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žodžio laisvės teisės 
patrempimas laisvo

je Amerikoj
Teismas nubaudė žmogų už be

dievybės skleidimų; kalinys 
paskelbė bado streikų

LITTLE, ROCK, Ark., spalių 
23. — Paskelbęs bado streikų, 
vietos kalėjime jau ištisa savai
tė badau ja Charles Smith, Ame- 
rikos Draugijos Ateizmui Kelt: 
pirmininkas.

Sinith buvo atvykęs j Littk 
Bock agituoti prieš anti-evoliu- 
cijos įstatymą, kuriuo norimi 
Arkansaso valstijoje užginti 
mokyk tose dėstyti evoliucijos 
mokslą. .Jis žadėjo laikyti čia 
visą eilę paskaitų, tačiau spalių 
17 dieną buvo areštuotas ir ati
duotas i teismo rankas, kaltina
mas dvi “piktžodžiavimo prieš 
Dievą’’ ir dėl “dirbimo darbo, 
kuris gali sukelti riaušių.’’

Visa literatūra, kurios Smith 
buvo atsigabenęs skleisti, tapo 
konfiskuota.

Municipalinio teismo teisėjas 
nubaudė Smithą $25 pinigais, 
neleidęs kaltinamajam dagi liu
dyti savo apsigynime, moty
vuodamas tuo, kad jis, kaip be
dievis, negalįs prisiekti biblija.

Nuteisatsis atsisakė pabaudą 
mokėti, dėl to teisėjas paskyrė 
jam dvidešimt penkių dienų ka
lėjimo bausmę. Uždarytas kalė
jime, Smith, dėl protesto prieš 
žodžio laisvės persekiojimą, pa
skelta bado streiką.
Anti-evoliucininkų variai užta

ria Smithą
“Bedievio” Smitho užtarėjų 

betgi atsiranda ir pačių evoliu
cijos priešų tarpe. Pav., Bev. 
Ben M. Bogard, vietos baptis
tų bažnyčios pastorius ir žy
mus anti-evoliucininkų vadas, 
smerkia teismo nuosprendį kaip 
neteisėtą. Jis sako, kad, pa
smerkdamas Smitbą kalėjimui, 
teismas sulaužė konstitucijos 
dėsnį apie žodžio laisvės teisę. 
Žodžio laisvė, sako pastorius, 
yra per daug brangus daiktas, 
kuris negali būt paaukotas dėl 
jokių tikslų. s

Amerikos monarchisty 
partija buvęs tik 

humbugas
DALLAS, Tėvas, spalių 23. 

— “Monarchistų pasirodymas” 
Amerikos padangėje pasirodė 
tik humbugas.

Trukšmą sukėlęs Bicharc 
Potts, vietos advokatas, kuris, 
pasivadinęs “generaliniu Ame
rikos Bojalistų Sąjungos sekre
torium”, buvo paskelbęs mo
narchistų mitingą ir tam tiks 
lui reikalavo miesto rotušės 
auditorijos, dabar prisipažino 
kad visa tai buvęs tik jo su
galvotas muilo burbulas juoko 
dėliai.

$375,000 fabriko gaisras 
Detroite

DETROIT, Mich., spalių 23 
— Vietos Ajax Bolt and Screw 
kompanijos įmonėj vakar siau
tė didelis gaisras. Padaryti nuo
stoliai, kaip apskaičiuoja, sie
kia apie $375,000.

Buvus operos daininin
kė nusižudė

ATLANTIC CITY, N. J., 
spalių 23. —Savo apartmente 
čia gazu nusitroškino Mine 
Yager Hali, dainavimo moky
toja, pirmiau buvus operos dai
nininkė.

Amerikos butlegeriai 
pabrangino likerius 

Francijoje
PARYMVS, spalių 23. — 

Prancūzai skundžiasi, kad svai
gieji gėrimai Francijoje beveik 
dvigubai pabrango.

Tyrinėjimai parodė, kad gė
rimai pabrango dėl to, kad 
laugybę jų superka Jungtinių 
Valstybių butlegeriai — svai
giųjų gėrimų šmugelninkai.

Milioninį biznį žada 
atiduot savo tar

nautojams
NEW YOBKAS, spalių 23.— 

Oscar F. (irab, moteriškų rūbų 
(irab and Co. firmos galva, pa
skelbė, kad šių metų gale visą 
tos savo firmos biznį, kurio 
vertė siekia $1,000,000, jis ati
duosiąs keturiolikai savo tar
nautojų, jau ilgesnį laiką — 
nuo 5 iki 18 metų — kartu su 
no dirbusių.

Patsai (irab patampa naujo 
Lef court-Normandie National 
3anko egzekutyviu viceprezi
dentu.

Oscar F. Grafa yra dar tik -12 
metų amžiaus žmogus, gimęs 
Austrijos sostinėj Vienoj. Į 
\merika atvyko būdamas 13 
netų amžiaus. Jis pirma tarna
vo vaistinėj už $3 savaitėje, 
>askui dirbo kaip adatos pra
monės darbininkas, ligi ilgai
niui įsisteigė nuosavą rūbų siu
vimo biznį, kurį jis išvystė 
taip, kad šiandie jam dirba nuo 
’50 iki 300 darbininkų. Su dar
bininkais jis visados gerai su
gyveno ir buvo kolektyvių de
rybų ir sutarčių šalininkas.

Didelis darbininkų 
streikas Lenkijoje 

pasibaigė
LODZe, Lenkija, spalių 23. 

— Didelis Lodzės tekstilės į- 
nonių darbininkų streikas pa
rbaigė.

Darbininkai laimėjo 5 nuoš. 
Jaugiau algos, taipjau dalį al
gos už streiko laiką.

Farmerys, kaltinamas 
dėl 8 asmenų nužu

dymo nusišovė
OSBORNE, Kans., spalių 23.

Kaltinamas dėl nužudymo 
<avo brolio, brolienės ir šešių 
’ų vaikų, savo farmoj netoli 
iuo Covert šiandie nusišovė 
aunas farmerys Fred Kaser. 
lis buvo paleistas po $60,00(1 
kaucijos iki teismo. Prieš pat 
eismą, kuris turėjo prasidėti 
•ytoj (šiandie), kaltinamasis 
nusižudė.
t ‘
Nusižudė buvęs Rusų 

carienės gvardijos 
vadas

VARSA VA, spalių 23. — Kai 
ūsų sobore buvo laikomos go

dotos pamaldos už Danijoj mi
nusią Bušų imperatorienę, ca- 
•o Aleksandro III našlę Mariją 

^’iodorovną, nusižudė pulk. Var 
dly čibikov, kitados buvęs im- 
neratorienės kazokų gvardijos 
Milko vadas. Jis šoko nuo gre
timo su soboru penkių aukštų 
namo stogo ir užsimušė.

Mirė ex-senatorius Towne
TUCSON, Ariz., spalių 23.— 

Plaučių uždegimu mirė čia Ch. 
A. Towne, buvęs J. V. senato
rius.

j Sovietų spauda me
luoja apie Trockio ’ 
sveikatos padėtį

A. Viola Smith, vienintelė Amerikos moteris, kuri užima 
prekybos komisionieriaus vietą, šiomis dienomis ji atvyko iš 
Kinijos į Washingtoną išduoti raportą.

Ištremtas komunistas sako, kad 
diktatoriai išvarę Trockį ty
čia Į nesveiką vietą, kad jis 
ten žiltų

BERLYNAS, spalių 23. — 
Žinomas rusu komunistas Sos- ę

novsky, kuris yru ištremtas J 
Barnaulą, Sibire, už tai, kad 
priklausė opozicijai, atsiuntė 
visiems sovietų laikraščiams 
laišką, kuriame jis aštriai pro
testuoja prieš žiaurų sovietų 
valdžios elgesį su Trockiu. Tro
ckio bylą Sosnovsky lygina su 
Sacco-Vanzetti byla ir sako, 
kad Maskvos diktatoriai tyčia > 
pasmerkę sergantį Trockį pa
lengva mirtim mirti.

Sovietų laikraščiai tą laišką 
patrempė, nepaskelbė. Laiškas 
betgi lapo Vokiečių komunisti
nės opozicijos laikraščio Volks- 
wille ir Varšavos Volkszeitun- 
gos paskelbtas.

Skundas Kalininui
Savo laiške Sosnovsky pasa

koja, kad neseniai vienoje ko
munistų konferencijoje Trockio 
simpatizuotojai maldavę Kali
niną, kad jis pasigailėtų buvu
sio artimiausio Lenino draugo, 
bet Kalininas juos nuraminęs, 
kad Trockis jaučiąsis visai ge
rai ir kad su juo elgiamos iš
trėmime ko gražiausiai.

Tas Kalinino pareiškimas 
tuojau buvo išspausdintas so
vietų organe Iz vieši i ja tikslu 
nuraminti visuomenės opiniją.
Kalininas pats esąs klaidingai 

informuojamas
“Aš manau,” rašo Sosnovs

ky, “kad Kalininas ne tyčiomis 
klaidino žmones: jis greičiau
siai pats buvo suklaidintas be
gėdiškai melagingomis infor
macijomis, kurios jam buvo tei 
kiamos apie Trockį. Žinios iš 
Alta-Ata [Trockio trėmimo vie
ta] patvirtina, kad Trockio gy
vybė yra pavojuje. Valdžia ir 
tie žmonės, kurie jį ištrėmė į 
taip dyką ir nesveiką vietą, ži
nojo gerai, ką jie daro.
Begėdiškas komisaro Voro&Ho- 

vo pasityčiojimas

“Mes, ištremtieji bolševikai 
leninistai, sužinojome apie tą 
nepaprastą begėdystę iš dabar
tinio revoliucinės karo tarybos 
pirmininko iš Vorošilovo.

“Konferencijoje kai kurie de
legatai paklausė Vorošilovo 
apie Trockio sveikatos padėtį, 
ir jis štai ką atsakė:

“ ‘Trockj mes išdanginome 
taip toli, kad jeigu su juo kas 
ir atsitiktų, žinios apie tai ne
galės mus greitai pasiekti.’ ”

Toliau Sosnovsky rašo:
Trockio likimas esąs panašus į 

Socco-Vanzetti
“Trockio likimas ima judinti 

darbininkus nemažiau, kaip kad 
likimas nežinomų Sacco ir 
Vanzetti. Mes telegrafu reika
lavome iš centralinio komiteto, 
kad Trockis butų perkeltas į to
kią vietą, kur bent jo gyvybei 
nebebūtų pavojaus. Ligšiol jo
kio atsakymo negavome.

“Kiekvienas tolesnis vilkini
mas reikš, kad Trockio trėmė
jai sąmoningai veda prie nau
jos Sacco-Vanzetti bylos, tik šį 
kartą sovietijos žemėje. Aš esu 
įsitikinęs, kad kai Sovietų Są
jungos ir viso pasaulio darbi
ninkai sužinos visą tiesą apie 
draugo Trockio sveikatos padė
tį, jie pareikalaus, kad tuo

[Atlantic and Pacific Photo]

jau butų pabaigtas pavojingas 
žaidimas su proletariato revo
liucijos vado gyvybe.”

Kitų tremtinių protestai
Ištremtieji komunistai — 

Smirnov, buvęs sovietų valdžios 
narys; Bozanov ir kiti pasiuntė 
jentraliniam komitetui antrą 
laišką. Jie taipjau aštriai kriti
kuoja sovietų valdžią dėl žiau
raus elgesio su Trockiu ir sa
ko, kad ji iš anksto žinojus, jo- 
gei Trockio sveikata negalė
sianti išlaikyti nesveiko Alta- 
Ata klimato.

Radek ir Rakovsky dar krei
pėsi Trockio reikalu tiesiai i 
centralinio komiteto sekretorių, 
bet ir be jokių pasėkų.

Apliejo žmogų gazo
linu ir uždegė

SAVANNAH, Ga., spalių 23. 
— Vakar vienam Clyde, Ga., 
piliečiui, Ernestui Sykes, va
žiuojant į Savannah, du vyrai 
sulaikė kely jo automobilį, iš
traukė Sykesą laukan, sulaistė 
jo rubus gazolinu ir padegė.

Užpuolikai po to tuojau pa- 
s’islėpe.

Sykes, baisiai apdegęs, buvo 
atbėgusių pagalbon žmonių 
nugabentas į ligoninę, bet var
giai begu pasveiks. Jo akys 
visai išdegusios. Sykes sakosi 
nežinąs, kas ir dėl ko jį puolė.

1 " ■ t

Anglija Francija pa
skelbė jūrių sutarties 

dokumentus
LONDONAS, spalių 23. — 

\nglijos vyriausybė vakar va
karą paskelbė dokumentus ry
šy su anglų-francuzų laivynų 
nutartimi.

Tuo pačiu laiku tos sutar
ties dokumentai buvo Franci
us valdžios paskelbti Paryžiuj.

Mirė rašytojas McCutcheon
NEW YOBKAS, spalių 23,— 

Staigia mirtim šiandie čia mirė 
George Barr McCutcheon, žino
mas Amerikos novelistas, 62 
metų amžiaus. Jis buvo žymaus 
karikatūristo ir taip pat rašy
tojo John T. McCutcheono bro-- 
lis.

Kinijos krikščionys 
krikščioniškesni už 
jų krikščionintojus

Pasmerkia karus, militarizmą, 
ir stoja už pripažinimą vienos 
universalės krikščionių baž
nyčios

ŠANCHAJUS, Kinai, spalių 
23. — Tautinė, Kinų Krikščio
nių Taryba, atstovaujanti dau
giau kaip 500,000 kinų krikš
čionių, pabaigė savo dviejų sa
vaičių suvažiavimą. Taryba pri
ėmė keletą rezoliucijų, kurio
mis reiškiama pritarimo Kellog- 
go-Briando amžinos taikos pak
ali, pasmerkiama karas kaip 
priemonė kilusiems tarp tautų 
ginčams išspręsti ir pasižada
ma dirbti dėl tarptautinių san
tykių sukrikščioninimo.

Suvažiavimas pasiuntė svei
kinimą tautinei Kinų valdžiai 
dėl tautos suvienijimo, pareikš
damas viltį, jogei valdžia išlai
kys religijos laisvę, rūpinsis 
žmonių švietimu ir moraliniu 
auklėjimu, sumažins karo įstai
gą, patremps krašte banditiz
mą, panaikins opiumą ir pro
stituciją ir dirbs dėl įsteigimo 
pat vanos taikos ir ramumo 
krašto viduje.

Suvažiavimas pareiškė pa
geidavimą, kad krikščionys pa
galiau liautųsi dalinęsi į sek
tas, bet kad išlygintų savo 
'skirtumus ir pripažintų vieną 
uniVersalę krikščionių bažny
čią.

------------------------- . " .......~ ■

Chicagai ir apielinkei fede- 
’alinis oro biuras šiai dienai 
nranašauja:‘ »

Bendrai gražu ir truputį šal
čiau; vidutinis vakarų ir žie
mių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 41° ir 54° F.

