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Rezoliucija Vilniaus Klausimu
(Vakar priimta masiniame Chicagos lietuvių mitinge)

Kadangi lygiai prieš aštuonerius metus, kaip šian
die, lenkai ginkluota jėga užėmė Vilnių ir trečdalį Lie
tuvos teritorijos, sulaužydami dvi dieni prieš tai pasi
rašytų mušiu paliaubų sutartį Suvalkuose, ir paskui tą 
neteisėtai okupuotą žemę, nepaisant nuolatinių Lietuvos 
protestų, prijungė prie savo valstybės ir dabar tame už
grobtame Vilniaus krašte priespauda ir persekiojimais 
slopina lietuvių tautinį ir kulturinį gyvenimą;

Kadangi imperialistinių valdžių šiandie kontroliuo
jama Tautų Sąjunga atsisako suteikti Lietuvai pagelbą 
jos kovoje su Vilniaus užgrobikais ir net stumia Lietu
vą prie to, kad ji visiškai atsižadėtų savo istorinės so
stinės ir smurtu atplėštos teritorijos ir eitų prie susi
taikymo su Lenkija;

Kadangi šis nepalankus Lietuvai didžiųjų Europos 
valstybių nusistatymas sustiprėjo ypač nuo to laiko, kai 
Lietuvoje tapo sugriauta demokratinė parlamentinė 
tvarka ir kai dėl šito perversmo Lietuva neteko beveik 
visų savo draugi! užsieniuose, — tai

Tebūnie nutarta, kad šis Vilniaus Vadavimo Komi
teto sušauktas masinis mitingas Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje aštuntoms metinėms Želigovskio smurto su
kaktuvėms paminėti reiškia gilaus liūdesio jausmą dėl 
skaudžios nelaimės, ištikusios lietuvių tautą 1920 m. spa
lių mėn. 9 dieną, ir siunčia karštos užuojautos žodį Lie
tuvos žmonėms ir nuo jų /atskirtiems broliams ir sese
rims Vilniaus krašte; ir

Tebūnie nutarta, kad kova dėl Vilniaus išvadavimo 
iš okupantų jungo privalo būt tęsiama iki pilno Lietu
vos laimėjimo. Šios kovos pasisekimui yra būtinai rei
kalinga Lietuvai pasaulio demokratijos užuojauta ir 
parama, o dar labiaus — ankštas bendradarbiavimas su
vilniečiais ir susitarimas fu tomis nuskriaustomis ir! 
skriaudžiamomis tautomis, kurios ginasi taip pat, kaip 
ir lietuviai, nuo imperialistiškų Lenkijos grobuonių; pa
galinus,

Tebūnie nutarta, kad šventa Vilniaus vadavimo 
idėja, lygiai kaip ir visos Lietuvos saugumas ir pažanga, 
reikalauja, kad Lietuvoje butų kaip galint greičiaus su
šauktas Seimas ir atsteigta teisėta konstitucinė tvarka. 
“Laisva, demokratinė Lietuva prieš Lenkijos imperia
listus ir despotus!” .

Voldemaro valdžia 
buk rengiantis karu 

atimti Vilnių
Krašto apsaugos ministeris vy

kstąs į užsienį karo medžia
gų ir aeroplanų pirkti

Chicagos Tribūne vakarykš
čiame leidiny įdėjo šitokių savo 
korespondento Kaune kablegra- 
mą, datotą spalių 8 dienų:

“Bendra prezidento Antane 
Smetonos ir ministerio pirmi
ninko Augustino Voldemaro 
diktatūra paskelbė rytojaus die
nų [spalių 9] kaip tautos šven
tę, Lenkų 1920 metais Lietuvos 
sostinės Vilniaus pagrobimui 
minėti.

“Viešo gedėjimo, leaip lead 
pinnuu būdavo, minint to įvy
kio sukaktuves, dabar nebe
bus. Užuot gedėjimo, oratoriai 
praneš žmonėms, kad valdžia 
nori prirengti kraštų karu at
gauti Vilnių.

“Programų! pasibaigus, ap
saugos ministeris gen. Daukan
tas išvyks į užsienį su speciale 
misija — pirkti karo pabūklų, 
jų tarpe vėliausio modelio britų 
karo aeroplanų.”

Sustreikavo 1,100 kasy
klų darbininkų

BENTON, III., spalių 9. — 
Nevv ()rientexC. W. and F. Coal 
kompanijos kasyklose No. 2 
vakar metė darbų 1,100 kasy
klų darbininkų. Angliakasiai 
reikalauja geresnių darbo są
lygą.

Katastrofingas sausme
tis Brazilijoje

RIO DE JAN'EIRO, Brazilija, 
spalių 9. — Alagoas valstijoj 
kaitros ir sausmetis skaudžiai 
suvargino kraštą. Daugelis gy
ventojų ima iš ten kraustytis į 
pajūrio provincijas, bet daug 
kitų taip bado nukankinti,, kad 
negali savo vargo vietų apleis
ti. Gyvuliai puola nuo bado, 
vandens stokos ir ligų.

Gerti, tik nedaug, 
esą sveika

Alkoholis esąs reikalingas nuo
dams kūne sudeginti, sako 
chirurgai
BOSTON, Mass., spalių 9. — 

Žymus užsienio chirurgai, daly
vauju taikomoj čia Amerikos 
Chirurgų Kolegijos (American 
College of Surgeons) konvencL 
joje, sako, kad prohibicija Jun
gtinėse Valstybėse ardanti žmo
nių sveikatą.

Australijos delegatas, Dr. 
Herbert Schlink, pareiškė, kad 
amerikiečiai valgą per daug 
riebalų ir kafbonhidratų, o su 
jais gerią taip daug vandens, 
kad organizme pasidarą nuodų, 
kuriuos tik alkoholis galįs su
deginti. Palyginti su nuosaikiai 
geriančiais australięčiais, kurie 
esą daug sveikesni ir miklesni, 
amerikiečiai atrodą kaip ligo
niai. Kone visi jie sergą ne- 
varškumu, nes kunp nuodai ne- 
sudeginami nuosaikiu vynų ir 
alaus vartojimu. O Australijoj, 
nuo laiko kai ten 1915 metais 
buvęs įvestas gėrimo regulia
vimas, girtų žmonių visai ne
matyt. . | .L

Trys komunistai vis 
tik įsišmugęliavo į 

Latvijos Seimą
Juos išrinko Rygos darbininkai, 

< nežiūrint, kad komunistų 
partija padaryta nelegalė

RYGA, Latvija, spalių 9. — 
Per rinkimus- į Latvijos Seimų, 
įvykusius praeitų sekmadienį, 
balsavo labai didelis rinkikų 
nuošimtis. Rygoj, pavyzdžiui, 
balsavo M9 nuoš. rinkikų, o Lie
pojoj 92 nuoš.

į rinkimus ėjo 24 politinės 
pai flįos, išstaČiusios (bendrai 
2,000 kandidatų, nors Latvių 
Seimas turi tik 100 narių.

Nors policija manė, kad ji 
visus komunistus buvo sukišus 
j kalėjimus, rinkimų rezultatai 
rodo, kad vis lik trys komunis
tai pateko į naująjį Seimų. Vi
si jie buvo Bygbs darbininkų 
išrinkti. ,

Sovietai grąžiną 
odos fabrikus buvu
siems savininkams

BERLYNAS, spalių 9. — So
vietų valdžios ekonomijos ko
misariatas išleido ukazą, kad 
įstatymas, kuriuo Ukrainoj ir 
Gudijoj buvo užginta vėl atida
ryti odos minimo ir dirbimo 
įmonės, panaikinamas.

l’kaze sakoma, kad uždaryto
sios odos įmonės Ukrainoje ir 
(Indijoje turi būt grąžintos 
buvusiems jų sąvininkams. Bu
vusieji savininkių turi taipjau 
atgauti savo mašinas ir žalią
sias medžiagas, kurios buvo iš 
jų atimtos.

Traukinys užmušė 8 
šeimos narius

DELTA, Utah, spalių 9. — 
Netoli nuo čia vakar Union 
Pacific traukiniui užgavus au
tomobilį buvo užmušti astuoni 
juo važiavę asmenys, visi vie
nos šeimos nariai. Užmušti bu
vo Orison Erickson, jo žmona 
ir šeši jų vaikai.

Turkijoj trys kaimai 
žemės drebėjimo 

sunaikinti
ANGORA, Turkija, spalių 9. 

—Tik dabar gauta žinių, kad 
per įvykusį spalių 4 dieifą že
mės drebėjimų Kaledžiko pro
vincijoj buvo trys kaimai su
naikinti, o daugely kitų kaimų 
buvo sugriauta namų nuo 25 
iki 70 nuoš.

Amoni jos sprogimas
Toronto įmonėje; daug 

darbininkų pritroško
TORONTO, On t., Kanada, 

spalių 9. — Vietos Pure Gold 
Manufacturing kompanijos į- 
monėje įvyko amonijos sprogi
mas, pagimdęs gaisrą. Penkio
lika mergaičių ir šeši vyrai bu
vo gaisrininkų kopėčiomis nu
nešti nuo viršutinio aukšto.

Įmonėj dirbo keturiasdešimt 
darbininkų, ir daugelis jų bu
vo pritroškę smalkėmis.

Pabėgęs Rumanijos pri
ncas grįžo namo

BUiCHARESTAS,' ' Rumanija, 
spalių 9. — Rumanijos princas 
regentas Nikalojus, kuris su 
viena artiste buvo pabėgęs į 
Paryžių, dabar sugrįžo namo.

1 Rado nušautus katalikų 
kunigų ir tapytojų

BEAUMONT, Texas, *pa- 
lių 9. - Vietos katalikų šv. 
Juozapo bažnyčios klebonijoj 
rado nušautus kunigą Anthony 
Disimone ir sienų tapytoją 
John Bose. Kaimynai, išgirdę 
šaudymą klebonijoj, pranešė 
peticijai, kuri atvykus rado ku
nigą ir tapytoją negyvus.

Albanijos karalius 
virtęs kataliku i

Zogu priėmęs krikštą dėl mer
ges: norįs vesti katalikų 
princesę

VIENA, Austrija, spalių 9.— 
Jugoslavų sostinę >pasiekę gir
dai, kad naujasai Albanijos ka
ralius Zogu 1. priėmęs katalikų 
tikėjimą. Padaręs tai dėl to, 
kad norįs vesti vieną katalikų 
princesę.

Krikšto ceremoniją atlikęs 
Romos papos nuncijus Albani
jai.

Kruvinos komunistų 
ir policijos kautynės

Latvijoje
RYGA, spalių 9. —- Riežicos 

mieste, Latvijoje, įvyko kruvi
nas susikirtimas tarp komu
nistų ir policijos. Susikirtimo 
priežastis buvo suėmimas ko
munistų vado, Kuktos, kuris su 
keliais savo sėbrais bandė vie
name darbininkų mitinge su
kelti riaušes.

Kai Kukla buvo nugabentas 
į policiją, netrukus komunistų 
banda puolė nuovadą, b&ndyda*- 
ma smurtu atimti savo vadą iš 
policijos rankų. Bet lai jai ne
pavyki!. Įvykusiose ’ kautynėse 
keli asmenys buvo skaudžiai su
žeisti, o po to dar keletas Ruk
los draugų suimti.

17 kalinių sudegė
Viro pasigendama 20; vienuoli

ka kūnų išimta iš degėsių 
t

JUNCTION CITY, Ohio, spa
lių 9. —Užpraeitą naktį gaisre, 
kuris sunaikino valstijos kalėji
mo plytinės dormitoriją, sude
gė septyniolika ar dvydešimt 
nusikaltėlių. Viso pasigendama 
dvidešimt kalinių, bet manoma, 
kad trys jų yra pabėgę. Iš de
gėsių jau išimta vienuolika apr 
degusių kūnų.

Gen. Čian Kaišek išrink
tas Kinų respublikos 

prezidentu
NANKINAS, Kinai, spalių 9. 

— Gen. Cian Kaišek, buvęs vy
riausias nacionalistų karo • va
das pilietiniame Kinų kare, 
šiandie buvo išrinktas Kinų 
respublikos prezidentu.

Jį išrinko centralinč vykdo
moji taryba, kurios keturiasde
šimt keturi nariai ligšiol suda
rė vyriaus>| tautinės Kinų val
džios organą.

Chicagai Ir apiaiinkei fede
ralinis oro biuras Ciai dienai 
pranašauja: I

Iš viso gražu su vidutiniška 
temperatūra; lengvas ir stip
resnis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 58° ir 72° F.

Šiandie saulė teka 5:56, lei
džiasi 5:19. Mėnuo teka 2:36 
ryto.

Prancūzai areštavo 
Hearsto reporterį

Kaltina jį dėl pavygimo slapto 
dokumento ryšy su Franci- 
jos-Anglijos laivynų sutar
tim.

PARYŽIUS, spalių 9. — 
Francuzų slaptosios policijos 
agentai vakar areštavo Harol
dą J. T. H ora n ą, nevvyorkietį, 
Hearsto laikraščių korespon
dentų Paryžiuje.

Hearkto laikrašty Nevv York 
American rugsėjo 20 dieną bu
vo išspausdintas, su Horano 
parašu, tekstas slaptų instruk
cijų, kurias Francijos vyriausy
bė buvo pasiuntus savo am basa 
dai Washingtone ryšy su Ang- 
lijos-Francijoą laivynų sutar
tim. ' Slaptoji policija tvirtina, 
kad tas dokumentas buvęs pa
vogtas iš užsienio reikalų de
partamento.

Hearsto korespondentas- bu
vo kelias valandas kvočiamas 
ir, pagaliau, jam buvo įsakyta 
iki šio ketvirtadienio apleisti 
Franci ją.

Kovos su maištinin
kais Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, spalių 
9. — Praneša, kad ties Aguas 
Calientes kanjonu įvyko susi
kirtimas tarp federalinės ka
riuomenes dalies ir trijų šimtų 
maištininkų būrio, kuriam va
dovavo katalikų kunigas Aris- 
teo Pedroza. Du kareiviai ir ke
letas maištininkų krito kauty
nėse.- Banditai buvo priversti 
bėgti.

