga] sutari
mą. 2031 W. 35th St. Tel. Lafayette 
0909.

MES darome 1, 2 Ir 3 morgičlus, 
Eightcenth Bond & Mortgage Go. 

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

2’FLATŲ mūrinis namas — 7—7 
kambarių ir beismentas; 8 karų ga
ražas, ant 3 lotų; parsiduoda ar iš
simaino ant bungalow. Savininkas 
2447 W. 45th Place. Yards 0171.

REIKALINGAS patyręs mokinys 
1 “Retail” marketo.

818 W. Cullerton St.

PARDAVIMUI forničiai 5-kiems 
ruimams už gana prieinamą kainą. 
Matykite bile kada apart nedėlioj 
po piet. 854 W. 33 St. 1-mos lubos.ATYDA BUDAVOTOJAMS

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1321 
MR. PARIS

PABUDAVOSIU ant jūsų loto ko
kio tik norėsite styliaus bungalovv 
arba flatų buildingą UŽ mažą cash 
{mokėjimą. W. H. GRAF, 5800 Map- 
levvopd Avė. Prospect 1696

kaip rendą. Specialis barge-
..................................... $5,800.00

RENDAI 5 kamb. flatas apšil 
domas sulyg noro, puiki vieta, pi 
gi renda. 7030 S. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI moderniškas i 
kambarių namas Beverly Hills apie 
linkėj 
mokyklų ir bažnyčių. Kaina $8000, 
pusė cash. Pašaukite Beverly 4746

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.

mc Idžiu pamatyti musL 
iau 5 metai kai parduotam

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

10 kambarių namas, elektra, fur- 
nasas. $,6000. $1,100 jmokėt. 2442 
Monroe St.

11 kamb. mūrinis namas garu šil
domas, kieto medžio padlagos, beis
mentas $7,750. $2,350 pinigais. 2309 
Adams St. arba šauk West 5080.

DVIEJŲ FLATŲ 
rių, garo šiluma, geram stovy, ang 
liškas beismentas; 2319 W. Mar 
ųuette Road; mainys ant loto; ge 
roj vietoj. Triangle 7475.

PARDAVIMUI kendžių, cigarų ir 
school supply krautuvė tarp maišy
tų tautų, lietuvių daugiausia. Lysas 
užtikrintas, 5 kambariai gyvenimui. 
2311 S. Leavitt St.

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

Nereikia pinigų, kad pagražinti jū
sų lotą su tinkamu jums nhmu arba 
apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR 
3121 North Cicero Avė.

Palisade 9600

Tarp Chicagos 
Lietuvių

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai fumisai, grotos — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Victcry 9634.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo 
čių arba kitokio užtikrinimo, 
los pataisymui, apmokėjimui 
astsesmentų ar kitokių skolų, 
pagelba. Prieinamos sąlygos, 
ral Finance Co., Rm. 514 Cit; 
Bank Bldg., 128-30 No. Wells St

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną,

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai

KAS NORITE 
daug apvažiuot, mažai gasolino su- 
vartot ir mekanikų nežinot, tai nu- 
sipirkit naują Chandler automobilį 
pas

STANKO CHANDLER SALES 
2001-05 S. Cicero Avė.

Tel. Cicero 2070.

BARGENAS. Pardavimui biznio 
prapartė, Storas, 4 kambariai už
pakaly, 6 kambariai viršuj. Karš
tu vandeniu šildomas, 2 metų se
numo. Mūrinis 2 karų garažas. Par
duos pigiai, ar mainys ant bunga- 
low, cottage ar lotų. Walter J. Paul, 
3236 W. 55th St. Republic 4170

TEGUL JIE VLSI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

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

RILEY & KRAUSHAAR 
212! N. Cicero Avė.

P*”-, adė 9600

Mes perkame real estate 
kontraktus

MORGJOIA1
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
23-12 So. Leavitt St 

Phone Canal 1678

PARDAVIMUI Ice Cream, Ciga 
rų ir Kendžių krautuvė nebrangiai 
2951 Archer Avė.