šiandie saulė teka 6:12, lei
džiasi 4:57. Mėnuo leidžiasi 
12:49 ryto.

Kovos su maištinin
kais Meksikoje

39 užmušti kautynėse tarp fe
deralinės kariuomenės ir 
maištininku bandos

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 23. — Pranešimai iš Gnada- 
lajaros sako, kad Autlane, Ja- 
lisco valstijoj, Įvyko aštrus su
sikirtimas tarp federalinės ka
riuomenės dalies ir maištininkų 
bandos. Kautvr.ėse, kurios tęsė
si beveik per trylika valandų, 
trisdešimt maištininkų, jų ta> 
pe du bandos vadai, buvo nu
kauti. Fecicralų buvo vienas 
karininkas ir du kareiviai už
mušti, o kiti du kareiviai • i- 
žeisti.

Kitos telegramos praneša 
apie susikirtimą ties Huspala, 
kur gen. Bodrigo Quevedo va
dovaujama federalinės kariuo
menės dalis sumušė maištininkų 
bandą, su jos vadais Anay.i ir 
(lorzalesu.

Oro katastrofa
Keturi asmenys užsimušė aero

planui nukritus

TUCSON, Ariz.fc spalių 23.— 
Jų aeroplanui, skridusiam per 
Oracle distrikto kalnus, nukri
tus žemėn, užsimušė keturi as
menys: Aeroplano pilotas Geor
ge Peck, deputy šerifas Clif- 
ford Malson, Harold Whitman 
ir vienas nepažįstamas pasažie- 
rius. 1

Nukritęs žemėn aeroplanas 
užsidegė.

Žemės drebėjimas 
sugriovė Graikijoj 

du miestelius
ATĖNAI, Graikija, spalių 23.

— Smarkus žemes drebėjimą^ 
sunaikino du miestelius, Emliį 
ssi ir Thal’ero, abudu netoli nu6 
nesenai žemės supurtymų su
griauto Korinto miesto.

Nežiūrint šalčio ir siaučian
čios drugio epidemijos, gyven
tojai Lijo drebėjimų atsikarto
jimo ir laikosi lauke.

- l -

1 užmuštas, du sužeisti 
automobilių kolizijoj

GALESBURG, III., spalių 23.
— Dviem automobiliam sus* 
durus vieškely netoli nuo Rose- 
ville, buvo užmuštas Raymond 
Barnes, 21 metų, iš Summit 
III. Jo brolis Ben ir L. Shields 
buvo sužeisti.

Kinietis, pasmerktas pa
karti, pats pasikorė

SAN QUENTIN, CaL, spalių 
23. — Vietos kalėjime šiandie 
savo narve pasikorė kinietis 
Leong Ying. Jis buvo pasmerk
tas mirties bausmei už nužudy
mą dešimties savo tautiečių ir 
kaip lapkričio 9 dieną turėje 
būt pakartas.

10-ties metų Čechoslo- 
vakų respublikos 

sukaktuvės
PRAHA, čechoslovakija, spa 

lių 23. — čechoslovakai vaka 
visame krašte iškilmingą? 
šventė dešimties metų, savo nq 
priklausomybės sukaktuves.

Taja proga Kremsiere buvt 
atidengtas prezidento Tame 
Masaryko, kaip respublikos tė
vo, paminklas.

No. 252

Lietuvos žinios.
Kaune likviduota ko* 

munistų organizacija
KAUNAS. — Kriminalės po

licijos žiniomis, Kaune esą lik
viduota didelė komunistų orga
nizacija. Žaliakalny rasta slapta 
jų spaustuvė “Spartakas”, ku
rioj būdavę spausdinamos pro
klamacijos.

Sąry&y su tuo esij sulaikyta 
daug asmenų Kaune ir kitose 
vielose.

Panevėžy suimtas komunistų 
kurjeris su 5,000 ekz. prokla
macijų, “Spartake” spaustų.

Sulaikytas komunistas 
J. Čepliauskas

KAUNAS. Kriminalės poli
cijos žiniomis, šiomis dienomis 
Šimkaičių valsč., Necjų kaime 
sulaikytas J. Čepliauskas. Jis 
įtartas platinęs priešvalstybinę 
literatūrą. Laike kratos esą 
rasta jo rašytų korespondencijų 
į komunistų laikraštį “Balsas”, 
hidžimnas Vokietijoj.

DVIEJŲ ŽMONŲ VYRAS

KAUNAS. — Devyniolikos 
netų vaikinas, Juozas Drongis, 
'917 metais vede Petrę Pušin- 
kaitę Šančių bažnyčioj. 1920 
netais jis stdja kariuomenėn 
> po kiek laiko užmiršta savo 
*moną ir, atleistas iš kariuo
menės, pas ją negrįšta. 1925 
metais Kaune, karo ligoninės 
koplyčioj, jis vedė Uršę Alek- 
nytę.

Apie tai sužinojo pirmoji 
žmona. Bet nežinojo, kur jis 
gyvena. Po kiek laiko išaiški
no, kad jis gyvena Telšiuos 
(kilęs iš Sedos valsč. Telšių 
3pskr.). Pirmoji žmona, kaimy
nų pamokyta, jį apskundė teis
man. , j

Rugsėjo 27 d. ; J. Drongis 
Kauno Apygardos Teisme sė- 
'čjo kaltinamųjų suole. Kaltu 
nrisipažino. Antrajai sakęsis, 
kad esąs kavalierius, todėl ji 
attiko tekėti. Nuo pirmosios 
ėgęs, nes negalėjęs sugyventi 

oykdavęsi.
Apygardos teismas J. Drongį 

nubaudė 4 mėn. paprasto kalė
jimo.

Elektra užmušė 
darbininką

KAUNAS. — Jonavoj, Fai
lo kepykloj, per neatsargumą 
>aliestos elektros srove užmu
šė tos kepyklos darbininką Gei- 
ką-Chaimą Kricerą 22 m. am- 
:iaus.

Potvyniai Francijoj da
ro didelės žalos

LYONS, Francija, spalių 23. 
— Potvyniai, kilę po nepapras
tai smarkių liūčių pietų rytų 

' Trancijos dalyse, daro didelės 
alos. Daugiau kaip 500 namų 
įžlieta. Daug fabrikų buvo pri- 
ersti užsidaryti. Vyriausioji 

geležinkelio linija tarp Lyono 
r Genevos penkiose vietose 
iu kirsta.

Bombos sprogimas 5 as
menis užmušė, 20 

sužeidė
LAHORE, Britų Indija, spa- 

:ų 23. — Indnsų miniai grįž- 
ant iš iškilmių Dudderoj, į ją 
>uvo numesta bomba, kuri 
sprogdama penkis asmenis už
mušė, o daugiau kaip dvidešimt 
sužalojo.
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Tarp Chicagos 
dėtuvių

Birutės koncerto 
įspūdžiai
Rašo—Nora

Chicagos lietuvių muzikos 
zono ratas pradėjo suktis

i ,
'širdį, dainoje matai tautos vei- nors dar jaunutis ir nelavintas, 

Dainoj atspindi tautos is- bet malonaus tembro ir gražiai
Linkėtina jam la-1 |>ri

dą.
tori j a.

Birutė savo darbuose visuo
met buvo šis puikus musų me- 
liodijų darželis, tik dčja, kad 
praeitam Koncerte nebuvo pilnu- 

(tūlė svetainė pa»inaudloti musų 
(meliodijų gėlėmis. Su tais, ku- 
j rie neturėjo progos paklaidžioti 
. muzikos daržely su mumis sek
madieny, ir kad jie žinotų what 

l they missed, noriu pasidalinti 
se- minėto koncerto įspūdžiais.
su

vartojamas.
vintis, kad tinkamai išnaudotų 
tą dovaną, šis kvartetas pub
likai patiko ir jie buvo privers
ti pakartoti savo paskutinę dai- •

Paaiškinimas
koretipimdencijoB “Birute . 

koncertas”

Pirmų kartą girdėjau p. Ste-’ 
atidarymu praeitą sekmadienį ponavičiaus sukompanuotas dai- 
Birutės koncerto Lietuvių Au- nas, ir reikia pasakyti, kad pir- 
ditorijoj. Per daugelį metų 
Birutė buvo gyvybė ir siela mu
sų muzikos sezonų, tečiaus šis 
sezonas žada mums kai ko nau
jo. Birutės dabartinis vedėjas 
yra Amerikoje gimęs, jaunas ir 
energingas mokytojas, p. Kazys 
Steponavičius, o pačioje Biru
tėj daug naujo taip pat Ame
rikoje gimusios jaunuomenės. 
Reiškia, įeina naujų jėgų, ku
rios kartu su senomis, patirto
mis ir pastoviomis Birutės jė
gomis, turėtų pateikti mums

mas programo numeris, suside
dąs iš jo trijų dainų—Taųisią 
naktį, Lopšinė ir Kas bus?
darė malonų įspūdį, buvo be 
pretenzijų ir gražiai Birutės 
choro, su ponia Ona Biežis, kaip 
soliste, išpildytas, o ypatingai 
gerai paskutinė daina — Kas 
bus? Reiškia, graži pradžia jo 
kūrybos darbo.

Antras numeris, Birutės Vy
rų Kvartetas, susidedąs iš jau
nuolių—J. Balandos, B. Jakovi- 
čiaus, A. Ažuko ir C. Svėnčis------- -- ------ --- ------------- V4C4U4O, 4* K7VVUVIO

ypatingai įvairių vakorų ir būti Į ųj(h—buvo taip pat naujanybė
pradžia artimesniam ryšiui 
Amerikos lietuvio su Lietuvos 
lietuviu.

Ir kas gali padaryti geresnius 
pažinties ryšius, kaip kad dai
na? j)ainoje matytis tautos 
praeitis, ką ji pergyveno, ką 
kentėjo, kuo džiaugėsi. Daina 
reiškia tautos jausmą, tautos

Jie sudainavo Šimkaus “Jau atė
jo rudenėlis” truputį nedrąsiai, 
Serenedą, Herbert, ir Asleep i n 
the deep, Petrie, su J. Balanda, 
basso, kaip solistu, gan gerai, 
ypatingai imant dėmesin, kad 
tai buvo jų pirmas pasirody
mas lietuvių scenoje. Pono Ba
landos tikrai gražus balsas, ir

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

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg' 
zaminaviinas atidengs jnsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pu galutino išegzamina- 
vimo —■ kas jums yra.

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

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro.
Nedilioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų. 4
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RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims ceredoj ihi vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir pradas visada.

908 W. 14 St, 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phonc Canal 2544—2545

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzle 8902

3514-16 Roosevelt R 
arti SL Lotus Avė,

CHICAGO, ILL.

Po jaunų dainininkų mėgėjų 
pasirodė scenoje artistas-daini- 
ninkas, p. Juozas Babravičius, 
ir tikrai artistiškai jisai išpildė 
pirmoje daly programo —\Over 

; the Steppe, Gretchaninoff; The 
Pilot, Protheroe; Naktis svajo
nėms papuošta, Vanagaitis; ir 
Kashmiri Song, Woodford-Fin- 
den; antroj daly programo — 
Disonance,- Borodine; Indian 
Love Song, Lieurance; ir Kaz- 
bek. Gamtos apdovanotas nepa
prastu, retu balsu, savo tobula 
dikcija ir rūpestingu studijavi
mu ir jausmingu interpretavi
mu dainų, p. Babravičius įgijo 
pirmaeilę vietą meno pasaulyje 
ir muzikos mylėtojų 
Jis, kaip visados, taip 
koncerte, triumfavo.

Ketvirtas programo 
Toreadoro daina iš Carmen, Bi- 
zeto, išpildytas Birutės Choro 
su A. Chapu, baritonu, kaip so
listu, ir numeris penktas Biru
tės Moterų Choro sudainuotos 
Pastoralė (populiariška meliodi- 
ja, sutaisė Chapius) ir Ateik tu, 
mergyte, pas mane, čechosloya- 
kų liaudies daina. Abudu nume
riai išpildyti gan vykusiai, nors 
man asmeniškai darė geresnį 
įspūdį Moterų Choras.

šeštas numeris, Dukružėlė. 
Sarpaliaus, ir Ritorna Vincitor 
iš Aidos, Verdi, išpildytas p-lės 
Anelės Salaveičikiutės, drama
tinis soprano, parodė, kad musų 
dainininkė turi ypatingai dide
lę medžiagą savo balse, gerai 
išlavintą ir sąmoningai vartoja
mą. Kaip encore, ji sudainavo 
neseniai parašytą ir pirmą kar
tą dainuotą musų Petro Sarpa- 
liaus “Žiburėlį”. Ši daina savy
je labai charakteringa ir panelė 
Salaveičikiute vykusiai išpildė 
ją. U’,?. .

Paskutinis programo numeris 
buvo Karvelėli, 
pildytas 
Babravičium kaipo solistu. Na, 
šis finalas tai jau ypatingai ge
rai sumokintas ir išpildytas, ir! 
tasai reiškimasis ilgesio turėjo 
rasti atbalsį kiekvieno širdyje. 
Tas ilgesys primena man seną 
motinėlę Lietuvą, kuri pasiilgus 
savo sunaus Vilniaus, taip ir iš
šaukė dainą, kad “Mes be Vil
niaus nenurimsime”, kuri taip 
■elektrizavo publiką, kad ir po 
koncerto girdėjosi balsai “ne
nurimsime, ne!”

Koncerto akompanistas buvo 
gerai žinomas pianistas, ponas 
Jonas Byanskas, be kurio sim
patingos paramos neapsieina nė1' 
vienas geresnis programas.

Kaipo užgyrimą rūpestingo 
darbo ir išlaikymą kvotimo, p. 
Kaziui Steponavičiui buvo įteik
ta didelė pintinė gėlių.

Dabar lauksime kito Birutės 
vakaro.

širdyse.
ir šiame

numeris,

is-
Birutės Choro su p

Vakarykščiose 
rašydamas apie 
tęs” koncertų pasakiau, kad 
“p. Babravičius šį kartą rin
kosi daugiausia svetimtautiškas 
dainas”. Bet dabar teko patir
ti, kad art. J. Babravičius tai 
darė ne iš savo noro, bet buvo 
priverstas taip daryti.

Buvo šitaip. Art. Babravičius, 
važiuodamas iš Waukegan, pa
metė visas lietuviškas gaidas, 
kurias turėjo su savim. Gi at
vykęs “Birutės” koncertai], ant 
greitųjų, dainavo tokias dainas, 

| kurių gaidas galėjo pasiskolin
ti. Pas p. Babravičių nebuvo 
netik mažiausio noro šalintis 
lietuviškų dainų, bet jis buvo 
pasirengęs dainuoti tokias lietu
viškas daineles, kokių publika 
labiausia pageidauja.—V.