Vienuolika maištininkų buvo 
nukauti susikirtime su federa
linės kariuomenės dalim ties 
Puente Grande, Jalisco valsti
joj-

Susikirtime Tepatitlane, taip
jau Jalisco valstijoj, buvo be 
kitų, nukautas maištininkų va
das Cleofas Padilla. Trys mote
rys suimtos nelaisvėn.
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Stiprus žemės drebėji
mas Meksikoje

Meksikoj vakar įvyko stip
rus žemes drebėjimas. Kai kur 
padare daug žalos. Buvo ir 
žmonių sužeista.

Dirižablio “Graf Zeppe- 
lin” skridimas atidėtas

Del nepalankaus oro, vokie
čių dirižablio “Graf Zeppelin” 
išskridimas iš Friedrichshafeno 
per Atlantą į Ameriką tapo 
atidėtas. Dirižablis buvo pri
sirengęs išskristi šiandie.

Larry Semon, filmų ko-
medininkas, mirė

VICTORVILLE, Cal., spalių 
9. — Plaučių uždegimu vakar 
čia mirė Larry Semon, žino
mas krutamųjų paveikslų ko- 
medininkas. Jis buvo dar jau
nas vyras.

Ispanų karo veteranų 
konvencija Kuboj
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HAVANA, Kuba, spalių 9.— 
Vakar čia atsidarė Jungtinių 
Valstybių ispanų karo vetera
nų suvažiavimas. Veteranus 
sveikino Kubos prezidentas Ma- 
chado.

BOMBAY, Indija, spalių 9.— 
Manmao stoty buvo numesta 
bomba j traukinį, ėjusį į Bom- 
bayų. Trys keleiviai buvo už
mušti, kiti aštuoni Sužeisti.

Lietuva Pasirašysianti Mili- 
tare Sutartį su Sovietų Rusija

BERLYNAS, spalių 9. [Chicago Tribūne Press 
Service]. — Politinėse sferose Berlyne padarė sensaci
ją pranešimas oficialiame Lietuvos valdžios laikrašty, 
“Lietuvos Aide”, kad krašto apsaugos ministeris, gen. 
Daukantas, vykstąs su misija į užsienį. Jis busiąs ir 
Maskvoje, tariamai tikšlu pasirašyti militarę konvenci
ją tarp Lietuvos ir sovietų Rusijos.

Kiek Jungtinėms Vals
tybėms moka

prohibicija
VVASHINGTONAS, spalių 9. 

— Senato komisijos paskelbto
mis žiniomis, prohibicijos įsta
tymui vykdyti Jungtinės Vals 
tybės yra išleidusios jau 255 
milionus dolerių.

Komisija pastebi, kad prohi- 
bicijos įstatymui išlaikyti išlei
džiama daugiau, ne kad išlaiky
ti visiems kitiems įstatymams 
daiktan paėmus.

Italija atmetė anglų- 
franeuzų laivynų 

sutarimą
ROMA, Italija, spalių 9. — 

Kaip pirmiau Jungtinės Valsty
bės, taip dabar ir Italija atrm 
te Anglijos-Francijos laivynų 
sutarimą kaip pamatą valstybių 
juros jėgų apribojimo sutarčiai

Italijos atsakymo nota, kuri 
buvo Anglijos ir Franci jos už
sienio departamentams įteikta 
praeitą šeštadienį, buvo vakar 
vakarą paskelbta .spaudoj.

Garlaivy rado sukapotą 
moteriškės kūną

BIO DE JANEIRO, Brazilija, 
spalių 9. — Sustojusiame San
tos uoste francuzų garlaivy 
Massilią vienas įgulos narys 
ties viena laivan atgabenta ba
gažo skrynia suuodė įtariamą 
kvapą. Jis pranešė apie tai lai
vo kapitonui, ir skrynia buvo 
tuojau atidaryta. Pasirodė, kad 
joje buvo sudėtas sukaliotos 
jaunos moteriškes kūnas. Vy
riausybe daro pastangų susek
ti, kas buvo piktadariai ir kas 
buvo pati moteriškė.
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Lenkijos prekybos su 
Jungtinėmis Valstybė

mis padidėjimas
VARŠAVA, spalių 9. — Pre

kyba tarp Lenkijos ir Jungti
nių Valstybių gerokai pašoko 
Per pirmą šių metų pusmetį ji 
siekė $2/^,927,580. Lenkų im
portas pašoko 47 nuoš., paly
ginti su importu per tą patų 
laiką praeitais metais. Ekspor
tas į Jungtines Valstybes pašo
ko betgi tik 10 nuoš.

Trys jaunuoliai užsi 
mušė automobiliams 

susidūrus 1
PLYMOUTH, Ind., spalių 9. 

— Trys I^akevillės jaunuoliai, 
Miss Estber Lason, 16; Harry 
Wooster, 20, ir Lloyd Schultz, 
19 metų, užsimušė, jų automo
biliui susidūrus su sunkiuoju 
motoriniu vežimu. Nelaimė at
sitiko netoli nuo Lapaz, Ind.

WILLIAMSP()BT, Ind., spa
lių 9. Suimtas čia Clarenco 
Briggs prisipažino, kad jis už
mušęs savo dėdę Victorą Brig- 
gsą,. turtingą vietos farmerj.

Musu Įmanų fanati
kai Kinuose išskerdę 

200,000 žmonių
NEW YOBKAS, spalių 9. — 

Dr. S. Parkes Cadman, Kinų 
baduolių šalpos organizacijos 
Ne\v Yorke pirmininkas, gavo 
Pranešimą, kad musulmonų 
fanatikai Kaušu provincijoje, 
Kinuose, išskerdę apie 200 tuk
siančių žmonių.

Laiške, kurį Dr. Cadman ga
vo iš amerikiečių misijos Lan- 
čaufu mieste, Kinuose, sako
ma, kad daugybė kaimų ir 
miestelių buvę apiplėšti ir su* 
teginti, o gyventojai išskersti. 
Kuriems pavykę pabėgti ir pa
sislėpti, tie likę be maisto, be 
drapanos ir be prieglaudos.

Ex-kaizeris nori vykti į
Afriką, jei santar-

• vininkai leistų
LONDONAS^ spalių 9. — 

Praneša, kad buvęs Vokietijos 
kaizeris Vilhelmas norįs, dėl sa
vo sveikatos, išvykti j pietų 
vakarų Afriką pagyventi, jei 
tik aliantai tam nesipriešinsią.

Buvusio kaizerio advokatams 
nesenai, mat, pavyko atgauti 
kai kurias konfiskuotas nuosa
vybes, kurių Vilhelmas turėjo 
buvusioj Vokiečių Pietų Vaka
rų Afrikoj.

Įstatymų nežinojimas— 
nepasiteisinimas; dervi

šai areštuoti
—...ie.——

SMIRNA, Mažoji Azija, spa
lių 9. — Viename privatiniame 
name čia buvo suimti šeši tur
kų dervišai, dariusieji ten svai
gulingas savo tikybines apei
gas. Vyriausias jų, senas “pa- 
triarkas” Ahmed Salin, teisino
si nieko negirdėjęs, jogei “ap
eigos” yra dabar valdžios už
gintos.

Trys lakūnai mirė dėl 
aeroplano katastrofos
PITTSBURGH, Pa., spalių 9. 

— Praeitą sekmadienį netoli 
nuo McKeesporto, jų aeropla
nui nukritus žemėn, labai susi
žeidė pilotas John Feery ir du 
jo pasažieriai, chemikas Ralph 
Fulton ir Del Berta. Nelaimin
gieji šiandie visi trys mirė vie
tos ligoninėje.

Lenkai uždarė ukrai
niečių “Prosvitą”

Lenkų Socialistų organas 
“Robotnik” praneša, kad Lenki
jos vidaus reikalų ministerio 
įsakymu Lvove uždaryta ukrai
niečių švietimo draugija “Pra
švita”, kuri turėjo savo mokyk
las, bibliotekas, leido savo laik
raštį ir buvo visos Galicijos 
tautiniai kultūrinio ukrainiečių 
judėjimo centras.

GALION, Ohio, spalių 9. — 
“Apsirikau”, pasakė senas vie
tos farmeiys Christian Eich- 
born, ir krito negyvas. Jis mat 
norėjo priimti vaistų ir per 
klaidą, vietoj kinino, priėmė 
nuodų.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Jūsų saugumui
T" 1

šios savaitės biuletene Chica- 
gos policijos komisionierius, 
William F. Russell, sako:

“Laikykit savo karą visą lai
ką užrakintą, nežiūrint ar jis 
stovės gatvėje ar garaže. Užra- 
kinkit viską — ratą, vadinamą 
ignition ir transmition; užra
kinkite duris ir bukite tikri, 
kad langai uždaryti.

“Apsaugokite atliekamus tai- 
rus gerais raktais. Pigus už
raktai yra beverčiai kaip ap
sauga. Kai automobiliuje palio 
nate drabužius, šalikas arba ko
kias brangmenas, tai jus kvie
čiate vagilius į savo autą.

“Jei jums tenka palikti karas 
vienas, kad ir dar trumpam 
laikui, tai pašalinkite vadinamą 
distributerį, taip kad vagiliai 
reikėtų jdėti kitą, pirm negu 
jis galės nuvažiuoti jūsų karą.

“Jei randate, kad padaryta 
žalos jūsų autui arba jei jj nu
važiuoja vagiliai, tuoj aus tele- 
fonuokite policijai — Police 
1313. Visuomet žinokite moto
ro ir serijos numerius.”

Grand Crossing
Vidutiniai dirba

Čia yra dirbtuvė Illinois In- 
terior Finish kompanijos. Joje 
dirba visokius daiktus, reikalin
gus prię namų budavojimo. Ca- 
binet skyrius turi pusėtinai dar
bo. Dirbo per kelias savaites su 
virslaikiafs. Tokiu skubotu dir
bimu apmažino darbą. Dabar 
dirba tik “streit time” — po 
aštuonias valandas paroje. 
“Freimų” skyriuje dirba pen
kias dienas savaitėje. Kuomet 
gauna užsakymų daug, tai dirba 
visas dienas savaitėje. Dirba la
bai skubiai. Darbininkai išsila
vinę pusėtinai, netrunka “frė
mus” sukalti. Kuomet matai 
krūvas “frėmų” suverstas, mąs
tai sau, kur juos ir sudės. “Lom- 
ber jardas” kai kada “bizi”. 
Naujų darbininkų neima darbui. 
Kuomet užeina daugiau vagonų 
su lentomis, tuos pačius darbi
ninkus prispaudžia prie darbo. 
Jie ir iškrauna lentas iš karų.

Nesenai buvo toks atsitiki- 

mas. Sumažėjo darbas, bosas 
paleido keletą darbininkų nuo 
darbo porai dienų. Vienas dar
bininkas įsidrąsinęs sako bosui: 
“Kaip tu gali drįsti mane pa
leisti iš darbo, kuomet tik netu
ri darbo? Taip darydamas da
bokis pats save.” Bosas persi
gandęs, kad kartais jam kailį 
neispertų darbininkas, nedavė 
tam darbininkui dirbti, kai ji
sai sugrįžo ix> atostogų.

Kuomet tik sumažėja darbas, 
bosai nori, kad darbininkai 
sparčiau dirbtų ir nekrėstų iš 
jų sposų. žodžiu sakant, jie no
ri, kad darbininkai jų klausytų 
kaip kunigo.

Šiais metais iš šios “lumber 
jardus” daugiau lentų išvežė, 
negu pereitais metais. Dideli 
kontraktoriai, kurie turi paėmę 
daug didelių namų statyti, jie 
skuba, net patys kai kada at
važiuoja paduoti užsakymų. To
kie atvažiavę gauna po cigarą. 
Cigarą užsidegę eina per “lum
ber pailas”, neboja uždegimo 
lentų. Bet uždrausta darbinin
kams rūkyti laike darbo. Bosai 
sako: jus, beskubėdami galite 
lentas uždegti. Kad pas juos 
supratimo butų, galėtų nekikin- 
ti darbininkus, nes jie ir rūky
dami neuždegtų lentas. Pasi
slėpę nuo bosų, darbininkai ru
ko pypkes ir cigaretus; jie tų 
išmoko nuo kontraktorių.

Darbiirinkas.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Tarp Ghicagos 
Lietuvių
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■ Bridgeportas
Keistučio kliubo vakaras

Paminėti 17 metų sukaktu
ves 1). L. K. Keistučio kliubas 
pereitą sekmadienį surengė va
karą (’.hicagos Lietuvių Audi
torijoje.

Reikia pasakyti, kad Keistu
čio kliubas savo narių skaičiu
mi užima antrą vietą Chicago- 
je. Jam priklauso virš šešių 
šimtų narių, o jo turtas siekia 
daugiau kaip $15,000. Iki šiol 
kliubas augo ir bujojo todėl, 
kad laikėsi rimto nusistatymo 
savo darbuotėje. Kliubas nie
kuomet nerengdavo vakarų be 
to, kad nebūtų kas nors suvai
dinta, kas nors* sulošta. Kliu
bas visuomet stengdavosi pa
rengimus suruošti juo geriausia 
ir kreipti savo narius prie ap
švietus. Kliubas ėjo tikru keliu 
ir nuveikė gerų ir naudingų 
darbų. Todėl įgijo narių pasiti
kėjimą ir tapo skaitlingas na
riais ir turtingas finansais.

Ir pereitą sekmadienį nariai 
susirinko gan skaitlingai ir 
spaudė vieni kiliems dešinę, 
jausdamiesi kaip vienos drau
gijos nariai. Pagalios atėjo lai
kas programą pradėti. Susirin
kusieji užėmė visas kėdės ir 
laukia, ką kliubas duos šiemet, 
nes bu^o pratę, kad Keistučio 
kliubas visuomet pastatys sce
noje ką nors naudingo.

GALVA SKAUDA?
Nervinius, aitrius ar pe
riodinius galvos skaudė
jimus greitai sustabdo • 
ORANGEINE Milteliai. 
Formula ant kiekvieno 
pakelio. Neturi nar- 
kotų ar opiatų.

Visose aptiekose 10c. ir 25c.