PARDUOSIU Už SAVO KAINĄ. 
Biznio nepasisekimas spyria savi
ninką parduoti 5 kambarių mūrinį 
bungalovv, puikiausiame stovy, $1200 
cash 
kos,

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

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 Radcliff 7573 office 7451 
Vernon Avė.

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

$100
Nėra jokių “red tapė 

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

PA IEŠKAU merginos arba mo
teries prie namų darbų. Atsišaukite 
3800 So. Emerald Avė., Tel. Boule- 
vard 7635.

Gera transportacija, arti

ISSINUOMUOJA kambarys 
laisvų žmonių; vienam arba 
vaikinams; karštu vandeniu 
(lomas. 6936 S. Maplevvood 
1 lubos.

PARDAVIMUI kendžių Storas dėl 
ligos šeimynoje. Labai pigiai. 1733 
So. Halsted St. Tel. Canal 5904

DVIEJŲ FLATŲ mūrinis, 5—6 
kambariai; ąžuolinės grindys ir tri- 
mingai; garažas; nėra asesmentų 
mokėti; mažas jmokėjimas, lengvi 
išmokėjimai. Savininkas Beverly 
6625.

Mlscellaneous 
įvairus

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskolinama jums $100, $208 
arba $300, imama legali nuošim
ti. Pinigus gausit# | 12 valandų. 
Industrini Loan Service 

172P W. Chicago Avė., 
Kampa* Hermicaere Ava.

9007 S. RACINE Avė. — Moder
ninė 6 kambarių bungalovv, karštu 
vandeniu šildoma, tile maudynės 
kamb. Lengvi išmokėjimai. Beverly 
9057.

PARDAVIMUI grosernė, lunch 
ruimis, cigaretų ir tabokos krautu-

Grosernė, Delicatessen Storai ir 
automobilius už $875. 3 pagyveni
mui kambariai ir maudynė. Renda 
$50. 3744 So. Kedzie Avė.

REIKIA “pocket makers,” “lining 
makers,” “armhole makers,” fini- 
šerių ir siuvėjo prie vyriškų kautų.

652 W. Roosevelt Rd.

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

MID WEST PIANO STORE, 
6136 So. Halsted St.

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

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

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

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

4251 Cottage Grove Avė.

LIETUVIAI 
HOT WATER & STEAM HEATI^G 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas

2032 W. 18 Sc. Tel. Canal 1269

JACKSON Blvd., arti Western 
Avė., akmens priekis, 3 flatų na
mas, 7—8—8 kambariai. Rendos 
$2,880 į metus. Kaina $12,500. F. II. 
Taylor, 2138 W. Madison St. West

2 extra miegkambariai ir viš 
furnace šildomas, 2 karų gara 
Vienas blokas iki 2 karų Hni- 

Kaina $9000. Pamatyk bunga 
4712 Kewanee Avė.

Savininkas
T. DWORK, 

Tel. Dearbom 9481.

STATYKIT DABAR IR 
SUTAUPYKIT PINIGŲ

Mes pastatysim ir finansuosim 
tatymą bungalovv arba flatų namo 
ant jūsų loto.

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

Ifalevojam ir popieruojam. UtlaL 
com malevą, popierą, stiklus ir t t 

3149 Šo. Halsted St.
Phona Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS. Sav

esate ner- 
pakrikę. jus kankina 

gasuoti, paįrę viduriai,

NUPIGINTA IKI $7,850. 6 kam
barių mūrinė bungalovv; furnasu 
apšildoma; 30 pėdų lotas; garažas; 
Vi bloko iki Marųuette parko; tik
ras pirkinys, jei jus turite $2,800 
cash. Stcvvart 1771- 4005.

5%% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 

CH. SYRTOWT AND morgičių paskolos. Mes sko- 
JOS. PAWLOWICZ CO. linam privačiai pinigus. 

Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

Cascarets tuojaus išvalo ir 
sureguliuoja vidurius, pašalina 
rūgštis, suvirškintą ir surugusį 
maistą ir netikusius gasus, iš
ima tulžies perviršį iš kepenų 
ir išvalo sukietėjusias atmatas 
ir nuodus iš vidurių.