“Naujienose”, 
įvykusį “Biru-

zab roselandiečiams. Ponia Ja
nušauskienė dainavo dviem at
vejais. Pirmą kartą sudainavo 
8 dainas, iš jų vieną lietuviškai. 
Antru kartu padainavo vieną 
dainą “Kur bakūžė samanota”. 
P-ios Janušauskienės dainos la
bai patiko roselandiečiams. Dai- 
navo taipgi roselandietis, K. Pa- 
žarskas. Jam akompanavo Ra
kauskas. Pažarskas taipgi dai-

1 _______

navo dviem atvejais po dvi dai
nas.

Dainavimas pavyko labai ge
rai. Paskutinė daina, kurią Pa- 
žarąkas padainavo, buvo “pijo
kų” daina — “Pasigėriau kaip 
craidys”. Susirinkusiems tai la
bai tiko, nes kiekvienas tą dai- 
ną moka dainuoti, ir užsigėręs 
gal ne vienas jų uždainuoja.

Vietinis.

GALVĄ SKAUDA?
Nervinius, aitrius ar pe
riodinius galvos skaudė
jimus greitai sustabdo 
ORANGEINE Milteliai. 
Formula ant kiekvieno 
pakelio. Neturi nar- 
Icotu ar oniatų.

Visose aptiekose 10c. ir 25c.

OnAMGElNE
POWDER5~TĄHLET5

Roseland
Lietuvių Republikonų 9 War- 

| dos Kliubas nedėlioję, spalių 21 
dieną, Strumilo salėj, turėjo 
parengęs priešrinkimines pra
kalbas. Jų paklausyti buvo daug 
publikos. O daug prisirin
ko dėlto, kad buvo garsinama, 
jog bus ir daįnorių tose prakal
bose, nors nebuvo pasakyta kas 
dainuos.

Kalbėtojų buvo 9, tarpe jų du 
lietuviai. Kalbėtojai nieko nau
jo nepasakė, tai neapsimoka 
apie kalbas nei rašyti.

Bet šiose prakalbose buvo ir 
dainų. Dainavo ponia Janušaus
kienė. Jai akompanavo p. Janu
šauskas.

Tai tikrai buvo geras siurpry-

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

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

musu populiariais laivaisSu
NEW YORK, ALBKRT 

HAMBVRG, DJBUTKlilAND, 
RBBOLUTE, RJEL1ANCB, 

CLKVKLAND, 
WI$TPHALIA, THUBINOIA

Puikus patarnavimas visose 
klesose

--------------------------------------
IŠ NEW YOR- 
KO IKI KAU
NO IR ATGAL

Trečia K lesa
Plūs ¥. S. Revenue takiai 

v ... ...---- — - >
Kelionė greita ir pigia kaina 

Del perimto ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vieti- l 

nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Avė. Chicago

3$

Gana
o vis dėlto jie patenkina*

LENGVUMAS ... bu skoniu. Tai yra 
Cheslerfield ypatybe.

Gamtinis skonis ir kvapsnis grynų, 
saldžių tabakų, raugintų medinėse 
šulese daugelį metų . . i iškaštingiausias 
būdas, bet tikriausias ir natūralia 
bjidas. Tada sumaišoma ir vėl permai-

šoma, kad išgauti iš jų puikiausi jų 
skonį ir kvapsnį.
Tas nepaprastas sumaišymas yra Ches- 
terfield paslaptis ir nesiduoda pamėg
džiojimui. 1 ai yra vienatinis būdas, 
kuriuo gali būti padarytas lengvas ci
garetes, kuris patenkina.

SKALBIMAS YRA SUNKUS DARBAS!
TLfES vartojame puikiausias mašinas skalbimui,, kokios yra padarytos, bet mes samdome stiprius vy- 

*rus jas operuoti, — tai nėra moterų darbas. Lai paprasčiausias būdas išris jūsų problemą: _ Vis
ką suriškit j krūvą — patelefonuokit musų atstovui — ir jūsų skalbimas atliktas!

WET WASH

Išplauti mink štame 
muiliname vandenyje 
ir išimti beveik sausi.

Seredomis, K et vergais 
ir Pėtnyčiomis

20 svarų $1.00

Scredomis, Ketvcrgais 
ir Pėtnyčiomis.

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

20 svarų $1.50

f '
ROUGH DRY

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

skalbiniai 
sudėti, 
daiktai 

sausi.

15 svarų $1.60
Kiekvienas priedinis

svaras 9c
K ______

KODĖL NEIMTI GERIAUSI?”

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

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

$1.67

“KUR KAINA YRA TA PATI,

Archer Wet WashLaundry
3857-3867 Archer Avenue Visi telefonai Lafayette 9211

MASKARADŲ BALIUS
Jį Rengia

ARTINAS

WICKER P ARK SVET
Šiame gigantiniame “Naujienų” Maskaradų-Kaukių baliuje bus 
išdalyta virš $2,000 vertės piniginių ir įvairiu daiktiniu dovanu 

grupėms kurios bus skaitlingiausios, taipgi poroms ir pavie
niam#, kurie sulyg sprendėjų n

NEPAMIRŠKITE LAPKRIČIO 25-tos!

1928

bti'j j vairiausia apsiren

ENOS
vai. po piet

2040 West North Avė.
•, ‘ N ojcfios” išanksto tikrina, kad šitas Maskaradų balius 

bus ypatingiausiu koks kada Chicagoje yra buvęs. Pertat, Chi- 
cagos ir apielinkių lietuviai išanksto kviečiami rengtis į 
j ieną” Maskaradų Balių.

“NAUJIENŲ” PRAMOGŲ KOMISIJA
. '________ i •
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

North Side'
Jaunuomenės klausimu

Griaudu, kad jų darbas, pa
sišventimas, ir rūpesčiai buvo 
veltui padėti. Bet ką darysi, 
gyvenimas dažnai apgauna kuo- 
širdingiausius norus, kuogeriau- 
sius svajojimus ir geidavimus.

Keli metai atgal North Sidės 
lietuviai pradėjo svajoti puiku 
ir girtiną sapną. Sapnas išsva
jotas, jie pradėjo jį vykdinti. 
Paėmė svetainę, pakvietė mo
kytojus, siuntė vaikyčius — 
darbas buvo padėtas. Ką jie 
svajojo? Nugi tą svajonę, kuri 
buvo įkurta baimės ir pasidi
džiavimo — baimės, kad čia, 
svetimoj šalyj, prapuls jų kal
ba, prapuls jų papročiai ir kad 
jų vaikai turės svetimus drau
gus, gyvens svetimu gyvenimu, 
o pasididžiavimo savo tėviške 
ir savo kalba. Gerai. Tėvai var
go, vaikai vargo, mokytojai 
vargo; vienu žodžiu, visi var
go.

Ką nuveikė? Daug. Vaiku
čiai pradėjo gražiai dainuoti. 
Sulošė jie keletą operečių, davė 
koncertų, atliko daug geriau, 
negu buvo tikėta; žmonėms pa
tiko, o tėvai tai kaip ore vaikš
čiojo. Lietuvių kalbos mokini
mas irgi sekėsi. Vaikai jau ga
lėjo taisykliškai parašyti visi, 
o keletas dar ir aukštesnės gar
bės tikėjosi. Mokytojų daug 
parleido, bet pačiu pasekmin- 
giausiu laiku buvo vedami p. P. 
Sarpaliaus ir Dr. A. Montvido. 
Po audros ateina tylos laikotar
pis, ir po didelio pasisekimo 
įvyko tyla.

Tylos laikui praėjus, mokyto
jų vėl ieškojo. Surado. Bet se
novės patraukimas (ar prispy
rimas) jau buvo nusilpnėjęs, 
nebegalėjo sutraukti kaip kad 
pirmiaus. Tik keli beatėjo. Dau
giau vargo, vargo visiems, bet 
lipimas buvo sunkesnis ir vis 
atgal slydo. Dabar tėvai vėl su
judo, nupirko naujus batus, pa
prašė tuos vadus gerųjų laikų, 
ir pasirengė vėl į kalną lipti.

Laikas tuo tarpu bėgo grei
tai, ir mes turime naujų jau
nuolių. Jie irgi dega šventąja 
ugnim kartu su tėvais ir trokš
ta darbo. Bet tas gaisras tur 
būt užgeso pirma, negu jie pa-' 
sieks vietą, kurią pasiekė pir-| 
mesni jaunuoliai. Matote, tie 
vaikučiai užaugo. Jie dabar jau 
“dideli”, “svarbus”, “protingi” 
rištis su savo tėvų ir tautos no
rais, reikalavimais. Vargšai! 
Nežino, kad jie priklauso Lie
tuvai. Jie bijo šnekėti arba dai
nuoti lietuviškai. Nežino, kad, 
daug kalbų kalbėti yra gasoli- 
nas, o ne susprogusi guma jų 
gyvenimo automobiliaus.

Tai taip susprogo North Si- 
dės tėvų svajonės. Ar tie “vai
kučiai” susipras, ar ne?

♦ Del Ko.

Bridgeportas
Naujas choras
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Naujas garažas 
Bridgeporte

Garažo savininkai J. Zabukas ir
J. Chalkis

šiomis dienomis Bridgeporte, 
adresu 907 West 35 Street, at
sidarė nesenai pastatytas di
džiulis garažas ir automobilių 
Sales Boom. Atidarė jį lietu
viai J. Zabukas ir J. Chalskis, 
kurie turi daugiau kaip dvide
šimti metų patyrimo prie auto
mobilių taisymo, garažų užlai
kymo, patarnavimo automobi
listams. •

šis jų garažas yra pastatytas 
ant keturių lotų ir turi vietos 
16,000 ketvirtainių i>ėdų auto
mobiliams ir trekams pastatyti. 
Garaže gali sutilpti daugiau, 
kaip 150 automobilių.

Garažas bus- atdaras dieną ir 
naktį. Ir ne tik ras čia vietos 
automobilistai savo karams. 
Automobilių ir trokų taisymas 
bus atliekamas gerai ir greitai, 
ba garažo savininkai yra pir
mos klesos mekanikai toj dar
bo šakoj.

Kaip kiekviename gerame 
garaže, taip ir šiame bus gali
ma gauti reikalingos automobi
liams dalys, gasolinas ir aliejai.

Jvažiavimas ir išvažiavimas 
iš garažo parankiausias, kadan
gi publikos patogumui įtaisytos- 
dvejos plačios durys.

Artimoje ateityje Sales Boom 
bus išstatyti nauji autai parda
vimui. Garažo savininkai mano 
užsiimti pardavinėjimu tokių 
automobilių, kurie yra prieina
mi publikai savo kaina, tvirti 
ir gražios išvaizdos; kitaip sa
kant, jie imsis pardavinėjimo 
tokius automobilius, kurie ypa
tingai patogus lietuviams, atsi
žvelgiant į jų skonį ir turtą. 
Mat, taip p. Zabukas, kaip p. 
Chalkis dės pastangas, kad juo 
geriausia patarnavus lietu
viams, nes tikisi žymią dalį sa
vo biznio daryti su lietuviais.

— Reporteris.

Naujas laukas 
bizniui

Parduodami žemės plotai ar
ti miesto Weldon, Jackson pa
viete, Arkansas valstijoje. Že
mė lygi, juodžemis maišytas su 
trupučiu smiltyno. Žęmė tinka
ma cukraus lazdynams augin
ti. Kai kuriose vietose yra miš
ko, bet tasai miškas noriai per
kamas cukrui dirbti fabrikams, 
taipgi aptvarams etc.

(ialima tikėtis iš vieno ako- 
rio paimti apie 100 dolerių už 
cukraus lazdynus, o taipgi dirb
ti iš derliaus sirupą, gauti cuk
raus lazdynų sekios, daryti uk- 
susą. Kai jau visos išlaidos es
ti padengtos, tai pasilieka nuo 
kiekvieno akerio tarpe 25 ir 50 
dolerių gryno pelno.

Planuojama artimoje ateity
je statyti čia sirupui dirbti fab
riku (vieną didžiausių pietinė
se valstijose), kuris sunaudos 
cukraus lazdvnu nuo 10 iki 15 
akerių kasdien ir kuris Išvarys 
nuo 1,000 iki 1,500 galionų si
rupo kasdien.

Nužiūrima, kad žemės kainos 
kils nesustojamai aukštyn. Že
mės. kruios yra kaimynystėje, 
parsiduoda po $100 už akerį.

NAUJIENOS, Chlcago, m.
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olas buvo gautas, kaip j Kviečiame linkąmai praleisti 
didelis plotas, pigiau, ir todėl ketvirtadienio vakarą, spalių
pa įduodamas tik po $50 už a- 
kečį per tnfrnpą laiką. Pini
gai sumokami bankui, ir ban
kas pasiųs pirkėjams dydus ir 
kitokias savasties popieras.

Bridgeportas
Prašo apsaugos bridgeportie- 

čiams

Spalių I I dieną įvyko susirin
kimas Bridgeporto gyventojų, 
kuris, apsvarstęs pasitaikančius 
dažnai šioje apielinkėje plėši
mus, nutarė kreiptis į 11-tos 
vvardos policijos stotį prašymu 
geresnės apsaugos bridgepor- 
tieciams. Deering stoties kapi
tonui buvo pasiųstas tuo liksiu 
laiškas, kuriame nurodoma ke
letas “holdapų”, padarytų pa
staruoju laiku.

Del tų holdapų nukentėjo: 
Kazimieras Medžiūnas, 3358 
So. Ilalsted st., rugpjūčio 26 d.; 
Izidorius liekis, 3337 So. Mor
gan st., rugsėjo 28 d.; Augus
tas Vardauskas, gyv. 331 I Au- 
burn avenue ir dirbantis val
gykloje prie So. Ilalsted ir 35 
gatvių; jį piktadariai užpuolė 
prie jo namų spalių 12 d.

lėliškas pasiųstas 11 wardos 
lietuvių — amerikiečių komi
teto vardu. Pasirašė V. M. Stul
pinas, Antanas’ Stumbris, Stan
ley Petrulis ir George Lucas.

— Reporteris.

Bridgeportas
Iškirto šposą

Gerai bridgeportiečiams žino
moje užeigoje šeštadienio vaka
re susirinko didokas būrys lie
tuvių savaitę palydėti ir sekma
dienį sulaukti. Ragauta alučio, 
nesi purtyta nė kai ko tvirtes
nio. Sakyta pasakos ir prieti
kiai, o gal ir' kaziros maišyta.

Viskas buvo gerai. Tik šuva 
kažin kodėl ėmė nerimauti. Bet 
šuns ūpą negi suvaikysi. O kal
bėti jis nemokti. Taigi nekreip
ta į jį ypatingo dėmesio.

Pasirodė betgi vėliau, kad 
butų buvę gerai šuns paklausus, 
kodėl jis loja. Kai jau svečiai 
išsiskirstė, tai šeimininkas pa
matė, kad iš skiepo dingo, dvi 
bačkos arba keturios pusbačkės 
alaus — šviežio, gardaus ir su 
“kiku”.