ORANGEINE
POVVDEF.S - TZX.EIL.ET9

------------------- L -
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Ten ir iš

LIETUVOS
I’EK HAMBURGĄ

Su musu populiariais laivais

NBW TORK, A1BKRT BAltlM, 
HAMBURG, DIUTSCHLAND, 

BMOI.UTI, RKLIANCK, 
CLKVKLAND, 

MUTPHAUA, THUR1NOIA
Puikus patarnavimas visose 

klesose

$onois new yor' /■H KO IKI KAU' s LvUno ir atgal j
Trečia Klesa j

Plūs 7J. S. Re venų e taksai 
_______________________________ _______ y

Kelionė greita ir pigia kaina
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Avė. Chicago

i v- ■ lir ir*.' ——ir
.i

Vieną Minutę Prie Telefono-Ar Visą Dieną Prie Katilo?

NUODUGNUS tyrimai parodė, kad skalbimo diena suvartoja daug daugiau moteries energijos, negu 
visos kitos jos šeiminiškos pareigos, kartu paimtos. Be to tai yra nemalonus darbas —- purvinus 
ir vargingas. Moderninė moteris siunčia viską i skalbykla-

WET WASH

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

Seredomis, Ketvergais 
ir Pėtnyčiomis '

20 svarų $1.00

“KUR KAINA YRA TA PATI, KODĖL NEIMTI GERIAUSI?”

Archer Wet Wash Laundry
3857-3867 Archer Avenue

Ale šj vakarą išėjo visai ki
taip, kad net kai kurie nariai 
pritrukę kantrybės, apleido ke- 
<les ir ėjo kas vandens' atsiger
ti, o kas rūkyti.

1. Buvo vaidinimas “Pinigė
lių”, trijų atidengimų Čiurlio
nienės komedijos. Kadangi lošė 
patys kliubo nariai, todėl iš jų, 
kaip ne profesionalų, tai ko ir 
norėti.

2. Dainavo solo p-lė šidiškiu- 
tė. Vakaro vedėjas perstatė ją 
publikai sakydamas, kad ji 
dainavusi keturis metus opero
je. Tai mes visi ištiesėm kak
lus ir kugždaig vieni kitiems 
j ausis, kad turėsime progos 
išgirsti naują dainininkę. Tiesa, 
pasirodė p. šidiškiutė dainavimu 
ne prasčiausia. .Ii turi gan ge
rai išlavintą balsą. Antroji jos 
sudainuota dainelė buvp “Tul
pės”. Girdėjau p. Pocienę tą 
dainą dainuojant. Bet p. Pocie
nė sudainavo daug puikiau, ne 
kad p-lo šidiškiutė. Nežinau 
kaip kitas dainas dainuoja p-lė 
šidiškiutė, nes ji tik du kartu 
ir pasirodė.

Paskutinėje programo dalyje 
programų dalyviai su savo solo 
ir ožišku šokinėjimu tiek na
rius išvarė iš kantrybės, kad 
kai kurie iš jų ėmė protestuoti 
pakilę iš vietų. Tai vis pasiro
dymas “draugų” komunistų, ku
rių randasi kliube, ir p. Strigo 
pasirodymas. Negražu Keistučio 
kliubui leisti tokius ožio trik- 
sus varinėti dar metiniame 
kliubo parengime. Kai kurie-se
nesnieji nariai didžiai nustebo 
matydami tokj programo “nu- 
merj”: esą per 17 melų pana
šių numerių nebuvę, o dabar 
pasirodė.

VVell, tai pagalios yra Keistu
čio kliubo biznis, jis rengė va
karą, jis ir atsakomybę ima.

— Kazys.

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

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė I 8
Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, utsilankykit pas mane. Mano pilnas 
zaminaviinas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiinisiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryS. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino ižegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

NAUJIENOS
JAU EINA Į LIETUVĄ

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir prūdas visada.
908 W. 14 St.jp 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 

Phone Canal 2544—2545

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

a

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

ROUGH DRY
(Ore išdžiovinti)

Visi “flat” skalbiniai 
išprosytl ir sudėti. 
Nešiojamieji daiktai 
sugrąžinami sausi.

Seredomis. Ketvcrgais 
ir Pčtnyčiomis.

20 svarų $1.50

15 svarų $1.60
Kiekvienas priediuis 

svaras 9c

NAUJIENOS. Chicago, Ui
------- -----------—:-------------.-..T-------------------------- ------*-

SPORTAS
Golfas Lietuviuose

Lietuvių Golfo Kliubo Metinis 
Turniras.

Jvyko rūgs. 23 d. š. m. Lai
mėtojai jau buvo paskelbti ir 
prizai jiems buvo įteikti kliu
bo reguliariame susirinkime. 
A. K. Menas davė laikrodį 25 
dol. vertės; laimėjo j j Dr. Za
latorius. J. Strazdas davė šau
tuvą 25 dol. vertės; laimėjo Dr. 
Naikelis. Dr. Zalatorius davė 
“Mashie” $7.50 vertės; laimėjo 
.1. Strazdas. L. G. K. trofiją iš
lošė Dr. Naikelis. “President’s” 
Thophy” laimėjo G. Šukys ir 
“Mashie” G. Skobia. Presi
dent’s Tropliy kasmet duoda 
Dr. Karalius, kaipo kliubo pre
zidentas.

Tahor Farm Course Liet. 
Golfo Tuminus jvyko nigs. 28- 
29 d. š. m. Bodus, laimėjo K. 
Bučius, kitų laimėtojų neteko 
dar sužinoti. Moterys taipgi tu
rėjo lošti.

Universal Banko Golfo Tur
ui ras rengiamas spalių 14 d. š. 
m. “Pipe P’Peace” kliube. Bus 
lošiama “Handicap 27 boles” 
už trofiją ir kitus prizus. Pe
reitų melų laimėtojas M. Mo
zeris pasiryžęs ir šiemet iš
lošti. Laimėsiu ir tiek, jis sa
ko. Moterų sekcijos laimėtoja 
p-ia Zimontienč taipgi nepasi
duos golfininkėms. Bet p-nia

Aš Prarasiu Darbą 
jeigu negalėsiu dirbti geriau. Aš pa
vėlavau beveik kiekvieną rytą šj mė
nesi. Išrodo, kad negaliu įsitemp
ti. Pražudžiau savo senąjį gyvumą. 
Jaučiuos apsnūdęs ir pavargęs. Aš 
norėčiau žinoti, kas man yra?”

Nenusimink! Jus nesergate. Tik 
jus esate pilnas nesuvirškinto mais
to, kuris nuodija visą jūsų sistemą. 
Pasiliuosuok nuo to ir palaikyk sa
vo sistemą tvra su

BOAL’S ROLLS
Gamtinia Liuoauotojas, 

Padarytas su Tikrais Vaisiais 
A pliekose, — 15 centu

ALL-PREST
Pilnus skalbyklos pa
tarnavimas. Viskas 
gražiai išplautu ir iš- 
prosyta, prirengta var
tojimui. ■ Iškrakmolyta 
kur reikalinga. Pil
niausius ir geriausius 
patarnavimas.

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

$1.67

Visi telefonai Lafayette 9211

Zalatorienė pasirengus išlošti 
ir gana.

“Menas Trophy’’ Pirmas Gol
fo Turniras įvyks spalių 21 / d. 
š. m. “Pipe O’Peace” kliube. 
Bengiamas dėl visų lietuvių ir 
žada būti įvairus su daugybe 
prizų. Bup lošiama Medai, 
Match, Handicap ir Blind Bo- 
gey. Visi turės progų išlošti, 

HESTERFIELD pasižymi kaipo 
lengvus cigaretei, kurie patenki

na. O tai todėl, kad jie turi skonj. Jų 
lengvumas nėra nusistelbęs, beskonis— 
Chesterfield turi charakterj—skonj—

-LiTH.340- _________ .

kvapsnį—ir patikimą. Tai paeina, pir
miausia nuo geriausių juose tabakų, ir 
antra nuo nepamegdžiotino budo taba
kus maišyti ir vėl permaišyti.

Jie yra lengvus—taip, labai lengvus, 
o vis dėlto jie patenkina.

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

I.

LAIKINAS PRENUMERATOS NUPIGINIMAS
TIK IKI SPALIO DEŠIMTOS

“Naujienų” prenumerata į Lietuvą metams $7.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, III.

siiiiiiiiiiiffliiiiiiiiiraiiiiiiiiiiffliiiiiiiiiHiN

Liet. Moterų Metinis Golfo 
Čempionatas bus lošiamas tų 
pačią dieną. Dvi gražios trofi- 
jos de] jų stovi L. G. K. ant 
lentynos, ityle Naglevičiutė- 
čempionė ir p-lė Kazlauskaitė 
—Augustinavičienė — runner- 
up. Rengkites visi ir visos, nes 
tai bus paskutiniai ^io sezono 
golfo lošimai. —Golfo Report.

Antradienis, spalių 10, 1928

SIUSKIT PER
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonės'r 
taip pataria Lietuvos banka*



Antradi«*nw. spaihĮ 1Q, 1^28

Tarp Chicagos

Klausimai su 
atsakymais.

Praeito šeštadienio “iežed- 
nevnos” razlaidoj pisčikas Pu- 
lomiŠ (buvęs Kvailoms) sako, 
kad “Naujienų” Heporteris nak
timis negalįs miegoti gaudamas 
$10.00 algos savaitei. Reiškia, 
keturiasdešimt dolerių mažai. 
Aš ir sakau, kad tokia suma 
nėra didelė žmogui, kuriam 
reikia apmokėti kelionės lėšas 
žinias renkant.

Bet mes norime žinoti, ar 
gali miegot “iežednevnos” pis
čikas Palomis, kuris per pusę 
mažiau algos gauna už musų 
Reporterį? Kiek mums žinoma, 
tai p. Palomis netik naktimis 
negali miegoti, liet ir nervai jį 
kankina. Tą liudija ir jo raštai.

* * ♦
Kodėl liolševiką galima pa

žinti iš kišeniaus ir jo “feiso”? 
Kišenių j bolševikas visuomet 
laiko gazetas, o fizionomija pas 
jį sukraipyta nuo piktumo.

Bolševikas laiko gazetas ki- 
šeniuje dėl to, kad pas jį nieko 
galvoj nėra, vadinasi, “ferikt”. 
Jeigu jis nori ką sužinot, tai 
šmakšt gazetą iŠ kišeniaus ir 
turi ‘'faktus.”

Bolševikas susiraukęs dėl to, 
kad pas juos eina “nesmertelni” 
vajai. Kai pasibaigia “Laisvės” 
vajus, prasideda “Vilnies”. Kai 
pasibaigia ‘“Vilnies”, prasideda 
“Darbininkių Balso” vajus. Pi
nigų rinkimo vajai pas juos ei
na dieną ir naktį. Be to bolše
vikų gazetos perpildytos viso
kiais pasisveikinimais, pasibu
čiavimais ir dolerių makliorys- 

e te. Apart keleto koresponden
cijų jų laikršačiuose nėra ko 
skaityti.

Kaipgi nebūt susiraukusiam!
— Pilščikas.

NAUJIENOS, Chlcago, UI
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ADVOKATO JONO BAGDZIUNO-BORDEN ŠEIMYNOS PAVEIKSLAS 
PAMINĖJIMUI SIDABRINIŲ VESTUVIŲ

Advokatas Jonas Bagdžiunas-Borden atvyko Čikagon iš Lietuvos 1889 m., būdamas 7 metų

daugis mokėjo ne tik rėkauti, 
grasinti' ir tyčiotis, bet taip pat 
ir mylėt, pasiilgt ir gailėtis. 
Bet šitų švelnesniųjų jausmų 
Vaičkaus vaidinime nebuvo paJ 
rodyta ,nė šešėlio. Ir todėl juo 
tolyn, jo deklamacija darėsi vis 
nuobodesnė ir neįdomesnė.

Nurodęs šitas ydas, tečiaus 
turiu pripažint, kad kostiumai 
ir dekoracijos “Mindaugio” vai
dinime buvo prirengti nepapras
tai rūpestingai, čia p. Vaič
kus buvo turbut padėta be ga
lo daug darbo. Vien pasižiūrėti 
tų puikių rūbų ir gražių sce- 
nerijų buvo verta nuvykti į 
Goodmano teatrą ir užmokėt į- 
žangą. Gaila, publikos buvo 
nedaug.—žiūrėtojas.

nijimui konstitucijoje bus įdė
tas bendros komisijos planas, 
kurį priėmė susirinkimas abie
jų kliubų su nepuriais pataisy
mais. Komisija mano padaryti 
atsakančią konstituciją naujam 
susivienijimui iki prieš metinio 
susirinkimo. —Dalyvis.

South Side
Gerai žinomas lietuviams, pa

tyręs savo amate kriaučius, p. 
Jonas Augustinavičius, atpirko 
Becker krautuvę. Tai yra rū
bų siuvimo, valymo ir dažypii 
krautuvė. Randasi jo adresu 
816 West Garfield blvd. (55-th 
St.).

P-nas Augustinavičius \yra 
patyręs per daug metų savo 
amate žmogus. Jo darbu gali
ma pasitikėti. Lietuviams, ku
ria toj apielinkėj gyvena, pa
tartina paremti jį. —Vietiniu.

Roseland
Paprastas susirinkimas

25,000,000 H 

j metus!

Būna laikai, kada nė visa mo
tinos meilė negali nuraminti ne
rimstančio kūdikio. Nėra budo 
pasakyti kas jam yra, bet kas 
nors reikia daryti. Tai Cas- 
toria laikas! Tik keli lašai ir 
kūdikis nurims. Betgi šis ste
bėtinas būdas nuraminti nera
mų kūdikį yra visai nekenks
mingas. Nėra nė vienos prie
maišos, kurios visi daktarai ne
žinotų ir neužgirtų ir jie leidžia 
duoti jūsų kūdikiui kiekvieną 
dieną savaitėj. Tikrai Castoria 
yra augmenų produktas. Gasų 
skausmai, konstipacija ir net vi
duriavimas gali būti sustabdyti 
tuo pačiu pudu. Castoria yra 
senesnė, negu jus, bet gydyto
jai vis dar sako: “nėra nieko 
geresnio jūsų kūdikiui”. Seno
vini vaistai, jei juos skaityti 
metais, *bet tėvai yra tikrai se
noviniai, jei jie augina kūdikius 
be tų vaistų pageltos! Mažiau
sia pehki milionai moderninių 
motinų turi juos po ranka die
ną ir naktį, nes pereitais me
tais išpirktu dvidešimt penki 
milionai bonkų! Nusipirkit sau 
dabar; nelaukite iki bus skubus 
reikalas. Castoria yra gera dėl 
viso amžiaus vaikų ir visi ap- 
tiekininkai ją turi.