Atsiminkit, Cascarets šią
nakt pataisys jus iki ryto. 10 
centų dėžutė pas jūsų aptieki- 
ninką reiškia sveiką vidurių 
veikimą, tyrą galvą ir linksmu
mą per mėnesius. Neužmirš
kite ir vaikų.

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

Monroe 2624

SENI įtaisymai storų padaromi 
kaip nauji; “shovv cases” pertdiso- 
mi, aprokojam uždyką. Liberališkas 
nuošimtis ant senų fixčerių, jeigu 
mainomi čia ant naujų. 722 Taylor 
St., Tel. Monroe 0528.

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 
— parduosiu tik už “Cash”. Kreipki
tės į “Naujienas'’, 1739 S. Halsted 
St. Box 1130.

1926
1927
1928
1928
1927
1928
1927

Essex
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St.

Šiomis dienomis nusiris 
laktos naujas “Margutis 
spalių mėnesį. Šį kartą jis vi
sai kitoniškas, su daug gražių 
karikatūrų ir su viršeliais. Kai
na metams $1. Pamatykit! —M.

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

Kreipkitės
1418 N. Wood St. 

Imos lubos

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

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

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

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

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes
Stude'bakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

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

D. KURAITIS ir A. KASUUS 
Savininkai

2 AUKŠTŲ medinis namas, ant 
cementinio pamato, 2—4 kambarių 
flatai. Cash reikia tik $1,000. Liku
sius 
nas

2 AUKŠTŲ mūrinis namas, 2—4 
kambarių flatai, cash reikia $2,000. 
Extra bargenas ................... $8150.00

GASOLINO stotis ir Road House, 
150 pėdų, dviejų vieškelių kryžkelė; 
mainys ant 2 ar 4 flatų namo. Ge
riausia vieta užinteresuotam. Veikit 
greitai.

6 KAMBARIŲ nuirinė bungalow, 
ąžuolu baigta, karštu vandeniu Šil
doma, garažas, vienas kambarys 
viškose. Mainys ant loto, ar 2 aukš
tų medinio ar mūrinio namo.

MES statome naujus mūrinius 
Storus su 5 kambariais gyventi už
pakaly, su beismentu. Apie $2,000, 
likusius kaip rendą, arba priimsi
me mainui seną namą. Keli tokie 
namai jau užbaigti. Ateikite | mu
sų ofisą ir apžiūrėkite tuos namus. 
Atdara nedėlioj iki 2 vai. po piet.

šiandie visa Lietuva, o kartu 
su ja ir visi lietuviai visuose pa
saulio kraštuose, gedi delei ne
tekimo savo sostinės Vilniaus. 
Spalio 9 d., 1920 m. klastingi 
lenkai pasalomis puolė Lietuvą 
ir išplėšė Vilnių, kurį ir iki šiol 
tebelaiko savo plėšriuose naguo
se. Todėl spalio 9 d. yra ir bus 
gedulo diena visai Lietuvai, iki 
nebus atgautas Vilnius.

Ir Chicagos lietuviai, karštai 
užjausdami netekimą Vilniaus 
ir piktindamiesi klastingais len
kų žygiais, šiandie irgi minės 
“Vilniaus dieną“, šis paminėji
mas bus Lietuvių Auditorijoj.

Sąryšy su šiuo liudnu minėji
mu yra ruošiamas didelis prog
ramas. Kalbės geriausi musų 
kalbėtojai: “Naujienų“ Redak
torius P. Grigaitis, p. S. Kodis 
ir Lietuvos konsulas A. Kalvai-

EXPEBTAS 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 2992

po 6 vai. vakare Englewood 2544

APSIMOKANTIS Investmentas 
2 apartmentų namas prie 
Avė., arti 42 gt.; T 
cash; išmokėjimai.

3 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė., arti 44 n 
mainys ant gero 

JOHN
1046 E. 43rd St.