Kitokie trobeliai
Šeštadienyje, apie ketvirtą 

valandą po pietų, einu Olstry- 
čiu. Prie 33-čio pleiso, visai ne
toli kampo, vakarų pusėje sto
vi policijos vežimas. Sustojau ir 
aš. Netrukus policininkai išsi
vedė iš vidaus lietuvį pilietį ir 
įsodinę vežiman, nusivežė jį, 
kaip poną.... nežinau kur.

Reporteris.

Jaunos mergaitės
kviečia kitas jaunas mergaites, 
kurios dirba, arba lanko aukš
tesniąją mokyklą, arba yra pra
dinės mokyklos aštuntame sky
riuje.

Bus proga susipažinti su 
draugėmis lietuvaitėmis ir pasi
kalbėti apie klausimus, kurie 
visas priliečia.

25-tą, nuo 8:00 p. m. iki 10:00 
p. m., knygyno kambaryje, Dai
sted St., prie 30-tos.

—Jaunos Lietuvaitės.

HELEN SADAUSKAS— 
PIANISTĖ

P-lė H. Sadauskaitė yra bai
gusi Eggerts Academy, gavusi 
Bachelor of Music degree ir 
lavinasi toliau. Dalyvauja šian
die vakare p. Z. Krasauskienės 
koncerte. Tai kita lietuvių paži
ba.

Marąuette Park
Automobilis užgavo dvi 

lietuvaiti

šeštadienyje, apie 7 vai. va
kare, dvi lietuvaitės ėjo per 
Western avenue ties 69-ta gat
ve. Ant jų užvažiavo automobi
lis, permušė jas, o vieną pavil
ko apie 20 pėdų.

Merginos tapo nugabentos li
goninėn. Viena jų, p-lė Anna 
Grish, sužeista lengviau, o jos 
draugė nukentėjo sunkiau ir 
dar tebėra ligoninėje. P-lė 
Grish gyvena namuose, kurie 
randasi prie 69-tos gatvės ir 
Talman avė. —Reporteris.

North Side
Atidarymas svetainės ir “Pa

mišėliu Namas” v

North ’Sidės Draugijų Sąry
šis palaiko svetainę ir knygyną 
arba, taip sakant, lietuvių cent
rą North Sidėje.

Prie sąryšio priklauso net 
šešios draugijos bei kuopos, bū
tent Chic. Liet. Draug. Savitar
pinės Pašelpos, Rytmetinės 
žvaigždės Kliubas," Pirmyn Miš
rus choras, LSS 81 kp., L. T. S. 
23 kp. ir SLA 226 kp. Šios vi
sos organizacijos renka atsto
vus į sąryšį nuo tam tikro na
rių skaičiaus, taip kad sąryšio 
delegatų skaičius susidaro iš 22 
atstovų; tie atstovai ir tvarko 
visus sąryšio reikalus.

Kad palaikius viršminėtą įs
taigą, reikalinga daug lėšų; 
kad padidinus iždą, sąryšis ren
gia vakarą atidarymui sezono.

Vakaras įvyks spalių 28 d. 
sąryšio svetainėj, 1822 Waban- 
siž( avė. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Publika prašoma atsilankyt 
ir paremt North Sidės lietuvių 
kultūros centrą.

♦ * *
Pirmyn Mišrus Choras visu 

smarkumu rengiasi pastatymui

....... i .iii.....
operetes “Pamišėlių .* Namas”.
Kaip solistai, taip ir visas cho-
ras, vadovaujamas p. čerienės, 
mokinasi dideliu pasišventimu.
Operetė “Pamišėlių Namas” pil
na juokų ir gtažių dainų taip 
solistams, kaip ir chorui. O kas 
svarbiausia, tai kad los ir dai
nuos visi “namo bepročiai”.

Veikalas bus statomas lapk
ričio 4 d., Danų svetainėj. 1651 
N. Kedzie avė. Pradžia 7:30 v. 
Vakare.

Tikėtai jau pardavinėjami. Iš 
anksto galima gauti juos pas 
kiekvieną choristą-tę.

Reikėtų kuoskaitlingiausia at
silankyti ir paremti Pirmyn 
Mišrų chorą, ir kartu pamaty
sim gražų veikalą.

Antanėlis.

North Side
Negavo pilietybės popierų

Musų šaunioje Northsaidės 
respublikoje yra susitveręs gar
sus Morning Star Kliubas. Tar
pe kita ko Čia gyventojai susi
renka pastudijuoti pinak- 
lį, politikos, ekonomijos ir 
kitų painių klausimų.

Nieko ypatingo jie nenuvei
kia, bet ir blogo nepadaro. Su
sirinko gyventojai ir pereitą 
šeštadienio vakarą.

Tik staiga plačiai atsivėrė du
rys ir suskrenda vidun aniuolai 
sargai, norėdami išduoti visiems 
pilnas pilietybės popieras. Gra
žiai visą septyniolika vyrų su
sodina į vieną puikų limoziną 
aukštomis sienomis, dengtu sto
gu ir sidabro grotais ant langų 
ir veža pas teisėją — ekzami- 
nams.

Tenka nurodyti, kad ne vien 
lietuviai rengėsi pilietybės po- 
pieroms, bet buvo kartu ir kai
mynų rusų.

Visų jų tarpe įsispraudė ir 
Northsaidės cigarų dirbėjas. 
Bet pajutęs, kad viename limo- 
zine septyniolikai vyrų (o dar 
su tarnais) patogumų mažai, 
jis subraškino medinę koją ir 
griežtai užprotestavo:
• Girdi, kariuomenėn vyrų ne
ėmė tik todėl, kad jie turėjo 
“liet f it”, o aš nei tokios ne
turiu. Taigi pilietybei visai ne
tinku ir antrų pilietiškų popie- 
rų nenoriu, ba jau vienas tu
riu.

Ekzaminuotojai, žinodami ge
rai savo pareigas ir valstybės 
interesus, pilnai sutiko su pro
testavusiu. Liepė jam išlipti. Po 
to jie užklausė: “Ar nėra dau
giau netinkančių pilietybei? Jei 
yra, tai išlipkite!”

Kadangi nė vieno brokauno 
neatsirado, ir kadangi visi troš
ko piliečiais tapti, tai niekas ir 
neatsišaukė. Todėl visi nuvažia
vo....

Neturėk PRASTO Budo
Pikti, neapgalvoti žodžiai, kartą 

ištarti, nebegali būti atšaukti. Ar 
jus niekad nepagalvojate apie tai, 
kodėl jus pasakote... žodžius, kurių 
jus nenorėjote pasakyti... tankiai 
žmonėms, kuriuos jus gintumėt, bet 
jau jokiu budu nenorėtumėt Įžeisti?

Blogas būdas nėra tam tinkamas 
pateisinimas? Tikroji priežastis ši
tokiems išsišokimams yra ši: Už
nuodyta virškinimo sistema užnuo
dija jūsų protą. Atliekaųios atma
tos, kurios neišeina iš 2arnų regu
liariai ir pilnai, sunaikina jūsų nuo
voką. Jus pasidarote nervuotas, pik
tas, apglušęs ir pavargęs, nežiūrint 
kiek jus nė miegotumėt.

Lengvas, moderninis ir malonus 
būdas išvengti savęs nuodijimo yra 

pavaišinti save su Boal’s Rolele
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Pirmadieny stojo jie prieš 
šviesų teisėjo veidą. Tenka bet
gi pasakyti, kad nei vienas kvo
tos neišlaikė, ba negalėjo atsa-
kyti į visus klausimus. O pase
ka buvo ta, kad teisėjas palie
pė visiems grįžti namo ir dar 
studijuoti. Negavę pilnų pilie
tybės popierų, visi liūdni grįžo 
kas sau. —Vietinis.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriaus^; paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, • kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

502 Askelanec Ambrozu
509 Dumblis F ra m
515 Frejer Valerijonas
524 Joną J asas %

539 Levickas Kazimieras
541 Malinskas Josep
547 M i nerki i Juzapas
551 Vaickaitė Sofije
553 Petrakovitz Frank

‘555 Piekturmąn V
557 Rekašiui Juzopa
558 Kelias Mrs Joe
566 Stiklienė M
567 Stukutis John
578 Zottok Aniela

t —. ---------------- ..

SPORTAS
Požėlos ristynės

Prasideda ristynių sezonas. 
Per kai kurį laiką ta sporto ša
ka buvo apmirusi. Tačiau atro
do, jog šiais metais ristynės 
bus vėl populiariškos. Ristikų 
sąstatas žymiai padidėjo; atsi
rado daug naujų jėgų. Malonu 
pastebėti ir tai, kad Požėla vis 
labiau ir labiau pradeda kilti į 
viršų. Jau ir svetimtaučių pub
lika ima jį įvertinti; įvertinti 
kaipo tikrai šaunų ristikų, ku-

Atsidaro Lietuviška 
Beauty Shoppe

šj mėnesi bus nužemin
tos , kainos ant Marcei— 
Water Wave—Manicure 
Eyėbrovv Arch—Henna
Rinse—F^oial 1— Shampoo 
Hot Oil Treatment. Bile 
kurie du darbai iš 
nėtų tik už $1.00, 
sabalų.
Permanent Waving

sumi- 
apart

$5.00 
Finger Waving ....... 75c.

MARY LAUKIS,
2415 West 67th Street
Šaukit Tel. Republic 9624

Šios rolelės iš figų ir kitų vaisių 
ir vaistinių žolių yra skanios. Jos 
yra gerai subalansuotos saldainis su 
neturinčiais prasto skonio atitaisyto- 
jais, kurie jus pilnai pataisys.

Pradėk kiekvieną rytą smagiau
sia, nepavojingu ir įpročio nesuda
rančiu budu —

sukramtydamas rolelę eidamas gulti.

ris nesibijo ristis ir su labiau
sia pasižymėjusiais ristikais.

šią ir ateinančią savaitę Po
žėla turės pusėtinai sunkiai pa
dirbėti, nes risis keturiose vie
tose. Spalių 25 d. Gary, Ind., 
spalių 26 d. Oshkosh, \Vis., 29 
d. Chicagoj ir 30 d. Detroite. N.

25,000,000
i metus!

<___________ s , _______ )
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. Ga.su 
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 pagelbos! Mažiau
sia penki milionai moderninių 
motinų turi juos po ranka die
ną ir naktį, nes pereitais me
tais išpirkta 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.

LAIKRODĖLIAI

'-Rankinis 
$3.50 

Radiolite 
$4.00 

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

.ir DIDIEJI LAIKRODŽIAI

Yankee $1.50
Radiolite $2.25

Garsiausi ir mėgiamiausi 
laikrodėliai pasauly. Stip

rų s. patikėtini, 
fražiosišvairdos. 

eškokite vardo 
ant veido.

Patikėtinas budintojas už $1.50 
Radiolite $2.25

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

INGERSOLL WATCH CO., Ine.
New York Chicago San Francisco

_________________________________________

Jau bus keletas savaičių, kuo
met čia susiorganizavo naujas, 
susidedąs vien iš vyrų, choras. 
Vadovauja jam p. Siauris, ku
ris vargonininkauja Mildos te
atre. šiuo laiku choras jau turi 
21 dainininką.

Dar yra keletas kandidatų. 
Bet ar jie taps priimti choran, 
tai paaiškės vėliau. Dalykas 
toks, kad naujus choristus pri
ima tiktai choro komisija, kai 
ji išekzaminuoja kandidato tin
kamumą šiam chorui. Choran, 
sakoma, priimami tik tie, kurie 
jau gerokai yra pasilavinę dai
nuoti ir kurie turi geros medžia
gos dainavimui.

Choro vardas — Vaidylų Cho
ras. —Reporteris.

This Detective Business is ą Riddle to Hank.TUBBY
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minima apie atgijusį komunistų opozicijos veikimą.! 
Spalių mėnesio pradžioje pasirodė užsieniuose (būtent, 
Renino Sąjungos organe Berlyne) paties ’ Trockio 
straipsnis, kuriame aštriai kritikuojama šeštasis Ko- 
minterno kongresas.

Buvęs sovietų karo komisaras piktai pašiepia Bu- 
chariną, kuris kongrese pareiškė: “Mes jau daug ko iš
mokome, bet kovoti prieš socialdemokratus dar mes ne
išmokome.” Toliaus, Trockis duoda vėjo komunistiš
kiems “pasaulio vadams” už jų teoriją apie socializmo 
vykinimą vienoje šalyje. Jisai sako, kad ta teorija neiš
laiko jokios kritikos ir patys vadai ja netiki, bet jie 
skelbia ją, kad butų kuo dumti akis Rusijos darbinin
kams. “žodžiu”, rašo Trockis, “tai — ilgaskvernių me
las, bet tai yra jų išganymas.”

Kad tai butų Trockis šitaip pažinęs savo draugus 
dešimt metų atgal, kaip jisai juos pažįsta dabar!

! Apie Įvairius Dalykus i
aąaasssaaaaaaaasasMaaiasassĄ>Meeeeeeeeaęae<****^

milionus blėdingų vabzdžių, ši
kšnosparniai atneša žmogui ne- 

j įmanomai daug naudos.—K. A.

Gerkit Vandenį

OPOZICIJA DIKTATORIAMS

Krikščionys Lietuvoje, matyt, norėtų susitaikyti su 
dabartine vyriausybe, tik pastaroji atsisako kalbėtis su 
jais, kaip lygus su lygiu, ir reikalauja iš jų visiško nu
sileidimo. Ūkininkų Sąjunga, kurią piauja finansinė 
džiova, vis tik siūlo per savo laikraštį “ieškot bendro 
kelio” su tautininkais, atsižvelgiant į faktiną padėtį. 
Krikščionių demokratų lyderis Bistras tą pačią mintį 
skelbia “Ryte”.

Ir tai nenuostabu. Klerikalų opozicija dabartinei 
valdžiai nėra principialė. Tautininkų “pučui” klerikalai 
pritarė ir po perversmo kartu su jais veikė per pusę me
tų. Piktumas tarp jų atsirado tiktai dėl nepasidalinimo

Bet kairiosios partijos į kompromisus su valdžia 
neketina eiti. “Lietuvos Žinios”, pavyzdžiui, įdėjo šitokį 
pareiškimą:

“Valstiečiai liaudininkai ir visa Lietuvos r de
mokratija savo vyriausių principų neatsisakė ir jo
kių derybų su valdžia nevedė ir neveda. Musų poli
tinės gairės lieka tos pačios, kaip buvę.” 
Taigi, jei susitarimas įvyks, tai — tiktai tarp deši

niųjų partijų, kurios neturi daugumos žmonių pasitikė
jimo.

DEL BUVUSIŲJŲ BAŽNYČIOS TURTŲ

Francijos valdžia paskelbė, kad parlamentui busiąs 
įteiktas įstatymo sumanymas, kuriuo ketinama legali
zuoti bažnytinius ordenus (jėzuitus ir t. t.) ir sugrąžin
ti katalikų bažnyčiai konfiskuotuosius josios turtus. Ši
tas paskelbimas iššaukė didelį sujudimą Francijos visuo
menėje.