J)elicioiis
ood

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE
KRAFT-PHEN1X 

CHEESE COMPANY

North Side

amžiaus, ir visą laiką čia gyveno. Visados buvo aktyvus lietuvių visuomeniniam veikime. Spalių 
11, 1903 m. apsivedė su |>-le Elena Šimkevičiute ir per 25. metus savo ženybinio gyvenimo išauk
lėjo trejetą kūdikių, dvi dukteris ir vieną sūnų. Genovaite, vyresnioji duktė, baigė Harrison Iligh 
3chool ir dabar ketvirti metai kaip lanko Illinois Universitetą; Cecilija, jaunesnioji duktė, užbai
gė Lindbloom Iligh School, taipgi lanko Illinois Universitetą pirmus metus. Sūnūs Jonas baigia 
pradinę mokyklą.

Advokatas Bagdžiunas-Borden yra beveik visiems lietuviams žinomas kaipo uolus tautos 
veikėjas, todėl visi linki jam ir jo šeimynai tolesnio laimingo ir linksmaus gyvenimo.

Paminėjimui savo sidabrinių sukaktuvių, savo skaitlingiems draugams ir giminėms surengė 
šį vakarą puotą Cooper-Carlton viešbuty, kur, tikimąsi, dalyvaus keletas šimtų asmenų.

.Z.--------- --1 ‘ ...... ■
Po Mindaugio ir Aldonos ro

lių geriausia buvo atliktos ro
lės Ragnytės ir Liutavario. Silp
nesnis buvo Heidenrich: jo bal
sas gražus ir išvaizda imponuo-

Jau nebėra

Aną dieną eidamas nužiūrė
jau, kad jau nebėra plačiai 

žinomos chicagiečiams lietu
viams, o ypač northsidiečiams 
vakarinės ir dieninės Hoffmano 
mokyklos. Pasiteiravau kur ji 
dingo, o rasi .visai pranyko, ir 
gavau atsakymą, kad persikėlė 
į vidurmiestį.

Nužiūri gerus laikus

Seni žmonės kalba būk ateiną 
geri laikai. Pirmasis tų laikų 
ženklas tai esąs skudurų ir se
nų laikraščių bei popieros pa
brangimas. Tų dalykų kaina 
pastaraisiais laikai pakilo dau
giau kaip dvigubai. Kaip džia- 
nitoriai pasakoja, tai nuo karo 
laikų nebuvo mokamos taip au
kštos kainos, kaip dabar. Pir
miau už šios rųšies liekanas 
mokėdavo 30—40 centų šimtui 
svarų, o dabar moka jau po 70 
centų. Todėl “pranašai” ir reiš
kia ateinant šypsančią “gero
vę”.—Žinius.

“Mindaugis” scenoje
Pereitą sekmadienį p. Vaič

kus jau antru kartu statė gra
žiam Goodman teatre Juliaus 
Slovackio dramą “Mindaugį”. 
Mačiusieji tą veikalą abu kartu 
sako, kad antras vaidinimas 
buvęs daug geresnis. Vis tik 
reikia pažymėti, kad jam daug 
ko truko.

Labai silpni buvo antrasis ir 
penktasis aktai. Daumanto pa
sikalbėjimas su Aldona vieto
mis stačiai gadino publikai ner
vus. Paskutinis aktas, kuria
me randa tragišką užbaigą ke
letas viena su kita susipynusių 
dramų ir kuris turėjo palikti 
stipriausią įspūdį žiūrėtojuose, 
išėjo visai nei šiaip, nei taip. 
Tiesiog nebuvo galima susivok
ti, ką nori atvaizduoti tie sce
noje šian ir ten bėgiojantys 
artistai, šitam akte ir pats 
p. Vaičkus vaidino tik kaip vi
dutiniškas amatorius.

Gana geras buvo pirmas ak
tas. Jame tikrai gerai pasiro
dė Vaičkus ir p-lė Tendžiulytė. 
Vėliaus įspūdingiausia scena bu
vo vienuolyne—ne vaidinimu, 
bet minykų choro giedojimu.

janti, bet gestams trūksta plas- 
tingumo. Trainaitis buvo dar 
silpnesnis. /

Dauguma šio vaidinimo daly
vių yra dar jauni ir visai nepa
tyrę artistai. Kaip iš tokių, 
vargiai ir buvo galima tikėtis 
daugiaus, negu jis davė. Ponui 
Vaičkui priklauso didelis kredi
tas už tai, kad jisai surinko 
tas jaunas jėgas; bet mes ma
nome, kad jisai butų pasielgęs 
geriau, duodamas savo moki
niams suvaidinti lengvesnį vei
kalą, negu “Mindaugis”. Ar bu
tų išmintinga, sakysime, su dai
nininkais, vos pradėjusiais pa
žinti gaidas, statyti scenoje 
“Faustą” arba kokią kitą, dar 
sunkesnę operą?

Slovackio “Mindaugis” yra 
viena sunkiausiųjų vaidinti dra
mų. Ji butų galėjusi pilnai 
pavykti tiktai tuomet, jei ga
bus ir patyrę artistai butų bu
vę paskirti bent šešioms svar
biausioms rolėms: karaliaus

Daumanto, Heidernicho ir Trai
naičio. Neturint pilnai tinkamų 
vaidintojų visoms šioms rolėms, 
p. Vaičkui teko pasitikėti be
veik išimtinai savim. Gal būt 
jisai ir manė galėsiąs tą vei
kalą, taip sakant, “išnešti ant 
savo pečių”. Bet—“neišnešė”. 
Paties vyriausiojo aktoriaus 
vaidinimas buvo geras tiktai 
technikos atžvilgiu (paskutinia
me akte tečiaus šlubavo ir 
technika). Jausmo jam truko. 
Balso intonacijų įvairumas ir 
laisvi gestai dar nesudaro vi
so, kas reikalaujama iš artisto. 
Reikia dar ir pergyventi tą, kas 
vaidinama.

Penktasis aktas ypatingai 
aiškiai parodė, kad p. Vaičkus 
nebuvo “įėjęs” į Mindaugio ro
lę. Jisai davė tik išorinę Min
daugio išvaizdą, bet neišreiškė 
jo jausmų. Jo patetiškas šau
ksmas “Lietuva, tavo sūnūs ant 
tavęs skundžiasi!” (ar pana
šiai—žodžių tikrai nepamenu), 
ne sugradino publiką, bet tik 
nustebino ir kai kuriuos žmo
nes net prajuokino. Iš daugelio 
žodžių, kuriuos artistas padek
lamavo (deklamavo vietomis la-

Mindaugio, Ragnytės, Aldonos, bai gabiai!), matyt, kąd Min

Spalių 2 d. įvyko Lietuvių 
Improvement and Benefit Kliu- 
ho paprastas susirinkimas. Na
rių buvo vidutiniai. Išduotas ra
portas, kad kliubas susivienijo! 
su L. P. ir P. Kliubu. Nuo Nau
jų Metų sueis į krūvą, pradės 
bendrai veikti. Iki Naujų Metų 
kliubas laikys savo susirinki
mus, kaip ir laikęs, Aušros kam
bariuose. Kliubo nariai paten
kinti, kad pasisekė suvienyti 
kliubus. Mūsiškis kliubas keli 
metai atgal buvo pradėjęs dar
bą suvienijimui kliubų. Jis bu
vo išrinkęs ir komisiją, kuri 
darbavosi per metus laiko. Bet 
nepasisekė suvienyti. Jį likvi
davus, paėmė tą darbą L. P. ir 
P. Kliubas, kuriam buvo pasiū
lyta vienytis, bet tuo kartu 
kliubas atsisakė dėl tam tikrų 
priežasčių.

Bravo, Kensingtono kliubuj, 
kad jis įvykdė gyveniman mu
sų kliubo pradėtą darbą!

Komisijos* susirinkimas
Spalių 3 d. įvyko komisijos 

suvienytų kliubų susirinkimas. 
Dalyvavo visi komisijos nariai. 
Pradžioje visapusiai apkalbėta, 
kokią konstituciją daryti ir iš 
kur medžiagą imti jos parašy
mui. Atsirado ir medžiagos, 
vienas po kito komisijos nariai 
pradėjo traukti iš kišenių kon
stitucijas. Jos buvo visos skir
tingos. Paimta viena kita pa
skaityta. Kuri pasirodė tinka
mesnė, iš jos buvo pradėta im
ti medžiaga naujai konstituci
jai. Daug dalykų paimta iš kon
stitucijos Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Vytauto Draugijos 
nr. 2. Buvo paimta ir iš kitų 
draugijų konstitucijų. Kaip pa
matinis akmuo naujam susivie-

LAIKRODĖLIAI
Yankee $1.50 

Radiolite $2.25 
S

Garsiausi ir mėgiamiausi 
laikrodėliai pasauly. Stip- 

rus, patikėtini, 
J ražios išvaizdos, 
eikokite vardo 

ant veido.

Rankinis 
$3.50 

Radiolite 
$4.00

Rankinis laikro
dėlis kuris gra
žiai iirodo ir pa
tikėtinas prie 
sunkių sąlygų. 
Milionai varto
jama.

.ir DIDIEJI LAIKRODŽIAI

Patikėtinas budintojas už $1.50 
Radiolite $2.25

Kas garsus Ingersoll Yankee yra tarp 
laikrodėlių, Tas Ingersoll TYPE-T budin
tojas yra tarp laikrodžių budintojų. Gražus, 
metalo veidas ir užvedama gumuote. Kitų 
kainos iki $4.50.

Ingersoll Watch Co., inc.
New York Chicago San Francisco
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MOKYKLOS NURSK, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURK- 

TŲ ŽINOTI AITA

KALBĖDAMA aukštesnės mo
kyklon merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusi distrik- 
to nur*^ nesakė:

♦'Viena pagrindinių taisyk* 
Hų dėl merginų sveikatos, rai- 
kla nelaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
Itinlmaa ir dieta turi būt 
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jto 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk laukėtą kiek
vieną vakarą. Jos nepadarya 
nesmagumo."

Nujol galit vartoti netio- 
rint kaip jus jaučiatėe. Kiek
viena moteris privalo turėti 
buteli namie.

FU T
IŠNAIKINA

Kandis, Tarakonus,
Blakes, Muses Ir

Kitus Vabalus

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS
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PREKYBA SU RUSIJA
♦

'1'1 ..................... ■

Amerikos Jungtinės Valstijos nėra pripažinusios 
Rusijos sovietų, bet prekyba tarp Amerikos ir Rusijos 
nuolatos eina ir net didėja, žurnalas “Soviet Russia 
Revievv” sako, kad per pirmus aštuonis šių metų mėne- 

‘sius Amerikos prekyba su sovietais buvo 100 milionų do
lerių didesnė, negu per tuos pačius mėnesius pernai me
tais.

Kadangi taip, tai Washingtonas ir nesiskubina duo
ti pripažinimą sovietų valdžiai. Pripažinimas yra daug 
labiau reikalingas Rusijos reikalams, negu Amerikos.
Gavusi pripažinimą, sovietų valdžia galėtų paimti į sa
vo rankas daug Rusijos valstybės turto, kuris randasi 
Amerikoje, ir galėtų ieškoti čionai paskolų.

NEŽMOGIŠKA ŽVALGYBA
• f • + »

Vakar “Naujienose” buvo įdėtas buv. Lietuvos liau
dies mokytojo ir visuomenės darbuotojo, P. čiučelio, 
laiškas iš Rygos. Šiurpuliai ima, skaitant, kaip Lietuvos 
žvalgyba tą nekaltą žmogų kankino, kuomet jisai buvo 
pasirengęs išvažiuoti Latvijon.

Netekęs darbo Lietuvoje, čiučelis sumanė važiuoti 
pas savo pusbrolį Rygoj? ir ėmė rūpintis dokumentais. 
Vos gavo\ policija jo prašymą dėl ištikimybės liudymo 
(to liudymo. reikia, imant užsienio pasą), kaip jisai tapo 
suareštuotas ir įmestas į kalėjimą. Žvalgyba pradėjo jį 
“tardyti”:

“Spardymai kojomis, rovimai mano plaukų ir 
žandų daužymai buvo paleisti į darbą”, skaitome P. 
čiučelio laiške. “Jie man primetė, kad esu kviečia
mas užsienin politinių emigrantų, ir mušdami rei
kalavo pasakyti tokių dalykų, kokių aš visai nežino
jau, nes jokių ryšių su emigracija neturėjau.... Be
mušant mane, atėjo dar vienas ir, kitiems liepęs iš
eiti, leido man nusiplauti kruviną galvą ir, nusive
dęs paskui į kitą kambarį, pareiškė, kad jei noriu 
išvykti užsienin, tai turiu duoti pasižadėjimą, jog 
teiksiu jiems žinias iš politinių emigrantų veikimo, 
o atsisakius jie mane išsiusią į Varnius.”
Vadinasi, suspardė, sukruvino žmogų, o paskui rei

kalauja, kad jisai pataptų judošium, išdavinėtų kitus 
žmones! Tai “nauja”, “tautiška” era!

Ne taip jau nauji šitie žvėriški • žvalgybos darbai 
Lietuvoje. Kai Lietuvą valdė krikščionys, tai politiniai 
kaliniai būdavo ir elektriką kankinami; tik tuomet gal 
ne tiek daug jų suimdavo, kaip dabar.

Seniaus šitaip kankindavo Lietuvos žmones Rusijos 
caro žandarai ir kazokai. Ar ne gėda, kad toki dalykai 
dedasi nepriklausomoje, nuo carizmo jungo pasiliuosa- 
vusioje Lietuvoje?

255 MILIŪNAI*PROHIBICIJOS VYKINIMUI

tųjų darbininkų neapykantą — ir pas rubsiuvius, ir pas 
angliakasius, ir pas audėjus, ir pas karpenterius. Todėl 
“užkariaut” darbininkų judėjimą jiems nepasiseks nė 
iki sudnos dienos.
i _________ _ ____

no funkcijos yra suspenduo
jamos.