CIGARETŲ PLĖTIMASIS
Liggett A Myers Tobacco Co. pra

neša, kad ji dabar operuoja ketu
rias dideles cigaretų dirbtuves, esan
čias miestuose Richmond, W. Va., 
Durham, N. C., Philadelphia, Pa. ir 
San Erancisco, Cal. Neskaitant ki
tų rūšių, vien tik Chesterfield, ku
riuos ta kompanija išdirbinėja, išei
na j metus virš 28 bilionų cigaretų.

Kompanijos atstovai sako, kad 
Chesterfield cigaretai dabar yra in
ternacionaliniai. Ji gavo nuo vienu 
keliauninko apie pasaulį laišką, ku
riame jis praneša, kad veik visuo
se pasaulio uostuose jis gavęs Ches
terfield ir visur Chesterfield buvo 
pirmenybėje tarp amerikietiškų ci
ga retų.

REIKALINGA jauna mergina 
dirbti už veiterką, patyrimo nerei
kia. 2474 Bhie Island Avė.

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

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

Tel. Armitage 1199

UKULELE ar banjo groti moki 
na ekspertai. Mes išmokinsime vi 
sas popuiiares dainas į vieną lėk 
ėja. BASFORI). Diversey 9502 ai 
Wabash 7519.

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

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

Help VVanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi moteris 
dėl skirstymo skudurų. Peoples 
Iron & Metai Co., 5835 S. Loomis 
St. Wentwort 6754.

Gaukit 10 centų dėžutę.
Paimkit Cascaret šiąnakt iš

valyti jūsų Kepenis, Skilvį ir 
Vidurius, ir jus tikrai puikiai 
jausitės ryte, Jus, vyrai ir mo
terys, kurie turite galvos skau
dėjimą, apsivėlusį liežuvį, dide
li šaltį, atsiraugiate 
vuoti, 
prasti 
ar turite strėnų skaudėjimą ir 
jaučiatės pavargę. Ar 
laikote savo vidurius 
su Cascarets — ar tik 
ta priverčiate išeiti 
druskų, cathartic pilių 
nos aliejaus?

TURIU paaukauti savo player 
Pianą už $75.00. Tikras bargenas. 
šis pianas yra beveik naujas. Pa
matyk manę dar šiandie. *

NORAH LEE 
3941 Roosevelt Road 

Ist floor

MuzikaiJ gi programą išpildys 
didžiausias lietuvių dainininkas 
Juozas Babravičius ir geriausias 
lietuvių choras “Birutė”, kurią 
veda K. Steponavičius.

Paskui priimsime tinkamą 
rezoliuciją, kurioj dar syk j pa
reikšime, kad Vilniaus Lietuva 
niekados neišsižadės, bet kad 
kova tęsis iki pilno Lietuvos lai
mėjimo

Margutis” jau su 
marškiniais

Morgičiai pirmi ir antri 
• nuošimčiais padaromi | 24 

valandai.
Musą išlygos bus Jums naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
MM So. Haiitad SU

RENDON ruimai, visokie patogu
mai. Galima gaminti valgį ir išsi
skalbti baltynius. 2246 W. Grand 
Avė. Tel. Seeley 4488.

“PUNCHMEN” reikia į geležies 
budavojimo šapą. Atsišaukit 2611 
So. Halsted St.

Priminsim pasauliui 
Vilniaus nenurimsim“ 

Ir kartu pareikšim savo nusi
statymą ir dėl tos padėties Lie
tuvoj, kuri kliudo kovą už Vii-

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. Dearbom St., 

Central 3654

Calumet City N
CALUMET CITY, ILLINOIS 

$500 jmokėt, kiti išmokėjimais 
Nauja 5 kambarių mūrinė bun

galovv, modemiška, gerai pabūdavo
te. Stikliniai miegamieji porčiai. 
Viršus su padlaga ir 2 ruimam pa
likta vieta. Nepaprastai gražiai iš
dekoruotas vidus, akmenukais gręs- 
ta asla maudynės, įbudavotas beržo 
kukniai kabinetas, ugniavietė, šė
pos dėl knygų. Adverijos ii- duris 
beržo, 1% užlaidų lazdukės, Langų 
drotai ir šturmo duris. Žolė, mede
liai, 5 m. insurance užmokėta, Mor
gičiai 15 metų arti prie mokyklų ir 
transportacijos.