Radikalų partijos žmonės, kurie yra Poincarė kabi
neto nariai, tapo pastatyti keblion padėtin, ir dabar jie 
vienas po kito aiškinasi, kad tas valdžios sumanymas 
esąs padarytas be jų žinios. Tokį pareiškimą padarė, 
laikydamas prakalbą Lyon’e, švietimo ministeris Her- 
riot. Laikraštis “Quotidien” rašo, kad ir užsienių reika
lų ministeris Briand nieko ape jį nežinojęs.

Jei tiesa ką sako tie radikalai ministeriai, tai reikia 
pripažinti, kad Francijos valdžioje viešpatauja koki tai 
keisti santykiai. Premjeras Poincarė gal būt sugalvojo 
tas bažnytines “reformas” už radikalų ministerių nuga
ros tikslu nusikratyti savo “prietelių”?

Jei Francijos radikalai nebūtų lepšės, tai jie, žino
ma, tuojaus pasitrauktų iš valdžios — jau vien dėl to, 
kad ministeris pirmininkas juos skandališkai įžeidė, ne
pasitardamas su jais apie sumanymų, kuris ketinama 
įteikti parlamentui visos valdžios vardu. Be to, čia yra 
ir svarbus principo klausimas. Radikalų balsais juk bu
vo pravesti (1906 m.) tie įstatymai, kuriais tapo atskir
ta bažnyčia nuo valstybės ir sekvestruoti (valstybės ži
nion paimti) bažnyčios lobiai; dabartinis užsienio rei
kalų ministeris Briand buvo bene svarbausias tų įstaty
mų autorius!

Tečiaus galima laukti, kad Francijos radikalai, kiek 
paskeryčioję, nusileis ponui Poincarė, kaip jie iki šiol 
visuomet nusileisdavo, bijodami iššaukti valdžios krizį.

KUO LAIKOSI PROHIBICIJA

Nevv Yorko senatorius, demokratas Royal S. Cope- 
land, savo partijos susirinkime Tompkins kauntėje, New 
Yorko valstijoje, papasakojo apie vienus senatorių pie
tus Washingtone, kur buvę tiek degtinės, kiek jisai dar 
niekuomet pirmiaus nematęs panašiuose rengimuose.

Vienas senatorius, kuris viešai stoja už prohibiciją, 
tuose linksmuose pietuose, pasak senatoriaus Copeland, 
taip nusilaižė, “kad nuvirto nuo kėdės”.

Daugiausia šitokių “blaivininkų” balsais prohibici- 
ja tapo Amerikoje įvesta ir yra palaikoma. Jeigu įstaty
mų leidėjai Washingtone ir atskiruose šteituose balsuo
tų taip, kaip jie geria, tai šiandie nereikėtų dėl prohibi- 
cijos ginčytis.

............................. ............................W ■

TROCKIS VĖL PRABILO

Atrodo, kad Stalino “palaidotas” trockizmas vėl 
ėmė spardytis. Oficįalėje sovietų spaudoje vis dažniau

Apžvalga
ATSIMETĖ NUO KOMUNISTŲ

jam paskirtas

tiesa. Bet šitie 
“Draugo” pa-

Alaskos briedžiai. — 
Australijos laukiniai 
gyventojai 
nosparniai.

terys ir 293 vaikai. Viktorijoj Kftd IŠpplOVUS

Pastaruoju laiku nuo Vokie
tijos komunistų atsimetė kele
tas žymių veikėjų. Dabar pa
skelbė savo rezignaciją iš par
tijos dar vienas komunistų šu
las, Cochstedt miesto burmist
ras Unger.

Viešam pareiškime burmist
ras Unger sako, kad jisai pri
sidėjo prie komunistų partijos 
1920 m. tuoj Kappo pučo, 
kurio, likvidavime, jo suprati
mu, nebuvo parodyta pakanka
mos energijos valdžios pusėje. 
Bet, veikdamas komunistų par
tijoje, jisai įsitikino, kad ji ne
turi jokio pastovumo. Komunis
tų skiepijama neapykanta prieš 
kitaip manančius žmones, veid
mainystė ir chuliganiški už 
puldinėjimai ant darbininkų de
monstracijų iššaukė, pagaliau, 
jame pasipiktinimą ii’ jisai nu
tarė grįžti j socialdemokratų 
partiją, “kadangi ji yra galinga 
darbininkų partija ir įtakin
giausia politinė Vokietijos pro
letariato kovos organizacija”.

jiems panašias valdžios for
mas. Del to nelengva p. atsto
vui bus eiti 
pareigas.”
Kas tiesa, tai 

“Darbininko” ir
reiškimai turėtų nepalyginamai 
didesnės morales svarbos, jeigu 
tuodu laikraščiu nebūtų savo 
laiku sveikinę Lietuvos pervers
mą ir garbinę tautininkų val
džių.

Visai atbulai elgiasi oficialis 
sandariečių organas. Pirma jisai 
buvo griežtai nusistatęs prieš 
perversmininkus; o dabar, tų 
perversmininkų atstovui atke
liavus į Ameriką, rašo: “‘San
dara’ sveikina Lietuvos Respu
blikos (ar ne Voldemaro? “N.”, 
Red.) Atstovą ir linki geriausio 
pasisekimo plačiuose (!) Jo už
daviniuose”. žodis “jo” parašy
ta net su didele raide, kaip 
“viernų padonų” prašyme. Bet 
gal tai tik plunksnos (ar taip- 
raiterio) suklupimas?

KRIKŠČIONYS “J KANOSĄ”?

IŠTIŽĘ FRANCUOS 
“RADIKALAI”

Francijos radikalų partijoje 
prasidėjo judėjimas prieš toles
nį dalyvavimą “tautos vienybė
je” su nacionalistais. Visa eilė 
vietinių partijos organizacijų 
priėmė rezoliucijas, reikalauda
mos visiškai nutraukti ryšius 
su atžagareiviais. Spalių mėn. 
7 d. tokią pat rezoliuciją pri
ėmė ir radikalų sąjunga Seine’- 
os (Paryžiaus) departamente.

Bet vargiai galima tikėtis, 
kad radikalų vadai turės drąsos 
persiskirti su Poincarė, nes 
tuomet jiems tektų trauktis iš 
valdžios.

DEL BALUČIO ATVYKIMO

Atvykus į Ameriką naujam 
Lįetuvos vyriausybės pasiunti
niui, p. B. Balučiui, lietuvių 
laikraščiai pasitiko jį šaltai. So. 
Bostono “Darbininkas”, pav. ra
šo:

kalba

“Butų gerai, kad naujas 
Lietuvos atstovas p. Balutis 
oficialiai painformuotų da
bartinei Lietuvos valdžiai apie 
Amerikos lietuvių nusistaty
mą dėl dabartines valdžios 
formos. Pakeitus dabartinės 
valdžios formą į demokratinę 
pasinaujintų' Amerikos lietu
vių santykiai su Lietuvos val
džia.”
Chicagos “Draugas 

dar griežčiau. Sako:
“Jei pasakytume, kad p. B. 

Balutis atvyko atstovauti ne- 
legalę IJetuvos vyriausybę, 
vargu tas ‘Draugo’ numeris 
pasiektų Lietuvą. Bet kad 
mes to ir nesakysime — fak
tas pasiliks faktu, kad taip ir 
yra. Naujasai atstovas, be 
abejo, jausis ‘out of pluce’. 
Jungtinių Valstybių vyriau
sybė, prie kurios p. Balutis 
paskirtas atstovu, yra demo- 
kratinga. Amerikos lietuviai, 
su labai mažom išimtim, ir-gi 
nusistatę prieš įvairias fa
šistines, bolševistines ar

jų tėra tik 55. Kitose valsti
jose australiečių yra sekamai: 
(Jueensland 13,604, Pietų Aus
tralija—2,531, Vakarų Austrą- ( 
lija—22,222 ir šiaurinė terito
rija—19,852. 

*
Maišyto kraujo australiečių 

skaičius kiek didėja. 1924 m. 
jų buvo 12,302, o 1926 m. — 
15,012.

Australijos valdžia deda vi
sas pastangas, kad sulaikyti 
mirtingumą. Tačiau mokslinin
kai yra tos nuomonės, kad 
trumpoj ateityj laukiniai Aust
ralijos žmonės išmirs. 

. ♦ * *
Tarp žmonių yra prasiplati

nusi nuomonė, kad šikšnospar
niai yra pilni parazitų. Vienok 
tatai neatatinka tikrenybei.

šikšnosparniai, sako Paul G. 
Howes, yra labai draugiški su
tvėrimai. Šiltuose kraštuose jų 
yra tūkstančiai. Jie maitina 
savo vaikus taip, kaip ir kiti 
pienžindžiai gyvūnai.

Šimtai šikšnosparnių buvo iš
egzaminuota, bet jokių parazi
tų pas juos nepasisekė surasti. 
Tiesa, jie nešioja su savim mu
ses, kurios yra labai plokščios. 
Ačiū tam, jos nenukrinta nuo 
šikšnosparnių, kuomet pastarie
ji lekia.

Mažesnieji šikšnosparniai pa
prastai maitinasi vabzdžiais, ir 
todėl žmogui yra labai naudin
gi. Tropikuose jų atmatos yra 
naudojamos tręšimui dirvų.

| šikšnosparniai sudaro ypatin
gą gyvūnų rųšį. Tai nėra “la- 
kiojančios pelės”, kaip daugelis 
yra linkę manyti. Kaip jie iš
sivystė,—sunku yra tikrai pasa
kyti.

Kai kurie šikšnosparniai min- 
,.,v. . ta vaisiais. Bet tokių nedaugdidžiausias ..... . _tėra. Didumoj jie taip pat nė

ra vienodi. Dominica saloj ran
dasi dideli, raudoni šikšnospar
niai, kurie įvaro daug baimės 
vietos gyventojams, kuomet iš 
kalnų jie atlekia naikinti noks
tančius vaisius. Tų šikšnospar
nių sparnų ilgis siekia dviejų 
pėdų. Nors jie atrodo ir labai 
baisus, tačiau žmogui jie nieko 
nedaro.

Pietų Afrikoj galima užtikti 
tikrus vampirus, kurie čiulpia 

' galvijams, o kartais ir žmogui, 
kraują. Jie, žinoma, yra nema
lonus gyvūnai. Bet reikia ne
užmiršti, jog šiaurinių kraštų 

t tropiškų šikšno- 
. sparnių sudaro milžinišką ar

miją, kuri veda kovą su aršiau
siais žmogaus priešais—vabzd
žiais. Sunaikindami milionų

šikš-
Inkstų Nuodus

Trumpoj ateityj, sako Robert 
W. Armstrong, Alaskos brie
džiai bus stambus faktorius pa
šalinime mėsos trukumo. Ame
rikos ganyklos mažėja, nes jos 
yra paverčiamos farmomis. Kur 
prieš 25 metus ganėsi tūkstan
čiai galvijų, šiandien žaliuoja 
užsėti laukai.

Jei Nugarą Skauda Ar Pūslė 
Vargina Tuojaus Pradėk 

Imti Druskos

Jau dabar dauguma darbinin
kų nebeįstengia nusipirkti ge
resnes mūsos. Sakysime, kai
na jautienai neįmanomai yra 
pakilusi. Del aukštų muitų ne
begalima importuoti mūsą iš ki
tų šalių.

Į Alaską Sibiro briedžiai bu
vo importuoti 1901 m. Pasise
kimas buvo toks didelis, kokio 
niekas nesitikėjo. Briedžiai 
lengvai asimiliavosi ir pradėjo 
neįmanomai greit veistis, šian
dien Alaskoj yra priskaitoma 
apie 800,000 briedžių, ir kas 
metą jų skaičius padidėja dvi
dešimt penkiais nuošimčiais.

Briedžio mėsa, sako !Arm- 
strong, yra ne tik turtingesnė 
vitaminais ir proteinais, negu 
kitos mėsos, be tuo pačiu lai
ku ir pigesnė, negu aviena, jau
tiena arba kiauliena.

šiais metais į Ameriką bus 
atvežta pie 2,500,000 svarų 
briedžio mėsos. Į tą skaičių 
neįeina dar konservuota mūsa, 
kurios per pirmus šešis mėne
sius tapo atgabenta arti 1,000,- 
000 svarų.

Briedžių skerdyklos yra sani
tariškai vedamos. Lomen kor
poracija turi savo laivus ir 
baržas. “Siera” laivas, pavyz-

Inkstams ir nugarai skaudant ne
išsigąskite ir nepradėkite kimšti i vi
durius gyduolių, kurios tik suerzina 
visą šlapininio sistemą. Išvalykite 
inkstus kaip išvalote vidurius, išplau
dami juos su minkštomis nekenksmin
gomis druskomis. Inkstų užduotis y- 
ra iškošti kraują. Per 24 valandas jie 
perkošia 500 grūdelių rūgščių ir me
džiagos, todėl supraskite kokį darbą 
jie atlieka.

Gerkite daug gero vandens — ne
galite persigerti; šalia to, gaukite iš 
aptiekos apie keturias uncijas Jad 
Salts druskų. Imkite po arbatinį šau
kštelį kas rytą pirm pusryčių per ke
letą dienų ir inkstai veiks kuopuikiau- 
sia. Tos gnrsios druskos padarytos 
iš vynuogių rūgšties, citrinų sulties 
ir lithia. Jos ilgus laikus vartojamos 
išplovimui inkstų, taipgi nugalėjimui 
rūgščių, kurios erzina pūslės siste
mą.

Jad Salts druskos nebrangios; ne
gali pakenkti; padaro malonų, puto
jantį lithia-vandens gėrimą, kurį kiek
vienas turėtų laikas nuo laiko ger
ti, kad inkstai puikiai veiklų. Paban
dykite; taipgi gerkite daug vandens, 
ir beabejonės stebėsitės kas pasidarė 
su inkstų vargais ir nugaros skaudė- 
imu. <

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

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIR 

COMPANY
Lietuvos krikščioniškoji Ūki

ninkų Sąjunga, apie kurios su- džiui, gali vežti iki 3,000,000 
bankrotavimą neseniai taip iš- svarų mėsos. Tai

L. tos rųšies laivas.
Dauguma Alaskos

kalbingai rašė Voldemaro 
Aidas”, jau prabilo apie ben
dradarbiavimą su tautininkų vy- priklauso eskimams, 
riausybe. Jos organe “Ūkinin
ke” vienas, matyt, nemenkas 
sąjungos šulas įrodinėja, jogei 
reikią kad ir čia dar taip at- 
steigti “tautos vienybę” ir jung
ti visas jėgas “kuriamam dar
bui”, kuris dabar, po gruodžio 
perversmo, sustojęs. Toliau sa
ko:

briedžių 
Auginti 

briedžius yra lengviau, negu 
kitus gyvulius, nes juos nerei
kia šerti. Kuomet žiemos metu 
sniegas uždengia Arktiko žolę 
ir samanas, tai briedis atsika- 
sa sniegą ir suranda sau mais
to.