“Šis nutarimas yra parem
tas sekančiais faktais:

‘“Draugo Thaelmann, ku
riam asmeniškai negalima 
daryt jokių priekaištų dėl 
Wittorfo išaikvojimų, bandė 
su savo draugais jam ir? jo 
draugams žinomus Wittorfo 
išaikvojimus paslėpti nuo va
dovaujančių partijos įstaigų 
ir, apeinant partijos įstaigas, 
likviduoti...”

šlykštus skandalas
Kodėl Thaelmann tapo ati

duotas Maskvos teismui?
Prieš Thaelmanno kliką Vo

kieti j OS komunistų partijoje jau 
seniai ėjo kova, ir ši proga jo 
priešams suteikė ginklų į ran
kas jį nugalėti. Juk tai ne juo
kai! Susekta stambios vagys
tės partijos ižde, ir ponas Tha
elmann, kuris apie tas vagystes 
gerai žinojo, ne tik nieko nesa
kė partijos centrui Berlyne, bet 
mėgino jas užslėpti dar ir tuo
met, kai jau buvo pradėta da
ryt tyrinėjimas.

Priešingoji Thaelmannui Išli
ka butų, dabar, be abejonės, 
tuoj aus su juo apsidirbusi, jei 
tik butų buvusios . laisvos jos 
rankos. Bet “transporto darbi
ninko” oponentai nežinojo, ką 
pasakys Stalinas su Bucharinu. 
Todėl Berlyno centras pavedė 
jo reikalą kominterno vadams 
išspręsti. Šie, kaip jau buvo 
minėta telegramoje, kuri aną
dien tilpo “Naujienose”, rado 
Thaedmanną kaltu ir pašalino jį 
trejiems metams nuo partijas 
darbo.

Berlyniškis kairiųjų komunis
tų laikraštis (“Volksvville”) ra
šo, kad betyrinėjant suktybes 
Hamburge komunistų organiza
cijoje užtikta tikras “kiaulinin
kas” (“Saustall”). Išvalyti tą 
“kiaulininką” buvę nusiųsti iš 
Berlyno reichstago atstovai 
Eberlein ir Gohlke. Jie suradę, 
kad Wittorf su savo draugais 
praleisdavo partijos pinigus gir
tavimui ir paleistuvavimui su 
nedoroms mergoms. “Volkwil- 
le” sako, kad jau po to, kai 
apie skandalą ėmė rašyti spau
da, buvo susirinkę Thaelmanno 
artimiausieji draugai Hambur
ge ir tarėsi, kaip paslėpti savo 
darbelius ir nutarė neišduot kits 
kito. Da ir po šito pasitarimo 
Thaelmann stengėsi Wittorfą 
išteisinti. Tuo budu Thaelman
no pusėje yra Be paprastas ap
sileidimas, bet sąmoningas ko
rupcijos denginias.

O 1925 m. Vokietijos komu
nistai tą žmogų statė kandida
tu į valstybes prezidentus kaipo 
ištikimiausią darbininkų vadą!

Įdomu bus dabar pažiūrėti, 
kas užims Thaelmanno vietą.

; Apie Įvairius Dalykusi

“PERVERSMAS’^ VOKIETIJOS 
KOMUNISTŲ PARTIJOJE

Kaip musų skaitytojai jau ži
no, Vokietijos komunistų parti
jos vadas Thaelmann tapo iš
mestas iš partijos vadovybės ir 
trejetui metų visai atstatytas 
nuo darbo partijoje.

Tai yra nemenkos reikšmės į- 
vykis Vokietijos politikos gy
venime, nes tas Thaelmanno pa
šalinimas tikrumoje reiškia “re
voliuciją” kraštutiniam Vokie- 
tijos darbininkų judėjimo spar
ne. Pirmiaus tokiu pat staigiu 
keliu išlėkė iš komunistų par
tijos vadovybės Brandleris, o 
1)0 jo—Ruth Fischer. Kiekvie
nas šitoks vadovybės pakeiti
mas buvo surišta# su atmaina 
Rusijos bolševikų politikoje. 
Brandleris buvo išmestas, kada 
Maskva nutarė pasukti Vokieti
jos komunistų partijos vežimą 
į “kairiojo kurso” vėžes. Ruth 
Fischeriutė gavo “saktį”, kai 
Maskvai nusibodo ginkluotų 
“pučų” organizavimas ir ji ry
žosi išvystyti Vokietijoje, parla
mentinę akciją.

Thaelmann yra Fischeriutės 
įpėdinis. Beveik per ketverius 
metus jisai naudojosi absoliučiu 
Maskvos pasitikėjimu. Jo nu
vertimas nuo sosto skiriasi nuo 
pirmesnių jų permainų Vokieti
jos komunistų partijos viršū
nėje tuo, kad jisai tapo apkal
tintas ir nuteistas ne dėl poli
tinio nusistatymo, bet dėl nedo
ro elgesio. Komunistų interna
cionalo centras rado jį kaltu 
grafto ir partijos pinigų aik- 
vojimo slėpime. Faktai, kurie 
atvedė prie šito negražaus Tha
elmanno karjeros galo, yra to
kie.

Kiek laiko atgal kairiųjų Vo
kietijos komunistų (Lenino Są
jungos) organas, “Volksvville”, 
paskelbė, kad komunistų vadai 
Hamburge vagia partijos pini
gus ir leidžia juos savo priva- 
tiniems reikalams. “Reguliarė’f 
komunistų spauda išplūdo už 
tai kairiuosius komunii/tus 
“provokatoriais” ir pareiškė,
kad į jų priekaištus nebusią at
kreipta jokio dėmesio. Tečiaus 
iškeltas viešai dalykas jau ne
buvo galima paslėpti ir komu
nistų partija buvo priversta 
pradėt tų kaltinimų tyrinėji
mą. Neužilgo pasklido laikraš
čiuose žinia, kad Hamburgo 
komunistų delegatas partijos 
centro komitete, kamunistų 
frakcijos Hamburgo parlamen
te pirmininkas ir apskričio val
dybos sekretoriaus, Wittorf, yra 
pašalintas iš savo vietos. Be jo 
tapo nubausti dar kiti trys 
stambus komunistų šulai Ham-

Chicagos gengste 
rių asociacija

Gensteriai ir butkgeriai. — 
“Rackets”. — Kaip buvo 
įkurta garažų Navininkų aso
ciacija. — “švietimo komite
tas”. — Gengsteriai ir žydų 
biznieriai. — Bombų ir dina
mito argumentai. — Kaip bu
vo suorganizuoti daktarai. — 
Kaip buvo apsivalyta nuo juo
dukų. — Vakarienės ir “sur- 
praiz paiės”.

Chicagoj kiekvienas gengste- 
ris gali pasidaryti sau puikų 
pragyvenimą. Jo darbas čia gal e geriau yra apkainuojamas, negu 
kur nors kitur. O apsukrus 
gengsteris — ne retas atsitiki
mas — į labai trumpą laikų 
tampa milionierium.^

Kad butlegeriavimas yra pel
ningas biznis, — tetai visi žino. 
Bet pastaruoju laiku toj “biz
nio” šakoj pasireiškė didelė kon
kurencija. Mažiukams .butlege- 
riams sunku ją yra atlaikyti, 
ypač kuomet prisieina argumen
tuoti revolveriais ir bombomis.

Bet yra kita, mažiau pavojin
ga “biznio sritis”. Sakysime, 
kiekvienas laikraščio skaityto
jas yra girdėjęs apie “rackets”. 
Tačiau to žodžio prasmė dauge
liui nėra g'erai suprantama. Pa
sakysiu trumpai: “racket” yra 
savotiška gengsterių organiza
cija, kuri netiesioginiu budu 
plėšia žmones. Vienok geriau 
eikime prie pavyzdžių, kurie 
tinkamai nušvies “raketerių” 
veikimą.

“Funnyface” McGinty, rašo 
Ovven P. White, prieš porą me
tų “Big Bill” Thompsono kam
panijos fondui davė $7,000. Bu
tų galima manyti, kad McGinty 
yra labai stambus biznierius, 
jeigu jam išmesti $7,000 nieko 
nereiškia. Bet taip nėra. McGin
ty yra prastas “raketiris” ir 
turtingas tapo sekamu budu:

Jam atėjo į galvą puiki min
tis sukurti garažų savininkų 
asociaciją. Jis pasiėmė porą ar 
trejetą gengsterių ir aplankė 
garažų savininkus, duodamas 
jiems suprasti, kad jie turi pri
sirašyti prie asociacijos ir mo
kėti tam tikrus mėnesinius mo
kesnius, įnešdami tuo pačiu. įai- 
ku $250 įstojimo.

Natūralūs dalykas, kad gara
žo savininkas paklausdavo: “O 
kokia man bus iš to nauda?” 
McGinty į tai labai paprastai 
atsakydavo: “Mes planuojame 
padaryti taip, kad žmogus, pa
likęs šioj apielinkėj automobilį 
gatvėj, sugrįžęs nebegales jo 
pažinti.”

“Hm, aš suprantu. O jeigu 
aš neprisidėsiu, tai kas tada?”

“Palauk ir pamatysi”, atsa
kydavo McGinty. Atsitikdavo 
gi štai kas. Automobilį palikti 
gatvėj Chicagos piliečiui pasi
darė pavojinga. McGinty gengs- ir visokių kontraktorių asocia- 
teriai pradėjo daužyti langus,1 ei jos. Kiek tie gengsteriai yra 
badyti šinas (tajerus) ir dary- įsigalėję, galima spręsti jau iš 
ti kitokius nuostolius. Tuo budu to, kad Chicagoj stambesnių 
jie pripratino piliečius patroni- “rackets” priskaitoma iki 50, o 
zuoti garažus. Garažų biznis smulkesnių iki 150. 
žymiai pagerėjo. Bet tik tų, 
kurie prisirašė prie asociacijos. 
O nepriklausomus garažus ap
lankydavo taip vadinamas “švie
timo komitetas” ir pradėdavo

Charlie Eisensteineriu. Tasai 
Eisensteiner buvo niekas dau
giau kaip tik paprastas gengs- 
teris. šiandien jis yra milionie- 
rius. Jo metinės įplaukos siekia 
$100,000.

Kuriuo budu. jis taip nepap-' 
rastai praturtėjo Jis pradėjo 
“organizuoti” žuvų pardavėjus 
žydų tarpe. Pardavėjams buvo 
įsakyta pakelti kainas. Daugu
ma pardavėjų, žinoma, nesuti
ko. ^Prasidėjo argumentai. Ir ka
dangi tie argumentai buvo pa
remti dinamitu, tai žuvų parda
vėjai negalėjo prieš juos atsi
laikyti. Kuomet dinamitas pra
dėjo eksplioduoti tai vieno, tai 
kito pardavėjo namuose, tąsyk 
jie suprato, jog- žuvų pardavė
jų asociacija yra visai geras 
daiktas. Kaipo nariai, jie, žino
ma, buvo priversti mokėti tam 
tikrą mokesnį organizacijos rei
kalams vesti. Kad tas mokesnis 
atsidūrė Charlie ir jo gehgste- 
rių kišenėj, — apie tai nėra rei
kalo kalbėti.

Pasisekimas buvo toks dide
lis, kad Eisen^teiner nutarė 
“suorganizuoti” ir kitus biznie
rius: duonkepius, saldainių par
davinėtojus, mėsos krautuves ir 
t. t. Ir jam tatai pasisekė. Jo 
bombų ir dinamito argumentai 
buvo labai įtikinantys. Ačiū 
Eisensteiner’ui, žydų biznieriai 
šiandien yra gerai “organizuoti” 
ir priversti yra savo organiza
toriui mokėti tam tikras duok
les. O kadangi jų biznio išlaidos 
padidėjo, tai jie noromis neno
romis turi pakelti kainas mė-i 
sai, žuvims ir kitokioms gyve
nimo reikmenoms.

Eisensteiner buvo keturis 
kartus atsidūręs teisme, bet 
kiekvienų kartą tapo išteisintas, 
nes niekas nedrįso liudyti prieš 
jį. West Sidėj yra du žydų laik
raščiai, kurie, sakoma, turi dau
gybę įrodymų apie kriminališ- 
kus Eisensteinero darbus. Bet 
jie nedrįsta^ tuos faktus iškelti 
aikštėn, nes bijosi bombų.

“Raketriai” nepaliko' ramybėj 
ir profesionalų. Jie pasirinko 
keletą tūkstančių daktarų ir 
pasiūlė jiems stoti į “asociaci
ją”. Asociacija esą rūpinsis 
kolektavimu daktarams pinigų 
iš tų pacientų, kurie atsisako 
mokėti, žinoma, tai tik pre
tekstas. Faktinai “asociacija” 
kolektuoja pinigus ne dakta
rams, bet iš daktarų.

Suprantamas daiktas, kad 
daugelis daktarų atsisakė stoti 
į asociaciją. Tąsyk “švietimo 
komitetas” stvėrėsi darbo. Nak
ties laiku jis pašaukdavo kokį 
daktarą neva pas ligonį, o pas
kui pradėdavo jį “šviesti” gazo 
tūta. Po keliolikos tos rųšies 
įvykių daktarai pamatė, jog 
jiems daug sveikiau bus pri
klausyti asociacijai ir mokėti 
jai tam tikras duokles.

Panašiai buvo suorganizuota

Atstovų buto komisija, kurios žinioje yra federalės 
valdžios išlaidos, suskaitė, kad prohibicijos vykinimui 
jau yra išleista 255 milionai dolerių. Ateinantiems me
tams reikėsią tam reikalui paskirti dar apie $38,000,000.

Ir tai yra tik federalės valdžios išlaidos. O kiek dar 
pinigų prohibicijos vykinimui išleidžia atskiros valsti
jos?

Tuo pačiu laiku tiek federalė valdžia, tiek šteitai 
žudo milžiniškas sumas pinigų, kurie įplauktų, kaipo 
mokesniai nuo bravorų, degtinės dirbtuvių, restoranų, 
hotelių ir t. t., jeigu prohibicijos nebūtų.

Tų milžiniškų nuostolių nebūtų gaila, jeigu Ameri
ka tikrai butų pasidariusi “sausa”, nes žmonių sveika
ta yra brangesnis daiktas už pinigus. Bet ji šiandie gal 
yra “slapesnė”, negu buvo prieš įvedant prohibiciją.