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

$25 I MĖNESI IR NUOŠIMTIS 
5 KAMBARIŲ BUNGALOWS

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

ŠITIE BUDINKAI RANDASI 
ANT SEELEY AVĖ.

terpe 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 IR 

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

Stoltzner

Miscellaneous for Sale
________Įvairus Pardavimai_______

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

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

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

Chicago, III.

Namai šiaurinėj pusėj 
PASIRINKITE SAU MUSŲ 

VISAI NAUJĄ
5-6 KAMBARIŲ BUNGALOVV 

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

5624 Irving Park Blvd.
Phone Pennsicola 5900—8200 

Avenue 4336

Educational 
______ _____ Mokyklos 

AGLYS 
DRESSMAKINC. SCHOOL

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

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 3932

IŠTAISYTOS GATVĖS IR
NĖRA ASSESMENTŲ

Buk neprigulmingas nuo namų savi 
ninku. Veik šiandien, tik aprubežiuo 
tas skaitlius yra tokia kaina.

$8700—įmokėti

Help VVanted—Malė 
parliininkų RtĮM*. -

REIKIA LIETUVIU AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jųa pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
alft. Jus mokinsitės pas tokius 
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, 801 Gossard Bldg. 198 East 
Ohio St., Chicago, 111-

Personal
__________ Asmenų Ieško__________

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

wrights. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs su 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas ir 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2SC0 W. Chicago Avė.
Dept. 7

Chicago, III.

Financial 
Finansai-Paskolos

Mes dirbame ir perka
me 1 ir 2 Morgičius

| 2 dienas

PETRZILEK BROS.

Real Estate For Sale 
Nąmiri/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 jūsų loto bile 
bungalow arba flatą budlnką, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, K ild vare 1195.

Help. VVanted—Male-Female 
__________ Darbininlni ReikiaPINIGAI BE PINIGŲ

Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 
nas vienas vyras arba moteris drau
gaudami su mumis. Kaip tik dasi- 
žinote kur kokį bargeną ir patys ne
galite nupirkti, kreipkitfis pas mus. 
Mes turime pinigų pirkimui ir nu
pirkę užmokėsim jums už parody
mą bargeną. Taipgi kokiam atsi
tikime esate priversti skubai ką par
duoti, nedaleiskite kad atimtų už 
skolą, o pasimatykite su mumis. 
Kas reikalaus, mes užlaikysime 
ką absoliutiškoj paslaptyj.

INTERNATIONAL!
INVESTMENT
CORPORATION

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

Business Service 
Biznio Patarnavimas

J—1_—,1-^1—ĮJ-LI-ĮJ-l-l—LJ—U—u—

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

Business Chances 
________Par d ay i m ui Bi zn lai_______  

EXTRA! EXTRA! Parsiduoda res
toranas. Gera transportacija, tarpe 
2 stritkarių linijų. Pigiai. Priežas
tį patirsit ant vietos. 6909 Bacine 
avė.

Partners Wanted
_________Pusini n k ų R ei k ia________

REIKALINGAS partneris į Bu- 
černę ir Grosernę, gera vieta, biznis 
geras, žmonių daug .pereina, gera 
progra geram žmogui, kadir nemo
kantį išmokysiu. Kreipkitės j Nau
jienas, Box 1121

Help Wanted—Malė
_________ Darbinlnlcų RęĮlįa _ ______
REIKALINGAS Salesmanas eiti per 
groseriuH, alga ir komisas. Kreip
kitės į Linco Products Co., 11636 
So. Halsted St.

Fumiture & Fixtures
_________ Rakandai-Ttaisai

PERKAME ir parduodame varto
tus rakandus. Mokame augščiausią 
kainą. Pardumlame kaldras, karpe- 
tus, kėdes, pečius ir t. t. 3018 So. 
Stąte St., Calumet 1149.