Audrų briedžiai nebijo; van
dens taip pat, nes gali labai 
gerai plaukti.

Lomen korporacija turi sker
dyklas Golovine, Bucklande,

“Visų pirma, mano išmany- 
nymu, negalima užsimerkti ir 
nesiskaityti su įvykusiais gy- . KT __ . ,v. .
venimo faktais. Taigi, dabar Iel ere lr. Nome; Yald,i!,<« __________
tik išeinant iš esamos pade- l,ertal Pllzlurl> a(^ 8 ei -v 08 jr dauguma 
ties, reikia, ieškoti bendro ke- but<‘ vedamos. -

Apskaičiuojama, kad Alaskoj L’ 
galėtų gyventi apie 4,000,000 

Kiti Kauno laikraščiai tečiaus briedžių. Tąsyk kas metą 1,- 
000,000 briedžių butų galima 
sunaudoti mėsai. Tatai 
miai prisidėtų prie mėsos re
sursų padidinimo.

.Briedžio istorija yra labai 
na.
veno prieš 25,000 metų. Jis gy
veno ir

1 *>

spėja, kad šitas “atsivertimas” 
klerikališkoje LJk. Sąjungoje tai 
tik strategiškas manievras ne- 
rpaloniam išsišokimui užglosty
ti. Mat, šiomis dienomis Kaune 
pasklido lapeliai, kuriuose pik
tai atakuojama kai kurie vy
riausybės asmens. Valdžia tuo
jaus susekė, kad tie lapeliai tai bar jr su žibintuvu jo nesurasi, 
—dešiniųjų elementų darbas, ir, Pavyzdžiui, daug briedžio kau- 
sakonia, kad prie jo prikišę na- m buvo rafcta Ispanijoj ir pie- 
f—I I iv!,., VA n ii •• • -r-R • • iz
Taigi dabar tenka 
“tautos vienybę” skelbti.

žy- | ATeJO “Kultūros” nau
jas numeris. Galima gauti 
“Naujienose”. Kaina tik 45 
centai.se-

Iškasenos rodo, jog jis gy- ,

:iiisč X LEISKIT MANE PA-
SAKYT JUMS

puv jo , 1U DUVO 1 <I8ia ISpaillJOJ Ir Plc • D 1 *
gus Ūkininkų Są-gos lyderiai, tinėj Franci jo j. Reiškia, prieš U0V3I13I 1 žl 13,1*11113.8 

j Pavelykit D-rui C. C. Singley 

bastėsi po Ispaniją, visose ligose. Jis turi 40 metų 
i praktikos ir gali gydyti sifilį, 

Kai dėl briedžio mėsos gali- nerviškumą, draugijines ligas, 
ma tik tiek pasakyti, jog ag- pagelbės jums atgauti vyrišku- 
rikulturos departamento tyrinę- mą, faktinai jis gali subudavo- 
jimas parodė, jog ta mėsa yra ti iki tokio vyro koks buvote 
turtinga proteinais ir turi jo- pirmiau. Ten yra tik vienas 
dinos pėdsakų. Ačiū tam, ji pastovus ir tikras gydymas ir 
sudaro tikrai gerą maistą. 

»:« * * 
Australija dar turi 59,270 

pirmutinių gyventojų. . Bet tas 
skaičius su kiekvienais metais 
vis eina mažyn. Australiečiai, 
kurie priklauso prie labiausia 
primityviškų žmonių, labai 
sparčiai nyksta. Bėgiu tik vie
nų metų jų skaičius sumažėjo 
ant 3,119. 

Statistikos duomenys rodo, 
jog Naujojoj Pietų Valijoj gry
no kraujo australiečių 1926 m. 
buvo 1,081-^.450 vyrų, 288 mo-

gailutis ir

l Pacific' and A dantie PU u tu J

Chang Cheng Chang, kinų 
generolas, kuris nebęsuranda 
savo pačių. Jis turėjo 28 pačias, 
o sugrįžęs iš mūšio, kurį jis 
pralaimėjo, rado tik 8.

1

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

tūkstančius metų, kuomet Eu-į Pavelykit D-rui C. C. Singley 
ropa pergyveno ledų gadynę,1 patarti jums. Jis yra patyręs 
briedžiai I
Franci ją ir kitas šalis.

jis vartoja jį.
Dr. C.C. Singley M.D.

20 W. Jackson Boulevurd 
Sulte 1615, 

Pilone llurrison 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

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

f1 & HEATING SUPPLY 
' COMPANY 

490 Milwaukee Avenue 
461 N. Haląted Street

Phone Huyiuarket 0075 ir 0076

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ĖST ATE: Tūrių geni 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

GYVENIMAS
Mėnesinis 1 urnai as 

900 W. 52nd Street 
CH1CACO

Prenumerata metami $1.50 
Pusei meti ----- ►-------- $1
Kopija . .................   10c

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

X .C.



Trečiadienis, spalių 24, 1928 m.'
pianistė, panelė Verną Bigeliu-'vo p-ia Pieržinskienė ir p. Kuš- visus pinigus, kiek tik buvo Nuėjo ir nuėjo. O mama lau- gauna telegramą. Siunčia ją

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vietinių dailės mylė
tojų darbuotė

Rašo—Nora

tė. Visi šie jaunuoliai (išskirus 
p. Aldo Del Missier) yra ne sve
timi musų parengimuose, tik 
skirtumas tas, kad iki šiol jie
vis dalyvavo ir patarnavimus 
teikė kitiems, kuomet šis vaka
ras yra rengiamas vienos iš jų 
pačių.

Reikėtų, kad chicagiečiai pa
rodytų, jogei jie įvertina savo

leiko, o taipgi kiti.
Tostmaster buvo p. J. J. 

Zolp. P-nams Skinderiams iš
reikšta daug linkėjimų.

banke. O buvo apie $6,000. |si- 
sėda burdingieriuš ir mama 
“taksėn” ir šauja gelžkelio sto
tim

kia. Gi Chicago Heights tuo lai
ku gaspadorius sugrįžo iš dar
bo. Mato: nei mamos, nei bu r-j 
dingieriaus. Bet ve bildesys

Reporteris.

Chicago Heights
Burdingieriuš apgavo mamą

Kiek laiko atgal čia buvo toks

Ir geri ir blogi dalykai daž
nai gyvenime ateina grupėmis, 
taip ir dabai*, tik praeitą sek
madienį turėjom malonumo 
džiaugtis Birutės koncertu, o 
jau šiandie atsibus koncertas 
musų vietinės, dar jaunos dai
nininkės, ponios Zosės Krasaus
kienės.

jaunų dailės mylėtojų darbus
gausiu atsilankymu į jų pareng- J įvykis. Gyveno diedas su pačia, 
tus vakarus ir tuo suteiktų mo- Diedas mylėjo pačią, diedas ti- 
rališką paramą jiems ir padrą- kėjo pačiai. Diedas ir pinigų 

turėjo. Tiksliau kalbant, diedas 
uždirbdavo pinigus, o mama

sinimą kitiems sękti jų pėdo
mis.

Susėdo vagonan, tariasi pra
dėti naują gyvenimą. Važiuoja. 
Važiuoja valandą, važiuoja ki
tą. Gerokai pavažiavo. Sustoja. 
Išlipa iš vagono. Apžiūri mies
telį. Nueina bažnyčion, kaip ge
ri krikščionys.

Miestelis mažas, lietuvių ne
matyti. Bet ir apsistoti nėra 
kur. Net viešbučio neužtiksi. 
Kur dings jiedu?

Burdingieriuš sako mamai:

priemenėje. Atsidaro durys ir 
pasirodo burdingieriuš. Išima 
iš užančio $6,000 ir duoda die
dui: “še, sakei, kad niekas ne
atsitiks su mama, nei su pini
gais. O matai kur tavo pinigai”.

Kiek laiko praslinkus, diedas

Lietuves Akušerės
Phone Victory 4952 

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS
AKUSER K A

3252 South Halsted Street
juos dabodavo.

Town of Lake

mama. Prašo pinigų namo su
grįžti. Diedas pasiunčia. Sugrįž
ta mama. Nesisako, kas atsiti
ko. Bet slėpti nepaslėpsi.

Prigavo burdingieriuš mamą.
Reporteris^

Lietuviai Daktarai

Nemanau, kad Chicagoje ras- 
tumem didelį skaičių ponių, 
ypatingai Amerikoje gimusių, 
kaip p. Krasauskienė, kurios bu
tų tiek daug interesavusios vi
su kuo kas tik yra lietuviška, ir 
padėję tiek energijos, laiko ir 
rūpesčio dalyvavime ir rengime 
įvairių-įvairiausių vakarų. Turė
jom progos pažinti p. Krasaus
kienę kaipo visuomenės darbuo
toją, kaipo dainininkę ir kaipo 
scenoje dalyvavusią, teikėm jai 
daug gražių žodžių už jos dar
bus ir gabumus, bet ponia Kra
sauskienė nenori pasilikti tiktai 
tokiam savo muzikališko išsila
vinimo stovyje kaip dabar, ji 
turi gražius idealus ir siekiasi 
jų. Ji nori pašvęsti daugiau 
laiko studijavimui muzikos. Kad 
padaryti pradžią tam darbui, ji 
sumanė surengti savo koncertą, 
kuris įvyks šiandien Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj.

Programe, be ponios Krasaus
kienės, dalyvaus čia gimęs jau
nimas ,kaip tai panelė Helena 
Sadauskaitė, pianistė, kuri savo 
muzikos mokykloj laimėjo pa
sižymėjimo medalių; smuikinin
kas p. Aldo Del Missier ir 
daug muzikos dirvoje dirbus

Asmeninis pareiški
mas balsuotojams 

apie

Sekmadienyje buvo sidabri
nės vestuvės pp. Skinderiu, ku
rie gyvena adresu 4528 S. VVood 
st. Svečių susirinko kokie po-J 
ra šimtų. Bankietą rengė pp. < 
Skinderiu duktė ir giminės.

P-as Skinderis yra vienas se
niausių lietuvių biznierių Town 
of Lake apielinkėje.

Bankiete išpildyta progra
mas. Laikyta prakalbos, daina-

Viskas ėjo gerai. Bet burdin- 
gierius, geras diedo draugas, 
nužiūrėjo, kad mama iš gero gy
venimo ima po biskį siautoti. 
Pagailo burdingieriui draugo, 
pagailo šeimininko. Sumanė ji
sai išgelbėti — jei ne mamą, 
tai nors pinigus.

Taigi pamerkia jisai mamai. 
Pakužda į ausį. Susikalba, su
sitaria burdingieriuš su mama 
bėgti nuo diedo. Pasiima mama

“Nėra vietos sustoti. Nepamesk 
pinigus. Arba geriau — duok 
man juos palaikyti.”

Mama paduoda visus šešis 
tūkstančius. Burdingieriuš kal
ba mamai: “Tu palauk, o aš ei
siu, taip sakyti, savo reikalu.”

Edward F. Moore
Kandidatas į

Sanitary District Trustee

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

John W. Jaranowski
REIBL1KONŲ KANDIDATAS Į

Recorder of Deeds
Welfare Association of the Ke- 

corder’s Office of Cook County, or
ganizacija susidedanti iš Recorder 
ofiso darbininkų ir sutverta tikslu 
teikti pagelbą ir rūpintis sergančiais 
ir vargstančiais tos raštinės darbi
ninkais, prašo Cook pavieto balsuo
tojus apsvarstyti sekamus faktus a- 
pie rinkimu Recorder of Deeds lap
kričio 6 diena.

Per pastaruosius penkis metus Re
corder of Deeds ofisas sugrąžino iš 
pajamų Cook pavieto mokesnių mo
kėtojams daugiau $400,000 j metus, 
arba viso daugiau kaip $2,000,000. 
Tie du milionai dolerių pelno, kuri 
padarė Recorder ofisas reiškia su
mažinimą taksų dviem milionais do
lerių. Nėra mokesnių mokėtojo Cook 
paviete, kuris nebūtų pasinaudojęs 
iŠ šio tinkamo Recorder ofiso su
tvarkymo.

Kad sutaupinti du milionus dole
rių, buvo reikalinga veikli ir gerai 
išlavinta organizacija. Prie Joseph 
F. Haas la organizacija liko taip 
sutvarkyta, kad iš visų Jungtinių 
Valstijų kasdie atvykdavo delgaci- 
jos susipažinti su tuo, kaip čia yra 
atliekamas darbas.

John W. Jaavnowski viešai pasi
žadėjo išlaikyti šių organizacijų. 
Permainos šioj organizacijoj reikš
tų sumažėjimų veiklumo. Sumažė
jimas veiklumo reikštų sumažėjimu 
pelno ir galbūt tada ofisas, vieton 
nešti pelnu, mokesnių mokėtojams 
duotų tik nuostolius. O tai reikštų 
augštesnius taksus. To galima iš
vengti ir galima išlaikyti dabarti
nius pelnus išrenkant Recorder of 
Deeds John W. Jaranowski.

Mes pažystame John W. Jaranow- 
ski ir mes tikime jum. Jis yra pa
tyręs biznierius, kuris laimėjo pasi
sekimu privatiniame biznyje. Nepa
tyręs žmogus, nežiūrint kaip nė tei
singus butų ir kokius gerus norus 
turėtų, gali padaryti tik didelės ža
los Recorder ofise.

Mes, kūne dirbame. Recorder ofi
se, asmeniniai kviečiame kiekvienu, 
balsuotoją balsuoti už John W. Ja-' 
ranowski i Recorder of Deeds seka-1 
niais rinkimais.

WELFARE ASSOCIATION OF 
RECORDLK’S OFFICE.

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visas darbas užsakytai getru ii o mėne
syj bus atliktas nfirloiri* kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma musų apiolinIUų Dental Ofisų.

8KYRUU8 OFISAS
1800 S’. Halsted St.

Dantų Setas už H
$ZB setas______________________ $12.50
M5 setas$7.60 
510 setas--------------------------------- t5

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI 

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APROKAVIMAS IX)VANAI 

Pašauk Monro-e 0155
Musų inžinieriai ateis pas jus. Mes 

parduodame tik materijolų arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
184 N. Halsted St.

S. W. cor. Lake ir Halsted Sis.

Viršuj Universal 
Stato Bank

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

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

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po piet 

TELEFONAS CANAL 1464

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI 

TIKTI
OeriatttdH auksinis darbas nž %
Geriausios Auksinas Crowns __ $2.60

$6 Geriausi Auksiniai Filliugs __ $2.60
56 Geriausi Auksiniai Tilteliai __ $2.50
$2 Alloy Fillintfs__________t_______ $1
$1 Sidabrinai Flltnys 60c
Išvalymas dantų _____  60c

Slų kainų negausite musų didžlatnjam 
ofise. DIDYSIS OFISAS įsteigtas 28 me
tai atgal.