IR DAILIDĖS “VALOSI”

United Brotherhood of Carpenters and Joiners — 
dailidžių unija — savo konvencijoje, kuri susirinko La- 
keland’e, Fla., vienbalsiai nutarė pašalinti keturis ko
munistų “veikėjus”, įsiskverbusius į tą uniją.

Taip, komunistai visur sūkėlė prieš save organizuo«.

burge ir apskrityje: Presche, 
Hamburgo parlamento atstovas; 
sekretorius John Scheer iš Al- 
tonos (irgi centro komiteto na
rys), ir tūlas Riess.

Po to centraliniame Vokieti
jos komunistų organe, “Rote 
Fahne”, pasirodė pranešimas 
ir apie “draugo” Thaelmanno 
suspendavimą, kuris skamba 
taip:

“Savo posėdyje rugsėjo 26 
d. centralinis komitetas pri
ėmė sekantį nutarimą:

“Centralinis komitetas reiš
kia aštriausią papeikimą 

' draugui Thaelmannui ir lai
ko skaudžiai kenksminga po
litine' klaida jo slėpimą Ham
burgo įvykių nuo vadovau
jančiųjų partijos įstaigų. Jam 
pačiam pakulius, šis reikalas 
bus perduotas Ekzekutyviui 
(Kominterno vykdomam ko
mitetui), ir iki klausimas bus 

. išspręstas draugo Thaelman-

[PaclHu and Atlantic Photo]

Emilio Portas Gil, naujasis 
Meksikos prezidentas.

prieš jokius argumentus, žino
ma, sunku atsilaikyti, ir juo
dukai pasikubino išsikraustyti.

Reikia paminėti dar vieną 
pelningą biznį. Sakysime, koks 
Dickey yra labai reikalingas 
pinigų. Jis pasiima laikraštį 
ir mato pranešimą, kad toks ir 
toks policmonas tapo pakeltas j 
seržantus. To pakanka. Jis nu
vyksta j naujojo seržanto dis- 
triktų rengti jam pagerbimo 
vakarienę. Po to jis pradeda 
pardavinėti vakarienei tikietus, 
imdamas penkis ar šešis dole
rius už kiekvieną. Tikietų jis 
išparduoda ‘apie 2,000, o su
talpinti į pasamdytą restoraną 
gali du arba tris šimtus žmo
nių. Tikietai paprastai pardavi
nėjama biznieriams. Ir jie per
ka tuos tikietus nors ir žino 
gerai, kad vakarienės valgyti 
jiems neteks. Mat, sveikiau 
nusipirkti vakarienes tikietą ir 
pasivaipyti namie, negu dėti 
naujus langus arba taisyti 
bombos apgriautus namus.

Beje, savotiškas “racketeer- 
ing” yra išsiplatinęs ir tarp lie
tuvių. Tai “surpraiz parės”. 
Nuo tų “parčių” lietuviški biz
nieriai irgi nemažai nukenčia.

Tokie tai dalykai dedasi mu
sų slaunioj Chicagoj. “Pake
tinai”, sako White, jaučiasi 
puikiai, nes jiems duoda pavyz
dį “Big Bill”, kuris įkūrė ame- 
rikonizacijos “racket’ą”, imda
mas iš kiekvieno poliemono po 
dešimtį dolerių.—K. A.

Inkstams Blogai ■, 
Veikiant Imkite 

Druskos
Sakoma Nugarą Skauda Todėl 

Kad Tamsta Permažai 
Vandens Geri

Atsikėlęs su skausmais nugaroj ir 
apie inkstus reiškia esi valgęs tą kas 
gamina rūgštis, sako žinovas. Tų rūg
ščių perteklius perdirba inkstus, ku
rie stengiasi jas iškošti iš kraujo. O 
inkstams užsikimšus, turite juos pa- 
liuosuoti, taip kaip liuosuojate vidu
rius, išvalant šlapumo medžiagą. Ki
taip gausite skausmą nugaroje, gal
vos skaudėjimų, svaiguli; viduriai 
rūgs, liežuvis bus apvilktas, o prie 
prasto oro ,raumatizmas gels. Šlapu
mai neaiškus, pilni nuosėdų, kanalai 
dažnai įsikarščiuoja, šlapumas degi
na ir esi priverstas ieškoti pagelbos 
porą syk per naktį.

Pasitark arba su geru patikėtinu 
gydytoju, arba iš aptiekos gauk ke
turias uncijas Jad Salts druskų. Imk 
po arbatinį šaukštelį pirm pusryčių 
per keletą dienų ir inkstai puikiai 
pradės veikti. šios pagarsėjusios 
druskos .padarytos iš vynuogės rūgš
ties ir citrino sulčių, kur pridėta li- 
thia. Jos per ilgus metus vartojamos 
išvalymui ir suvikrinimui užsikimšu
sių inkstų, taipgi nuveikimui rūgščių, 
kad jos neerzintų kūno.

Jad Šalis druskos nebrangios, ne
gali pažeisti, ir padaro malonų puto
jantį lithia vandens gėrimų. Gerkite 
apščiai gero vandens.

Pirkit sau šildytuvų už 
urmo kainų.
Lengvi išmokėjimai, jei 
norima.
PEOPLES PLUMBING 

1 & HEATING SUPPLY 
COMPANY

490 Milwaukee Avenue 
461 N. Halsted Street 

Phone Haymarket 0075 ir 0076

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

J>argenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

GYVENIMAS
Mėnesinis tumalaa 

900 W. B2nd Street 
CHICAGO.

pradėjo 
Baltieji

Kaip matėte, “raketiriai” 
daugiausia organizuoja visokias 
asociacijas. Bet reikalui esant 
jie atlieka ir kitokį darbą. Pa
sakojama toks atsitikimas. J

daužyti ten esančius automobi- vieną miesto dalį 
skverbtis juodukai.
pradėjo nerimauti. Ir supranta
ma kodėl. Kur juodukai apsi
gyvena, ten pradeda kristi nuo
savybių vertė. Kas daryti?

liūs. Garažininkams, žinoma, 
prisieidavo atsiskaityti su au
tomobilių savininkais. Po tokio 
eksperimento garažų savininkai 
pradėjo suprasti, kad jiems už
simoka prie asociacijos priklau* Buvo bandoma ir vienaip ir ki- 
syti. i taip sustabdyti juodukus, bet

vis be jokių rezultatų. Tąsyk 
tapo nutarta kreiptis į “rake- 
tirius”. Pastarieji tuoj pasiun
tė “švietimo komitetą” išaiš
kinti juodukams, kad jiems 
bus sveikiau iš tos apielinkės 
išsikraustyti. Tačiau tas aiš
kinimas ne visus įtikino. Tą
syk prasidėjo bombų ir langų 
daužymo argumentai. Na, o

syti.
Prie progos reikia paminėti, 

jog garažų savininkų asociaciją 
beorganizuojant buvo nudaigdti 
keli žmonės. Bet Chicagoj tai 
nėra naujiena.

O štai kitas pavyzdys. Per eh- 
lę metų Chicagoj gyveno smar
kus vyras, kuris duoną pelnė 
nebraukdamas nuo kaktos pra
kaite. Del visko pavadinsime jį

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

Užrašyk “Gyvenimą” 
savo giminėms į Lie
tuvą, nes Lietuvos 
žmonėms Gyvenimas 
labai patinka.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

svečius. Svečiai pasveikino ap
lodismentais musų jaunuolius. 
Prakalbėjo direktorius P. Sa
ri u la, vedėjas besbolo jaukto. 
Pilnas energijos ir pasiryžimo 
jisai sako: “Aš nekalbėsiu
daug. Darbo vaisiai lai atsako

Roseland
Golden Star vakarienė

Tie

motociklų policininkų 
per Boselandą, Biver- 
Doltoną j minimą vie- 
motociklių švilpukai,

Užbaigiant vasaros sezoną, 
spalių i dieną Golden Star bu- 
steriai surengė besbolo lošėjam 
pagarbos vakarienę J ims Cafe. 
8 valandą vak. prie Strumilos 
svet. jau laukė apie 60 mašinų 
pilnos žmonių, pasidabinusios 
iškabomis “Golden Star Boost- 
ers”. Praslinkus 15 minutų au
tai pasijudino iš vietos, lydimi 
keturių 
traukė 
dalę ir 
tą.
tos raudonos tviskančios žva
kės demonstrantų mašinose ir 
tų musų jaunuolių linksmus 
krikštaujanti balsai darė nema
žą įspūdį į žiūrėtojus.

Nuvažiavus į vietą, restau
racija jau buvo prirengta ir 
svečiai susėdo už stalų. Laike 
vakarienės griežė orkestras ir 
tarptais ėjo programas. I. Iva
nauskas, tvarkos vedėjas, pa
sakė svečiams įžangos tinka
mą kalbą ir, pasiėmęs į rankas 
trofiją, demonstratyviai pa
sveikino bolininkus kaipo South 
End čempionato laimėtojus, iš
šaukdamas po vieną priešais

$30 SETAS $15
Darome geras PLEITAS

- per 34 metus 
Po vienu manažementu 

ANATOMIŠKUS PLEITOS 
turi tą rotarinj, malantį judėjimą, 
kuris yra reikalingas tinkamam 
steiko sukramtymui. Jos turi ne
prastą prisitraukimų.

GASO TRAUKIMO 
SPECIALISTAI 

Paskutinis žodis trau
kime be skausmo 

pleitos ..........*!......................... $15
pleitos ............................................. $22
pleitos ....................... ,.................... $35
“Crowns” ................................ $6

BridRework ........................................... $6
$4 Gold FilIinHs $• ir aukščiau I

BOSTON DENTISTS
6311 S. Halsted St. 1 

Virš Harry’s Shoe Store 
PASARGA. įsižiūrėkite, kad butu- 
mės tikroje vietoje, nes- netoli mus 
atsidarė kompetitoriai, kurie stengia
si pasigauti musų pacientus. Musų 

darbas nesiduoda pamėgdžioti.

$30
$40
$50
$10

mano kalbai. Štai 
akis stovi ženklas 
musų užpelnytos garbes, o at- 
einančitioue meluose dirbsime 
dar geriau!” Toks jau P. Sa- 
dulos gabus, pritaikytas vietai 
ir laikui pareiškimas pripildė 
džiaugsmu svečių širdis ir jam 
nesigailėta 
tų.

Toliau I. 
kė, kad A. 
Star narys 
dovaną $26.52 geriausiai atsi
žymėjusiems čempionato loši
me. Gavo: E. Extin -$10.00 V. 
Gricius $5.00 P. Zinkus $5.00 ir 
P. Gudas už darbštumą $6.52. 
P. Gudas negali niekaip supra
sti, kaip jam grtlėjo būt nuskai
tyta iki centų. Sako, jis eisiąs 
teirautis pas ekspertą.

Kalbėjo aldermanas S. W. 
Govier. Pasakė, puikią prakal
bą sporto srityje. Reikia pasa
kyti, kad S. W, Govier yra di
delis sporto mylėtojas ir kaipo 
žymus atletas, dalyvaudavęs net 
Olimpiadų parodose. Velijo 
kliubui geriausio pasisekimo ir 
sake, reikalui esant, duosiąs 
kliubui visokių paramą, kokia 
tik bus galima. Po aldermano 
kalbėjo p. Dahlbcrg, suteikėjas 
trofijos. Tarp kitko jis pareiš
kė: jog tai retas atsitikimas net 
tarp amerikonų, kad būt gali
ma matyti tokį puikų organi
zuotą veikimą sporte. Kaip 
pirmas taip ir antras vien kal
bėjo apie sporto idealus ir svei
kino lietuvius kaipo kultūrin
gus žmones, už ką jų kalbos 
svečiams patiko labai.

i
Vėliau dar keli kalbėjo ir vi- 

■ si -gerai velydami Golden Star 
kliubui. Buvo dainų ir klasiš
kų šokių. Dalyvavo daug biz
nierių. Visų svečių dvasia buvo 
pakilusi. Užsibaigus programų:, 
prasidėjo šokiai prie linksmos 
muzikos. Apie buste rius para- 

I žysiu kitą kartą. —J. Grybas.

prieš jūsų
šių metų

gausių aplodismen-

Ivanauskas pareiš-
Yonaitis, Golden 
ir busteris, suteikė

Cicero

Prieš 1922 metus, ^moterys, Yorko valstybes legislaturoj 
apsivedusios arba susituokda- uoliai kovojo už moterų lygias 
mos su ateiviais vyrais, nusto- teises ir jų garbės bei gerbu- 
davo pilietybės teisių. Gi po vio reikalus. Gub. Smitho pa- 
rugsėjo 22, 1922, kuomet tas stangomis N. Y. valstybėje mo- 
įstatymas tapo pakeistas. Ame- terys gavo ne vien lygias bal- 
rikoje gimusios moterys susi- savimo teises balsuoti valdžios
tuokdamos su ateiviais nenusto- išrinkime, bet taipgi ir prie val
ia savo pilietybės teisiu ir to- džios bei kultūrinių darbų, už 
dėl gali dalyvauti balsavimuose, kurių atlikimą moterys gauna 

Bile amerikiete moteris, kuri lygų su vyrais atlyginimą.
prieš pažymėtą laiką ištekėda
ma už svetimtaučio vyro yra 
praradusi pilietybės teises, jas 
gali vėl lengvai atgauti. Tokia
me atsitikime jai nereikia imti 
pirmų popierų ir* nereikalauja- ti šią ir sekamą savaitę rengia 
ma, kad ji butų išgyvenusi 5 įvairiose kolonijose eilę pralai
mėtus Suvienytose Valstijose ir bų, kuriose bus kalbama apie 
vienus metus toje valstijoje, Al. Smitho kandidatūrą į Su
kurtoje nori gauti pilietybės vienytųjų Valstijų prezidentus, 
liudymą; vietoje to užtenka,' Kadangi Chicagos lietuviai 
kad ji yra išbuvusi vienus me- jau parodė savo palinkimą prie 
tus bile kurioje Amerikos vaL Al. Smitho, yra tikimąsi, kad 

į rengiamas prakalbas skaitlin
gai lankysis kiekvienos kolini- 
jos lietuviai piliečiai, kaip vy-

Lietuvių prakalbos už 
. AL Smithą

Lietuvių Centrais Komitetas 
Al. Smithui į prezidentus rink-

rai taip ir moterys.
Komitetas turi pakvietęs visą 

eilę geriausių kalbėtojų, kaip 
amerikiečių, taip lietuvių. Ame
rikiečiai kalbėtojai tai daugiau
sia kandidatai į įvairias pavie
to ir valstijos vietas, kaip, pa
vyzdžiui, A. J. čermakas, kan
didatas į senatorius, Traegeris, 
kandidatus j šerifus, F. Fadden, 
Th. Sheehan, Akegretti, Arti- 
gan ir kiti kandidatai į teisėjus. 
Iš lietuvių kalbėtojų apsiėmę 
yra kalbėti advokatas K. Jur
gelionis, adv. Ch. Chesnulis, ad
vokatas J. Grigai, adv. J. J. 
Grish, St. Kodis, V. W. Stulpi
nas ir kiti.