Biznieriai, kurie žiuri i politikų ir 
užėmimų valdiškų vietų labai rim

tai ir kurie, ar 
samdydamies dar
bininką, ar bal
suodami, visuo
met klausia savęs: 
“Ar .šis žmogus 
tinka tam dar
bui?“, vis dides
niu skaičių stoja 
remti Edward F. 
Moore, republiko- 
nų kandidatų už-. 
imti vaka n s i j ą' 
Sanitary District

of Chicago trustee taryboje.
Kaip daugelis nurodo, obalsis šios 

kampanijos literatūros: “Ypatingai 
kvalifikuotas šiai augštai vietai sa
vo sugabumu ir patyrimu”, išaiški
na priežastį šios paramos.

Jie nurodo, kad žmogus, kuris vi
sa savo gyvenimų praleido inžinie
riaus profesijoj, žmogus, kuris su
lošė svarbių rolę sanitarinio distrlk- 
to konstrukcijos programe, žmogus, 
kuris prižiūrėjo operavimų visų sru
tų naikinimo dirbtuvių, pumpavimo 
stočių ir kitas distrikto ištaigas, y- 
ra daugiau negu tinkantis būti trus
tee taryboje.

Organizuoti
yra su Moore, kadangi jis niekad ne
užmiršo kokių rolę jo karjeroje su
lošė jo ryšiai su organizuotais dar
bininkais.

K<i^v;s.r-<i l-’. Moore pratlcjo gyveni- 
mą kaipo paprastas, normalis Chi- 
Ciigo» Wes gidės vaikas. Jis gimė 
ten gegužės 15, 1893 ir dar anksti 
pasirinko inžinieriaus profesijų. Di
delis atsidavimas savo darbui leido 
jam pradėti savo karjerų sulaukus 
vos 10 metų amžiaus.

Tarp svarbiausių viešųjų darbų, 
prie kurių jis dirbo, buvo pravedi- 
mas VVilson Avė. vandens tunelio ir 
pastatymas Mavfair pumpavimo sto
ties. Jis prisidėjo prie 569 lokalo 
Portable and Hoisting Engineers u- 
nijos ir dviem metais vėliau, 1915 
m., tilpo išrinktas jos prezidentu; 
toj vietoj jis tebėra ir dabar. Tais 
pačiais metais jis tapo nariu Chiciv- 
go Board of Examining Engineers, o 
1919 m. liko tos tarybos preziden
tu. Pradžioj 1921 m. sanitarinio 
distrikto trustee taryba, ieškodama 
sugabaus žmogaus užimti vietų vy
riausio inžinieriaus, pasirinko p-nų 
.Moore. 1923 m. jis patapo vedėju 
didžiųjų distrikto dirbtuvių ir ištai
gų..

Chicagiečiai gerai žino kokių 
svarbių rolę sanitarinis distriktas 
lošia miesto ir priemiesčių progrese 
ir sveikatoje. Ežero lygmalės ginčai 
su kitomis valstijomis ir Kanada y- 
ra visiems žinomi, taipjau žinomas 
yra ir federalnės valdžos nuospren
dis, reikalaujantis iš sanitarinio dis
trikto pradėti didžiausi srutų naiki
nimo programų, kokios dar niekas 
nebandė vykinti. šiuose ginčiuose 
ir derybose su valdžia p. Moore bu
vo užėmęs vadovaujančių vietų.

Visame kampanijos karštyje nie
kas nebandė užginčyti teisingumų 
obalsio, kurį priėmė p. Moore drau
gai, būtent, kad jis yra “ypatingai 
kvalifikuotas savo sugabumu ir pa
tyrimu užimti svarbių Chicagos sa
nitarinio distrikto trustee vietų.“

THE HAYES DENTAL OFFICES 
Ine.

DR. T. T. WO()LLENS, Prea.
320 South State St.

Phone Karrlson 0761 ____________________________________ J

darbininkai veik visi

rolę jo karjeroje su-

JAU GATAVA!

Kaina kiekvienos knygos 50c.
Piano Accomp. $1.00.

VITAK-ELSNIC CO.
4639 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL-• v—

MAGDALENA 
VASILIAUSKIENĖ

Persiskyrė 'su šiuo pasauliu 
Spalio 22 diena, 9 valandų ry
to, 1928 m., sulaukus gilios se
natvės amžiaus, gimus Nauja
miesčio par, Panevėžio apsk., 
Kauno rėd. Paliko dideliame 
nuliudime Amerikoj 2 dukte
ris Agniešką Pigienę, žentų 
Kazimierų Pigčnų, Magdalenų 
Ambot, du sunu Jonų ir Juo
zapų Vasiliauskus, Lietuvoj 
dukterį Oną Sarantavičienę, 
brolį Kazimierų Krisiunų, se
serį Barborą Tamulevičienę ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi namuose 6509 S. Ked- 
zie 'Avė., Tel. Hemlock 4114.

Laidotuvės įvyks PėtnyČioj, 
Spalio 26 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus ge

idulingos pamaldos už veliones 
sielų, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Magdalenos Vasi
liauskienės giminės, draugai ir 

xį sta ivi i esat nuoširdžiai 
kviečiami dūly vauti laidotuve- se ir suteikti jai paskutinį pa- 
tamavinią ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, sunai, seserys 

anūkės ir giminės,
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius J. F. Kadžius, Phone 
Canal 6174.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
Čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
in. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigas ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan SL 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randotoh 6800

________Graboriai________
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
M u s ų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tol. Victory 4088

S. D. LACHAV1CZ ą r
Lietuvis Graborius ir 

Balmuuuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

J. Lulevich
Lietuvis urabmiiiH 
ir buisamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiams vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, 111.
Tol. Victory 1115

Ofiso ir Bes. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3664 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. Lcavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6352

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halated Street 

Chicago, III.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drcxel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specidlistas moteriškų, vyriškų 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31at Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Akių Gydytojai

ŽMOGAUS
akis_

Yra taip dalikatnas sudėjimasT'log 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka- 

ssiulo už dyką egzaminąvimą, puse 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenvvood 1752 *

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

A.. K. Rutkauskas, 1VT. D. 
4442 South Western Avenue 

Tel, Lafayette 4146
Valandos: 

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

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 

Nedėlioj nuo 10 iki 1
Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

L1ETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

25 Metų Patyrimo
Pritaikymo akinių dėl visokią aklą

į John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

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

landų. Room. 8.
Pkvmc Canal 0523

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Ofiso Tol. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

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

Gasus, X-Spinduliai ir 1.1. 
Valandos: nuo ) ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos.

DR.S.BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Netl. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplevvood avc. 

Tol. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

- - ■ 1

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, III.

Tel. Brunsvvick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Mihvau'kee Avenue

Valandos: 9—12, 1—5, 6-8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

{vairus Gydytojai

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet
7 iki .8 vak. NęJčJ. nuo 10 iki 12

Kės. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGĄL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avc., 2 luboą 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

lt S. I.a Šalie St., Room 2(101 
Tel. Ranclolph 1034 — Vai. nuo 9-0

Vakarais 
3241 South Halsted St. 

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedėlio iij 

Pėtnyčios

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pelnyčio j nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarų, išskyrus ketvergą 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Bordcn) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Rooaevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiėstyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. įlydė Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters
(Albin A. Petroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Saite Street 
Tol. Randolph 3322 

Gyveninio rietu 6456 S \Vlnpple Si.
Hemlock 4080



6 cęntcago, JO.

CHICAGOS 
ŽINIOS

James Maurer bus 
Chicagoje

Socialistų kandidatas į vice
prezidentus ateinantį sekma
dienį lankysis Chicagoje. Kal
bės dviejose vietose

Chicagos darbininkai ateinan
tį sekmadieni susilauks savo 
svečio— savo kandidato į vice
prezidentus, James Maurer. Chi- 
cagoįe jau lankėsi Smith, neuž
ilgo apsilankys ir Hoover, bet 
tai darbininkams svetimi žmo
nės — kapitalistų atstovai.

James Maurer yra darbinin
kas', visą savo amžių su atsida
vimu dirbęs darbininkų reika
lams, o ir šiuose rinkimuose 
dalyvaująs kaipo darbininkų- 
Socialistų partijos kandidatas. 
Be to jis yra prezidentas Pen- 
nsylvanijos Darbo Federacijos 
ir Beading miesto tarybos na-

James Maurer yni geras kal
bėtojas. Per visą savo amžių 
dirbęs dėl darbininkų, jis labai 
gerai žino visus darbininkų rei
kalus, pergyvenęs yra daug ai
trių kovų su kapitalistais ir to
dėl gerai žino darbininkų judė
jimą, jo stipriąsias ir silpnąsias 
puses. Todėl jo kalba visuomet 
darbininkams yra giliai pamo
kinanti.

Būdamas Chicagoje, d. Mau
rer pasakys tris prakalbas. Vi
sos jos bus sekmadieny, spalio 
28 dieną. Iš ryto jis kalbės 
Northsvestern universitete. Ki
tos dvi prakalbos bus viešos, 
atdaros visiems. Būtent, 2:30 
vai. po pietų jis kalbės Douglas 
Park Auditorijoj, prie Kedzie 
ir Ogden gatvių. Vakare gi, 
8 vai. jis kalbės dailydžių uni
jos svetainėje (C.arpenter

Be jo dar kalbės ir kiti kal
bėtojai: kandidatas į senatorius 
G. B. Kirkpatrick, kandidatai 
į guljernatorius George Koop, 
Socialistų partijos pirm. W. H. 
Henry ir k.

ŠIANDIE atidaro bulvarą

šiandien apie 2 valandų po 
pietų, su iškilmingomis ceremo
nijomis bus atidarytas Warren 
bulvaras. Tai bus kelias važiuo
ti į vieną pusę, būtent i rytus.

Kai šis bulvaras atsidarys, 
tai Washington bulvaras taps 
keliu važiuoti taipjau į vieną 
pusę, būtent į vakarus.

\Varren bulvaras yra išlietas 
8 colių storumo konkritu, o vir
šuje nuklotas asfalto uola 
pusantro colio storumo. Įvestos 
naujai šviesos.

Iškilmių programų i vado
vaus West Chicago parkų komi- 
sionierių tarybos pirmininkas, 
Dr. John T>ill Robertson.

BYRI) 
IR

EKSPEDICIJA
C1GAKETA!
cigaretų reikalinga jKiek daug 

dienų, kai termometras rodo 60 laip
sniu žemiau zero ?

Matyt, komanduoto jas Richard E. 
Byrd yra tai apskaitliavęs, nes Lig- 
gett X’ Myers Tobacco Co. gavo už
sakymų ant 780,000 Chesterfield ci- 
garetų, kurie dabar Byrd ekspedici
jos laivais plaukia j pietų polių. Pa
matų šiam užsakymui jis galbūt pa
siėmė iš savo patyrimo, kai jis 
su pagelbininkais ilgai Spitzbergene 
laukė gero oro, kad skristi prie šiau
rinio poliaus. Jie tada, pasak vieno 
nario, tiesiog valgyti valgę eiga re
tus.

Klausimas ir kokius cigaretus pa
sirinkti, taipjau tapo išrištas paty
rimu. Ekspedicijos vadai apklausi- 
nėjo visus narius ir kai Byrd eks
pedicijos nariai daugumoj išsireiškė 
už Chesterfield, tai ju tapo užsaky
ta tiek, kad užtektų dviem metams. 
Taipjau nemažai užsakyta ir kitų 
Liggett & Myers kompanijos pro
duktų: Fatima ir Piedmont cigare- 
tų, Granger Rough Cut ir Velvel ta
bako pipkėms ir Star tabako kram
tymui.

PRANEŠIMAI
“Pamišėliu Namo” generalė repe

ticija atsibus Seredoj, Spalio 24 d., 
7:30 vai. vakare, Liuosybės svetai
nėj, 1822 Wabansia Avė. Visi ar
tistai ir dainininkai būtinai malonė
kit susirinkt laiku. Valdyba.

Amerikos Liet. Daktarų Dr-jos 
po vasaros atostogų, atsibus pirmas 
reguliaria mėnesinis susirinkimas

Spalio 26 d., 8 v. v., Milda Pilama-1 
cy, svetainėj, 3138 So. Halsted St., 
Chicago^ III.

Meldžiama gerb. daktanj medikų- 
chirurgų ir dentistų atsilankyti, ka
dangi yiH labai daug svarbiu ir ne- 
atid^liojančių klausimu išrišimui.

kviečia A. L. D. Dr-jos Valdyba.

Marųuette Park Lietuvių Am. Po
litikos Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks Spalio 25 d., 7:30 v. v 
kapelionijoj, 2634 Marųuette Rd.

Visi nariai ir norintieji prisirašyt 
j kliubą, kviečiami ateiti { susirinki
mą. Kliubas turi daug svarbių da
lykų apsvarstyti šiame susirinkime, 

VALDYBA.

CLASSIFIED APS.;
Eclucatiouai

________ Mokyklos_____________

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

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

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

Mokinkis Barherystės Amato 
Dienomis ar vakarais. Del informa
cijų šauk arba rašyk INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 

672 W. Madison St.

4EIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMU) 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbai 
<ol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
įmoksite. Mokykla dienomis h 
akarais. Atsilankykit arba reika- 
aukit aplikacijos. 
TEDERA! AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą j devynis mėne
sius; aukštesni mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių {gijo moks
lus. Ateikite įsirašyti Šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

MisceUaneous
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., 'Jei. Monroe 0528.

KNYGYNE “LIETUVA”
Galima gauti visokiausių lie
tuviškų knygų, nes “Lietuva” 
yra didžiausias lietuviškas kny
gynas pasaulyje.

KNYGYNE “LIETUVA” —
Yra “Naujienų” skyrius—čia 
galima priduoti skelbimus j 
“Naujienas”, užsirašyti bei pa
naujinti “Naujienų” prenume
ratą, taipgi ir kitais reikalais 
patarnaujama “Naujienų” rei
kalais.

KNYGYNE
Galima
(IŽiagOS, v. vi.-vio .i
vių laikraščius Amerikos 
Lietuvos, užsisakyti 
kalendorių bei pasipiukti 
vieniu kalendorių.

KNYGYNAS “LIETUVA”—’
Perka Lietuvos laisvės 
kolos Bonus ir už bonus 
sumoka 
Lietuvos 
kreipkitės 
“Lietuvą.’