šią savaitę prakalbos įvyks

sekatnose vietose:
Seredoj, spalių 10 d., Brigh- 

ton Parke, salėje adresu 4535 
S. Rockwell st.

Ketverge, spalių 11 d., West 
Side, Meldažio salėje, 2244 W. 
23rd Place.

Pėtnyčioj, spalių 12 d., 18-tos 
gatvės apielinkėje, Apveizdos 
Dievo parap. salėje, kampas 
Union ir 18-tos gatvių.

Didžiausias lietuvių politiškas 
mitingas ketina įvykti ant 
Bridgeporto. Diena tam mitin
gui dar nenuskirta, bet tai bus 
po to, kaip Al. Smithas apsi
lankys Chicagoje, būtent po 
spalių 19-tos dienos.

Politiškas Reporteris.

Įvairus Gydytojai 
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveaną

Ofiso valandos:
Nvo 10 iki 12 dieną, 2 iki 9 po pietą
7 ild t ”ak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien.

Rtu, r^lephone Plaza 8200

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki II 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464

Lietuvės Akušerės

Pilna Fizinė ir Anali
tinė Egzaminacija $5

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

Atgaukite 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. Jackson Bcul. 

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150 

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

Nesenai Ciceroje pradėta sta
tyti apartamentinis trobėsis 
prie 18-tos gatvės ir 51-mos 
avė. Kaimynai nužiūrėjo, kad 
tas trobėsis, jei taptų pastaty
tas, gali numažinti jų savasties 
vertę. Gyventojai sukruto. Gin- 
čan įsimaišė Cicero Citizens 
Protective Assn. Delegacija at
lankė apeliacijų tarybą. Pasta-( 
roji išnešė nuosprendį, kad tro-> 
bėsio statymas butų sulaikytas. 
To nežiūrint, pereito trečiadie
nio rytą darbas prie namo sta
tymo norėta tęsti toliau. Duota 
apie tai žinia miesto preziden
tui, p. Joseph Kehna, kuris ir 
sustabdė darbą.

Iš politikos lauko
Moterims žinotina

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

VUaa dnrbaa užakytas atsružlo mdoe- 
•yj bus athktaa pigiomis kainomia. Tat 

perstatoma VIENODŲ KAINŲ Blate- 
tuuaų apielinkių Deniai Ofisų.

SKYRIAUS OFISAS
1800 S. Halsted St. 

Dantų Betas ot % 
setas___________ ,

nia

925 
>15 
>10

(lerlauai. Buk.inl. i 
Geriauuot Aukalučt 

J5 Oeri»u»i Auksintai 
A Goriausi Auksiniai 1 

F-J Alloy FilUnifs . __ 
M Sidabriuai FlUnra _ 
Išvalymas dantų ........ ..

81ų kainų negausite 
ofise. DIDYSIS OFISAS 
tai atgal.

>7.50 
15

VEIDAS 
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI 

TIKTI
darbtM ai 
Crowū«

Fiilingo 
Tilteliai

12.Į0 
>2.50 
2.50 

>1 
50c

minu dldilatujam 
!• tel g t m 23 tne-

THE HAYES DENTAL OFFICES 
Ine.

DR. T. T. WOOLLENS, Pres. 
826 South State 81>.

l'Uoue Uarrlaou O75J

New Yorko valstybėje dauge
lis moterų nedalyvauja val
džios rinkimuose iš priežasties 
literatinio bandymo (literary 
tęst), kurio reikalaujama šioje 
valstybėje iš užsiregistruojan
čių pirmą kartą balsuoti. Šisai 
parėdymas turi sekamą išimtį.

Vyrai ir moterys, kurie buvo 
kvalifikuoti balsavimui prieš 
sausio 1 d., 1922, gali registruo
tis ir balsuoti be jokio litera
tiško kvitimo, nes iš tuom lai
ku patapusių piliečių minėto 
kvotimo nereikalaujama, nepai
sant to, ar jie iki šiol yra kada 
balsavę ar ne.

stijoje.
Progresyviai už Smithą
Grupė progresyvių republiko- 

nų sukurė “Smith for Presi- 
dent” organizaciją, kurios už
daviniu yra pasidarbuoti už 
gub. Al Smitho išrinkimą pre
zidentu.
Tos organizacijos sek r., Frank 

W. Kuehl, pareiškė: “Butų ne
įmanoma, kad bet kuris progre
syvia republikonas remtų p. 
Hoover’io kandidatūrą’’. Kadan
gi p. Hooveris neturįs jokiame 
klausime progresyviu nusistaty
mo, tai progresyviai ne tik kad 
susilaikysią nuo Hooverio para
mos, bet visu uolumu remsią 
gub. Al Smithą, kurio rekordas 
ir nusistatymai progresyvius 
patenkiną.

Amerikos Darbo Federacijos 
skyrių konvencijos New Yorko, 
New Jersey, Arizona ir kai ku< 
riose kitose valstybėse veik 
vienbalsiai užgyrė gub. Smitho 
kandidatūrą į Jungtinių Valsty
bių prezidentus.

Moterų jvairios organizacijos 
remia gub. Smitho išrinkimą 
prezidentu dėlto, kad jis New

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

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIR 

COMPANY

Pataisymai dėl

VISOKIŲ PEČIŲ 
FURNASŲ 
BOILERIŲ 

ir 
GAZO PEČIŲ

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

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIR 

COMPANY

Rusiškos ir Turkiškos .Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

PRANEŠIMAI
...,A. L. T. Sandaros, Chicagos 4-tas 
apskr. 
Spalio 
daros 
gražių 
čiame

rengia Bunco Party Seredoj, 
10-tą d., 8 vai. vakare, San- 
kambaryj. įžanga 50c., bus 
dovanų ir užkandžiai. Kvie- 

visus atsilankyt.
Rengimo Komisija.

Dr-ste Palaimintos Lietuvos laikys 
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 darbininkų dėl baliaus.

K. J. Demereckis, rašt.

SO. CHICAGO
Parduodu gyvas žinias, čia 

te pirkti paskiausias žinias pirkda
mi Naujienas.

8706 Hauston Avė.

gali-

ONA BAUŽIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 8 dieną, 12 vai. naktį, 
1928 m., sulaukus 60 metų am
žiaus, gimus Šiaulių apskr., 
Šeduvos mieste. Paliko dide
liame nuliudime sūnų Kazimie
rą ir marčią Jievą; 2 brolius 
Joną ir Vincentą Mečioniai, 2 
žentu J. Motekaitį ir Joną 
Petrauską Amerikoj ir dvi se- 
seseris Lietuvoje. Kūnas pa-1 
šarvotas, randasi 724 W. 17 
Street.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Spalio 12 dieną, 8:30 vai ryte 
iš namų į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos 
vėlionės sielą, o i 
lydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Onos Baužienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, z 
Sūnūs, marti, žentai 

ir giminės
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Badžius, Tel. Canal 6174

pamaldos už 
s ten bus nu-

Graboriai

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS

S. D. LACHAVICZ
SRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
Siau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
atls.

OFISAS: 
M8 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

8238 S. Halsted St 
Tai. Victory 4088

Lietuvis Graborias b 
Balzamuotoj as

2314 W. 23rd PL

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite oiganėdintL

Koosevalt 2615-2516

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

4 • * I • •

Musų patamav I m a i 
laidotuvėse ir kokiam* 
reikale, visuomet esti 
sanžiningai ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

8307 Auburn Avė.
CHICAGO,“ UI*

A. Vidikas-Lulevich
AKŲŠERKA

3101 South Halsted ^treet 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva-^ 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. UŽ 
dyką pa t a r 1- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai vakare.

M

Akių Gydytojai 
Tel. Vieton 6279 

DR. G.JERNER

Lietuvis AkiąSpecialistaa 
8265 So. Halsted St 

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

Lietuviai Daktarai

DR. HERZMAN
t—. IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinoma* per 21 
m. kaipo patyrąa gydytojai, chirur
gai ir akušeri*.

Gydo staigiai Ir chroniška* liga* 
2rrų, moterų ir vaikų pagal nauiau- 

ua metodus X-Ray ir kitokius elsk-* 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., nttoli Morgan Sk 
Valandos: Nuo 10—12 pietų Ir 

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

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 arba Rendolph 6800

Phon*/ Vfctory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKŲŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
Stato Link

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

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, pcrleidžiau 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 

Pbone Kenwood 1752
St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregvstę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su ęlektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7581

25 Metų Patyrimo 
Pritaikymo akiniu Bei visokiu akiu 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

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

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

landų. Room. 8. 
F kūne Canal 0523

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

Tel. Calumet 8294
Nuo 9 12 vai. dienos It
nuo $ iki 9 valandai vakare

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

nuo J’ iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart Cvantadienio Ir ketvirtadienio

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland A vena e 
Telefonas Boulevard 7820

Resn 6641 South Aibany Avenue 
Tai Prospect 1930 

Valandos 2-4, 3-8. Nedėlioj 10-12 d.

Phone Canal 6222 _ __

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas Ir Chirargas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory 6890 
Rez. Tel. Drezel 919± 

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirerras 
Specialistas Moterišką Vyrišką, 

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

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po jpiet, 7—8 vakare 
Nedėliomis ir švenfąJ. 10—12 dieną

DR. CHARLES /SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 Soaih Ashland Ave^ 2 labog 

Cbicago, Illinois 
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway '4880

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1 1724 So. Loomis Street

Kampas 18th St. 
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vaL vakaro 

Telefonas Canal 1912 
JResiuence TeL Fairfax 6MB

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

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

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2369 S. Leavitt St., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal rutarti

Res. 6660 South Arteslan Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 6257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicartk !U.

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

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

Namų telefonas Brunswick 9597 
Ultraviolėtin* šviesa ir diathermla

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DESTISTAS 
4645 South Ashland Avenee

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandoa 

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nūn 6 Iki 9 vaL vak.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St i

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 I

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted St

DR. P. P. ZALLYS
DENTJSTAS 

30 Eust lllth Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856 

Ga.s.iN, X-Spinduliai ir 1.1.
Vąjąndos: nuo 9 ryto iki 8 vąk« 

Seredonns nuo 9 ryto iki 12 dienus,

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

• 11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Rando Iph 1034 — VaL nuo 9-6 

Vakarais
8241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti I>eavitt St. 
Telefonas Gausi 2552 

Valandos 9 ryto Iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p,

”Tgūge~~
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pitl 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310 

VaL: Nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

JOHNRBORDEN
(Jobo Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St. Room 211V 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9690

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Weet Wsshington Street 

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso TeL Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8895

J. P- WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
TeL Pullman 5950 

lieroy feL Pullman 6377 Ji j



i

Tarp Chicagos
Lietuvių Į|

Šiandie Sandaros 4-to 
apskričio Bunco Party

šį vakarą Sandaros) salėje, 
8331 S. Halsted st., įvyksta 
Bunco Party, kuri prasidės ly
giai 8 vai. vak. Kaip sandarie- 
čiams, taip ir jų draugams bus 
malonu sueiti savo pastogėje ir 
apsipažinti su centrale “Sanda
ms” vieta. —Sandarietis.

Bridgeportas
Mirė jauna bridgeportietė

Bridgeporte. 
gyveno su tė- 
Artesian avė.,

Vakar 1 vai. po pietų, pasi
mirė jauna bridgeportietė Ona 
Jurevičiūtė, 22 m. amžiaus, gi
musi ir augusi 
Pastaruoju laiku 
vais 6940 So.
Man|uette Park.

n uliudime 
ir Oną, du 

19 melų ir 
vieną seserį

Paliko dideliame 
tėvus l4twrence 
brolius — Kazį, 
Jurgi, 13 metų ir 
Johanną, 17 m.

Kimas bus pašarvotas jos na
muose. laidotuvėse patarnaus 
grabo rili s Masalskis. Apie lai
dotuvių dieną bus pranešta vė
liau.

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

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

Mes išmokinsime jus DESIGNING, 
kirpimo ir siuvinio ( trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

Amerikos Lietuvių Mokykloje

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
įnėkslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus.
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. * '
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Ateikite įsirašyti šiandien ir

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMU] 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos * instrukcijos, darbai 
kol mokinsiu* ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika 
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-43 WashingtOD Blvd.

Mlscellaneous
įvairus

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.

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai fumisai, grotos — 
vandenio (taisos. American Stove 
Repalr Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tef. Victory 9634.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieraoj&m. Uilal- 
kom malevą. popierą, įtikiu* ir L t 

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. 8, RAMANČIONIS, Sav.

S, OnieMgb, HL
______> f>  Mz.-. « . _   Ji

Mauj

*

Business Service
Biznio Patarnavimas

CH. SYRTOWT AND
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas 

2082 W. 18 Su Tel. Canal 1269

EXPEBTAS RADIO 
TAISYMO

Musų expertai patarnaus ir su
taisys juaų 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 29G2

po 6 vai. vakare Englewov»] 2544

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

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

1408 S. Michigan Avė. Victory 4126

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi
žinoki t sy mumis, mes atliekamo vi- 
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
(mokėti, kitus i du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 Wcst Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

STATYKIT DABAR IR 
SUTAUPYKIT PINIGŲ

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

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

Financial
Finansai-Paskolos

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

i 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St

MES darome 1, 2 ir 3 morgičlus. 
Eightecnth Bond & Mortgage Co. 

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

Morgičiai pirmi ir antri 
• nuošimčiais padaromi | 24 

. valandai.
Musą išlygos bus jums naudingo*. 

Kreipkitis pa* 
. M. J. KIRAS, 

«S3S So. Halsted SC

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

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

Tel. Armitage 1199

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6798-6716

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

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St

Financial
Finansai-Paskolos

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

MORGIOIA1
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
23-12 So. Leavitt St 

Phone Canal 1678

Be Komiso ir Išlaidų 
Me* paskolinamą jum* $100, $201 
trb* $800, imam* legali nuoiim- 
tį. Pinigu* gausit* i 12 valandą 
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Av*., 
Kampa* Hermivatr* Av*.

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

Persoąal
Asmenų leSko

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

23C0 \V. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

DAROM PASKOLAS
ANT PIRMŲ IR ANTRŲ 

MORGIČIŲ
S. J. SERAFINSKI
2519 Milvvaukee Avenue

Tel. Albany 6369

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris į Bu- 
černę ir Grosernę, gera vieta, biznis 
geras, žmonių daug pereina, gera 
progra geram žmogui, kadir nemo
kantį išmokysiu. Kreipkitės į Nau
jienas, Box 1121, 1739 S. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS Salesmanas eiti per 
groserius, alga ir komisas. Kreip
kitės 1 Linco Products Co., 11636 
So. Halsted St.

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

REIKIA LIETUVIŲ AUTUMOBI 
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjat au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokjnti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą- Jus mokinsite pas tokias 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

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

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

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

SELESMANŲ reikalauja, gabių vy
rų, geru karakteriu — su plačia pa
žintim gali lengvai uždirbti $150 kas 
savaitę. Čia yra aukštos rūšies biz
nio propozicija ir tiktai šitokio tipo 
vyrai priimami. Atsišaukit tarpe 10 
ir 12 vai., kambarys 305, 163 West 
Washington St.

REIKALINGAS darbininkas prie iš
nešiojimo “NAUJIENŲ” Bridgeporto 
apielinkėje — feikalinga piniginė kau
cija arba, galima atsipirkti. Darbas 
nuo 4 vai. ryto iki 8 vai. ryte—vi
so 4 valandos. Galima uždirbti iki 
$5.00 i dieną. Kreipkitės i “NAUJIE
NŲ, agentūrą Bridgeporte, 3210 S. 
Halsted St.

ALGA, BONAI IR KOMISAS

2 ir 3 akrų farmos dėl paukščių 
pilnai įrengtos su budinkais ir viš
toms, arti transportacijos ir miesto, 
su mokykloms, * bankais ir krautu
vėms. Transportacija North Wes- 
tern R. R. 45 minutes iki vidurmies- 
čio. Jus tikrai padarysit Re rus pini
gus.

Atsišaukit nuo 12 
landos vakare.

Laikinas Ofisas:
4380 Archer 
arti Kedzie

iki 9-tos va-

Avė.
Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Keikia

PAIESKAU merginos arba mo
teries prie namu darbų. Atsišaukite 
3800 So. Emerald Avė., Tel. Boule- 
vard 7635.

NATO

dėl p Wahted—Male-Female 
Darbininku Keikia

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

652 W. Roosevelt Rd.

VYRŲ IR MOTERŲ 
Reikalinga pardavinėtojų pardavinėti 
radios, elektrikinius dalykus ir kemi- 
kalus. Patyrimas nereikalingas. Dar
bas ant visados.

B. J. Elertrical & Rhdio 
Eng. Labaratories 

6819 So. Western Avė.

For Kent

RENDON Dr. Karaliaus buvęs o- 
fisas. Vieta išdirbta per 15 metų. 
Gani apšildomas, ofisas užima 4 
kambarius. Renda tiktai .$45 į mė
nesį.

Atsišaukite j Jewelry Store 
ant 3-čių lubų.

3303 So. Morgan Street 
arba šaukite Virginia 0055, 

M r. Ed. W. Baks.

arba

RENDON
8 kambar. ant 3-čių lubų, vėliausi 

įtaisymai, vanos elektra ir gasas. 
Renda $50 į mėnesį.

Gyventojas kuris nori gali mokėti 
dalį rendos ir prižiūrėti boilerį. 

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

drauskiene, arba šaukite 
Virginia 0055, 

MR. BAKS.

n-

Furnished Rooms
RENDON ruimai, visokie patogu

mai. Galima gaminti valgį ir išsi
skalbti baltynius. 2246 W. Grand 
Avė. Tel. Seeiey 4488.

PASIRENDUOJA švarus, šviesus 
kambarys, karštu vandeniu apšildo
mas, prie mažos šeimynos. Atsišau
kit vakarais nuo 5. Subatoj po pie
tų ir nedalioj. 3448 Sb. Union Avė.

PASIRENDAVOJA kambarys gra
žioj Marųuette Park apielinkėj, mo
derniškame name, prie mažos šei
mynos, gera transportacija, vyrui ar 
moterei, 5610 S. Savvyer Avė. Tel. 
Republic 3610.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Ttaisai

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

PARDUOK ar mainyk savo se
nus rakandas. Mes perkam už pini
gus jūsų senus rakandus arba iš
mainysime ant naujų išdirbėjų sam- 
palinių, pigiai. 2433 Irving Park 
Blvd. Tel. Irving 1289.

Sewing, Machines
Siuvamos Mašinos

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

4251 Cottage Grove Avė.

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

Musical instrumento
Muzikos Instrumentai

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

Kreipkitės
1418 N. Wood St 

Įmes lubos

Pa-

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

NORAH LEE 
8941 Roosevelt Road 

Ist floor

100 NAUJŲ Pianų ir phonografų, 
turi būt parduoti už mažiau negu 
verti taip žemai kaip $10. Atve- 
rm ( jūsų namus. Išmokėjimai $1 

savaitę jeigu norite.
MID WEST PIANO STORE, 

6186 So. Halsted St.

UKULELE ar banjo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsimo vi
sas populiares dainas i vieną lek- 
cja. BASFORD. Diversey 9502 ar 
Wnbash 7519.

SAXAFONAS visai naujas. Saxa- 
fonas parsiduoda už pusę kainos. At
eikite arba šaukite ant telefono Pa- 
nedėlyj; Seredoj 7 vai. vakare arba 
Subatoj po pietų. Adresas: 6509 So. 
Kedzie Avė., 2nd Floor.
Phone Hemlock 4114, B. DEGRIS

Automobiles
NAUJI MODELIAI

Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 
ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau (rengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai {rengtas su bumperiais, su 
spare tire ir bu parvežimu $1883.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Lauraio ‘‘‘Spot Light” kaštuo
ja A...y...........................  $1668.00

Prešideht “Stright Eight” 5 pas. pil
nai (rengtas kaštuoja .... $1855.00 
Manantys pirkti arba mainyti ant 

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

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai '

Lincoln Sport Phaetori..,. $950 
Buick sedan 5 pas......... . $775
Oakland sedan naujas .... $895 
Pontiac sedan naujas .......  $750
Chandler luke naujas ....... $700
Essex sedan, kaip naujas $700 
Pontiac Roadster .......... $495

1926
1927
1928
1928
1927
1928
1927

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St

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.

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 gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnuČių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

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

Chicago, III.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosemė, lunch 
ruimis, cigaretų ir tabokos krautu
vė, greitam pardavimui tik už $150.

639 W.est 16th Streeet

PARDAVIMUI restaurantas ir bu- 
černč. 1705 So. Canal St.

PARDAVIMUI kendžių Storas dėl 
ligos šeimynoje. I^abai pigiai. 1733 
So. Halsted St. Tel. Canal 5904

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

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

PARDAVIMUI road house, arba 
gali būt pusininkas; vienai paršun
ku yra tame biznyje būti. Atsišau
kite, kurie interesuojatės pirkti; 
parduosiu pigiai. Graži vieta. Viršuj 
7 kambarini dėl gyvenimo.

83 & Kean Avė.

PARDAVIMUI. Extra Bargenas. 
Parduosiu bučernę ir grosernę, labui 
pigiai. Renda pigi, arba mainysiu ant 
loto, mažo namo., Savininkas (

J. J. SPAITIS, 
4559 So. Justine St. 

Boulevard 4557 f

GROSERNĘ parduosiu arba 
nysiu ant lotų.

Tel. Virginia 0770

mai-

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, geras biznis, išdirbtas per daug 
metų, renda pigi, 3 kambariai dėl pa7 
gyvenimo. Parduosiu pigiai, priežas- 
tį patirsite ant vietos.

2419 W. 69th St. 
Phone Hemlock 8099

}£XTRA parsiduoda Restaurantas 
ir Rooming House labai pigiai arba 
mainysiu ant Cottage. Pardavimo 
priežastis — savininkas nesupranta 
biznio. 3717 So. Halsted St. (

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI arba mainymui au
ganti 165 akrų fnrma, Lake County 
arti Crown Point, 40 mylių nuo Chi
cagos, 20 galvų gyvulių, 5 arkliai, 
300 vištų, 24 žąsys, 12 ančių, visi 
įrankiai ir mašinerija, 7 kambarių 
namas, furnisu apšildomas, elektra, 
bėgantis vanduo, bame 30x100 pėdų, 
20 akrų gero kieto medžio rąstų, su 
visais javais ir šienu; 2 blokai nuo 
miesto ir mokyklos; $150 už akrą. Sa
vininkas priims mažą namą j mainus 
arba gerų morgičių popieras. H. S. 
BANACH, 4810 Armitage Avė.

z Real Estate For Sale
Naniai-žemė Pardavimui

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

11 kamb. mūrinis namas garu šil
domas, kieto medžio padlagos, beis
mentas $7,750. $2,850 pinigais. 2309 
Adams St. arba šauk West 5080.

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

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

STOLZNERIO 
BUDAVOTI 

NAMAI
ELĖSIŠTAISYTOS GATVES IR

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

$8700—jmokėti 
$500

I . MĖNESI IR NUOŠIMTIS 
KAMBARIŲ BUNGAI.OVVS

$25
5 __________ , __________________

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

ŠITIE BUDINKAI RANDASI 
ANT SEELEY AVĖ.

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

PABUDAVOTI PAGAL

Stoltzner systemos
BUNGALOVVS — 2 FLAČIAI IR 

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

Stoltzner Constr. Co.
7403 So. Halsted St. 

v. Triangle 8704-10301 
*3825 N. Cicero Avė.

Talaside 6270-1-2 
134 N. La Šalie St.

Central 5901-2-3

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

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

DVIEJŲ FLATŲ mūrinis, 5-4> 
kambariai; ąžuolinės grindys ir tri- 
mingai; garažas; nėra asesmentų 
mokėti; mažas (mokėjimas, lengvi 
išmokėjimai. Savininkas Beverly 
6625.

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

$2b0 CASH, 5 kambarių bunga- 
lcw, karštu vandeniu gildomas, 4546 
St. Louis Avė. Likusieji mėnesiniais 
mokesčiais. Savininkas randasi Pro
spect 1696.

PARDAVIMUI moderniškas 8 
kambarių namas Beverly Hills apie
linkėj. Gera transportacija, arti 
mokyklų ir bažnyčių. Kaina $8000, 
pusė cash. Pašaukite Beverly 4746

PABUDAVOSIU ant jūsų loto ko
kio tik norėsite styliaus bungalow 
arba flatų buildingą už mažą cash 
įmokėjimą. W. H. GRAF, 5800 Map- 
lewood Avė. Prospect 1696

PARDUOSIU Už SAVO KAINĄ. 
Biznio nepasisekimas spyria savi
ninką parduoti 5 kambarių murini 
bungalow, ^puikiausiame stovy, $1200 
cash, 2 extra miegkambariai ir viš- 
kos, furnace šildomas, 2 karų gara
žas. Vienas blokas iki 2 karų lini
jų. Kaina $9000. Pamatyk bunga
lovv 4712 Kęvvanee Avė.

Savininkas
T. DWORK, 

TeF. Dearbom 9481.

PARDAVIMUI 2 augščių mūrinis 
narnąs, 6 ir 6 kambariai. Garu šildo
mas. Moderniškas. Labai gera trans
portacija. 7923 S. Throop St.

2 po 5 kambarius, medinis namas, 
karštu vandeniu apšildomas, 3 karų 
garažas, lotas 34x127, randasi Rose- 
lando, mainysiu ant farmos, lotų, bu- 
černės, grosernės arba ant bungalovv. 

2419 W. 69th St.
Phone Hemlock 8099.

Real Estate For Sale
Numai-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 budink*, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

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

PARDAVIMUI 12-kos ruimų rezi
dencija gani 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 ll?0.

su 
ba

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA
Paskui mus pamatyk

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

RILEY & KRAUSHAAR 
2191 N. Cicero Avė.

PMl’-ade 9600

pavyzdžius,
Avė.

Namai šiaurinėj pusSj 
PASIRINKITE SAU MUSŲ

VISAI NAUJĄ
5-6 KAMBARIŲ BUNGALOW 

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

5624 Irving Park Blvd.
Phone Pennsicola 5900—8200 

Avenue 4336

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

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.

Calumet City N
CALUMET CITY, ILLINOIS 

$500 įmokėt, kiti išmokėjimais 
Nauja 5 kambarių mūrinė bun

galovv, moderniška, gerai pabudayo- 
ta. 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 ir duris 
beržo, 1% užlaidų lazdukės, Langų 
drotai ir šturmo duris. Žolė, mede
liai, 5 m. Insurance užmokėta, Mor- 
gičiai 15 metų arti prie mokyklų ir 
transportacijos.

STYER & HISGEN, 
441-^157 St. Ph. Hammond 4988-W 
Taipgi namai su apartment. viršui

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 VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

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

RILEY & KRAUSHAAR 
3121 North Cicero Avė. 

Pališadę 9600

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

•DVIEJŲ FLATŲ — 5—5 kamba
rių, garo Šiluma, geram stovy, ang
liškas beismentas; 2319 W. Mar- 
ųuette Road; mainys ant loto; ge
roj vietoj. Triangle 7475.

NUPIGINTA IKI $7,850. 6 kam
barių mūrinė bungalow; furnasu 
apšildoma; 30 pėdų lotas; garažas; 
% bloko iki Marųuette paiko; tik
ras pirkinys, jei jus turite $2,800 
cash. Stewart 1771—4005.

APSIMOKANTIS Investmentas. — 
2 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė., arti 42 gt.; kaina $11,500; $300 
cash; išmokėjimai.

3 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė., arti 44 gt.; kaina $17,500; 
mainys ant gero 6 flatu namo. \

JOHN IBACH
1046 E. 43rd St. Oakland 4681