KNYGYNAS “LIETUVA’/
Kviečia visus lietuvius-ves virš 
pažymėtais reikalais — laiš
kais arba asmeniškai. ’ kreiptis 
i mus šiuo adresu:

KNYGYNAS “LIETUVA,” 
3210 S. Halsted St. Chicago, 111. 
Ofisas atdaras nuo 8:30 rytę iki 8:30 
vakare. Nedėlioms nuo 11:30 iki 3:30

LIETUVA”— | 
gauti rašomosios me- 
užsirašyti visus lietu- 

i ir 
sieninių 

pa-

Pas- 
tuoj 

pinigus—jeigu turite 
bonų pardavimui 

i musų Knygyną

Business Service
Biznio Patarnavimai

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popicruojain. Užlai- 
kom malevų, popierų, stiklus ir tt. 

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. BAMANCIONIS, Sav.

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai J* furnisai, grotos — 
vandenio {taisos. * American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Virfcry 9634.

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER 4 STEAM HEATING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas

2039 W. 18 Sc. Tel. Canal 1269

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavima.s. Mes atliekame gerinusį 
darbų mieste. Kedzie 5111.

4
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Business Service

Biznio Patarnavimas
MES darome pirmos klesos kar- 

Eenterio, plumberio ir apšildymo dar
us: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 

ateisime bile kur Chicagąj. Visas 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Ruckingham 5087

STATYKIT DABAR IR
SUTAUPYKIT PINIGŲ f 

Mes pastatysim ir finansuosim pas
tatymą bur.galow arba fintų namo 
ant jūsų loto.

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

MES vGuni visokios rųSies kar- 
petus, darbas garantuotas. Mes ei
name visur po visų Chicagų. Že
miausios kainos

ACORN RUG CLEANERS, 
3037 W. Madison St. Nevala 4227

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

NAMŲ SAVININKŲ 
ATYDAI

Artinantis rudeniui ir šaltai žie
mai, aptaisyki! savo namų porčius, 
duris ir langus. Kas reikalinga yra 
pertaisyti krautuvių langai be* v’sa 
priešakio išvaizdų tai dabar yra lai
tas pertaisyti. Jeigu turite' lotą ir 
neneša pelno, pasikalbėk su mumis, 
galėsi sunaudoti lotą kad neštų ta- 
mistai pelną. Pašauk i utimi s vaka
rais po 6 vai. arba iš ryto prieš 7 
valandą.
BUDRIS-NČVAK CO.
Builders & Carpentery

Contractors r
2710 West 59th Street

Tel Prospect G977 
Arba 

lafayette 7029

Financial
Finansai-Paskolos

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
2335 So. Halsted SI.

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Ighteen Bond & Morgage Co.

1618 West l$th Street i 
L F. Dankowski, prez. ’ 
C. T. Dankovvski, ’ iid.

Paskolos suteikiama 
j viena 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. Lafavette 6738-6716
* »

DAROM PASKOLAS
ANT PIRMŲ IR ANTRŲ 

MORGIČIŲ
S. J. SERAFINSKI

2549 Milvvaukee Avenue
Tel. Albany 6369

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

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

Tel. Armitago 1199

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
Nėra jokių ured tapė” 

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

s ey2% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių. paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linami. privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Financial 
Flnansai-Paskolos 

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ 
2342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

Mes dirbame ir perka
me 1 ir 2 Morgičius 

j 2 dienas 
PETRZįLEK BROS. 

1647 W. 47th St.

Be Komiso if Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame, legali nuošimti. 
Pinigus gausite i |2 valandų.
Industrial Loan Service 

172« W. Chieago Avė. 
KainpAs Hermitage Avė.
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PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo morgi
čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko
los pataisymui, apmokėjimui taksų, 
assesmentų ar kitokių skolą. Greita 
pagelba. Prieinamos sąlygos. Cent
ral Finance Co., Rm. 514 City State 
Bank Bldg., 128-80 No. Wells St.

Personai 
Asmenų ieško 

VELTUI'
Patentai, Vaizboženkliai, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2800 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARDUOK ar mainyk savo se
nus rakandus. Mes perkam už pini
gus jūsų senus rakandus arba iš
mainysime ant naujų 
palinių, pigiai., 2433 
Blvd. Tel. Irvmg 1289. JI 

mu.i <

\KDUOK ar mainyk savo se- 
rakandus. Mes pelekam už pini-

jų sam- 
Park

o gra-

Miscellaneous for Sale 
įvairiu Pardavimai 

------------
PIETINES Ilinojaus mainos tu- 

i.....................
vežimų |u prist 
ant kitų4l anglių 
1036. I 
---------- ii-----------

ri dideliais Šmotais anglis, $6.50 už 
rt kainu 
oiilevard

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

JAUNA PORA parduos 
žius, 2 mėn. vartotus 

>.3 šmotų friezė parlor setą' dtr kar
pytus, valgomojo kambario 
šmotų nūegruimio setą, 2, 
dAvenport,- veidrodi, pavėfkp 
dus 'ir tt. Verta $3,000, pa 
$550. -Užmokės už» pristatys 
durfs«r atskirai, Wlnner, 8221 
land 1 apt., vienas I 
rytus nuo Cottage Grove A’

• Phone Stėvvart 1875

4

?ž

Sewing Machines z
Siuvamos Mašinos

PAIEŠKAU Petro Rudoko iš Ni-i 
ronių kaimo, gyveno Chicagoj, dirbo 
pas kriaučius. Meldžiu atsišaukt 
greitai.

J. KAZLAUSKAS, 
3618 So. Lowe Avė. 
Tel. Boulevąrd 8546 

----------------------- - ... ----------

PAIEŠKAU /ęeofiliaus Jiiknaičio 
iš Virpilų kaimo, Laukuvos parapi
jos. Taipgi paješkau Paulinos Juk- 
naičiutės, po vyru :Dausinicnė; yra 
svarbus reikalas iš -Lietuvos. Atsi- 

‘šaukiv patįs aiba žinantis praneš- 
kit. M r. D. Mikąlaitis, 3734 N. 
Randolph St., Phijadelphia, Pa.==========S2t—==-3!=*

Help Wanted—Malė
Dnrbinįųkų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUT'OMOBl 
UŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jųp pardavinėjo! au

tomobilius pirmiau, ar ųe, dabar yra 
puiki proga išsinibkinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokinsitės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite bisk{ pasimokinti, 
iųs galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kituą kąru s išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit ši skelbimą^

THE CHEVROLET . DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 801 Gossard Bldg. 118 East 
Ohio St., Chicago, III. 

r ■ .

DIDELI PINIGAI

Mums reikalinga .tuojaus 500 žmo
nių padaryti didelius pinigus pri
imant užsakymus ant medžių, krū
mu ir žaliuomenų; patyrimas nerei
kalingas; telefonųokit, rašykit, ar
ba atsilankykit tarp 6 iki 8 v. vak. 
J. V. Mitcnael <S Co., 8545 Hous- 
ton Avė., So. Chicago, Regent 2375

GERO sėlesmano didelei real es
tate kompanijai !Wilmetteį’ pardavi
nėjančiai faimės, namus* ir lotus 
North Shore pakraštyje. Ką jus už
dirbsite, priklausys vien nuo jus pa
ties. Pamatykit Mr. SCHAFFER.

‘803 Ridge Avė., Wilmette

REIKIA Sherm&no { gelęties y ar
dų. WARSHAWSRY & CO.

1915 So. State St.

REIKALINGAS^barberis dirbti va
karais, turi būt /patyręs. > 

1951 Canalport Avė.

ORGANIZATORIUS. Reikalingas 
atsakantis ir gabus organizatorius, 
kompanija išleidžia pusę miliono do
lerių. 3 organizadijų Šerai. Išimtinai 
daiktas vartojamas tik per. bankus. 
Išbandyk, pardavjjnas pertikrins ver
tę ir reikalingumą.. Naujienos, 1739 
So. Halsted St., Rox 1128

PERKAME Ir parduodame varto
tus rakanduą. Mokame augščiapsią 
kainą. Parduodame kaldras, kerpė
tus, kėdes, pečiiis ir t. t. 3618 ‘So. 
State St., Calumet 1149.

REIKIA 4 patyrusių dąybininkų, 
vienas patyręs važiuoti su arkliais, 
vienas kirpėjas. Čohn Irons & Steel 
Co., 2034 Southport Avė. •X* w •

. J1 ___ — ■JS.’L-.A—L.UL_."1--------

Help Wanted—Female
Darbinį

REIKALINGA jauna mergina dėl 
abelno namų darbo. L. Meyer,’ 2711 
W. Augusta St. i ,

Fumiture & Fixtures
Rakandal-Ttaisai

MES turime pardavimui keletą 
{įlotų žemės farmoms, kurie turi 
>uti parduoti tuojaus. 40 iki 200*ak
rų po $150 — iki $175, $250 ir 1.1. 
Triobos gyvenimui. Taipjau North 
Shore lotai, namai, akrai. Salesnųi- 

jus aplankys, arba patys atei
kite i ofibą.
J. H. Schaffer & Co., 

808 Ridge Avė.
Wilmette

Tel. Wilmette 364

nas 
kitę? PRANEŠIMAS

Parsiduoda vilhotfios pančiakoa dėl 
iripnoterų. . Kainos pora tik- 

• cintų — dvi poros už 95 cen- 
Moterima pančiakg pora po 

Vilnonios gijos 
___ A 4 Uncijos matkos 

29c., 81c., 34c. ir x35c. Vilųonios ma
terijos vąikams dėl kelnučių už 65 
centus. ' Taipgi turime marškonių 
gijų dėl.mezginių.

FRA^JK SALEMONAVIČIUS, 
504 W. S3 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chlcagb, I1E

vyrų 
tai 50 
tus. H. 
85c. ir 95 cenlak 
nerinianįs — kalnu

Keai Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

$1.00 įmokėti $1.00 { savait
Visokių išdirbinių vartotos siuva 
mašinos $7.00 ir ,daugiau garartti. 
tos. Elektros jėga, ir kojopiis suka
mos. $1.00 imokStų $1.00 į' saVaifę Pataisome, žemiausiomis \aitwmil *£' 
Atsineškit'-.Sj skelbimą jisai, Jfiths JJ?*1** patyrimas apie medžius, ki u- 

. gėlės; juodžemis pardayijnui.
Mes mielai suteiksime dykai vigas 
žinias. Pašaukit mus bile' laiku, 
keiskite- mums padaryti jūsų namą 
giaių ly pakelti jo Vertę. Mes ga
rantuojame visą musų darbe, ap
mainome dykai. Patyrę medžių gy-

. ‘ J.y. St. MICHAEL & Co. 
Not Ine.

J8545 Houston Avė. • 
♦ ATel- Regent 2375 
f PAtflAŽlNKlT SAVO NAMĄ

mokėtų $1.00 r say 
žemiausiomis kaino

Wagii.žinkit savo namą 
/■' Si kompanija atlieka darbą ant 

' išmokėjbno. Pašaukit, Regent 2375 
paprašykit Landscape Dept. 30

, ,Ši kompanija atlieka darbą 
išmokėjimo. Pašaukit- Regent 2375

Atsineskit '.šj skelbimą Jisai . JJH 
vertas $1.00 Heard Sewing ’Machipe 
Exchange, 6?12 Broadvvay. Atdara 
vakarais. R. P. 7800. '■ > * '
--------------ž—--------- —i-------- 1 i ■» »»■ U>
SINGEIUIO ir WRITE’O siuvafciOT 

mašinos $9 ir aukščiau, sudedamo*; 
elektrines ftiašinąs $26.00.

4251 Cottage Grove Avė.
-..... 'i'a...................... .g.":?
Musical Instruments

MazikoH Inatramentai ; ' '

i

TURIU PARDUOT tuojau* *avo 
gražiausi ąrojiklį Pianą. Vešios
$750. Vėliausi voleliai, 
ir suolasv už $1QO, paimsi vis 
{mokėt, Tikusius po $2.00 į

Kreipkitės
14|8 N. Wood St 

Imos lubos

i

r m
niui.
ke!bia 

mos;

usiness Chances

urime

UKULEtE ar banjo groti 
na ekspertai. Mes išmokinsime vi“ 
sas populiares dainas i vienų Įeit
ąja. BASFORD. Ųiversey 9502 an 
Wabash 7519? / t *

"Vertos ištaigos finansuoja- 
; P ^Įpiname partnerius. 
UhHTED BROKERAGE CO., 

145 N. ęiark St.
' Dearborn 3840 ' J'

UŽDYKA Et^KtROS RADIO 
Naujas Crosley A. C. radio duodam 
dovanai su kažnu nauju grojikliu pia
nu perkantiems per šitą išpardavimu. 
Kainos nuo $18{j ir aukščiau, duodam 
išmokėjimais. ; „

TRAYSĖR PIANO GO.
1538 W. Chicago Avė. Monroe 0851 
-------------- ..r..........  ^4—,

4 GARANTUOJAMĄ 
Mažiausia 10% Pelno

LIETUVIŲ RADTO DIRBTUVE
Išdrba aukščiausios r(ųšies rhdiosl’ 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš-, 
veizda jų artistiška.- Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu,. Įie netu 

s pas mus. h, aiul J 
.Badio ” 
ĮF.’, 68W S. 

rhgo, ’lll. Ilemloc

Aš-ldriu 1,4)00 akrų produktyvin- 
giausiųft syru00''’nen<lrių žiemės efent- ruliniUN^e vakarui 
j— T »» » o • A* aY .1 • 1 m . r» *1 ,
d|rbtii?Herlių.
,pir 
, 1 
Unee/i ™ _ ______  ----

h ją jdel jus, garantuodamas jutns
‘Ūda jų ari 
dio pardavė 

ri, tai krciukr 
El&trica| 
Lanorator 
Ave.? Clj)1

Įhn 
s,

9149.

PARDUOSIU savo $800 
su 75 voleliais, suoluku ir kabine-

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 flatų budlnkų, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, K i Id va re 1195.

TURĖK NUOSAVUS NAMUS 
30 pėdų lotas ant Califomia 
Avė., arti Marąuette Parko, 
mokyklos, bažnyčios ir karų li
nijos. z Mažas imokčjimas.

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

Central 3654

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

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

TULE Y & KRAUSHAAR 
2121 N. Cicero Avė. 

P»C.’-Hde 9600

DVIBĮU FI-ATU — 5—5 kąmba- 
rių, garo šiluma, geram stovy, ang
liškas beismentas; 2319 W. Mar- 
ųuette Įtoad; mainys ant loto; ge
roj vietoj. Triangle 7475.

ruliniu^ąe vakaruose. Yra statomos 
nendri^r syrupo dirbtuvės, kad ąp- 
... .................   Žemę galima pirkti

ėmis kiųpomis. Tik $1,000 
4š parduosiu 40 akrų že- 

jei jus norite) pats operOo-

*ni.-ižriu'iiiu 10% pelno.

Jufų iŽęmė uždirbs jums, pinigų, 
įĮo ^aįių' laiku fcildamą vergėje. Tai į

vė 
ve 

savy

i ir Chambers of Commerce 
ekomendaęija<. 'biri bp- 
^reitai. Aplelinkės nųo- 

vertėje. Pinigai bus 
pilnai pdtęn-tu už $115, tik $25 j mokėt, likusius, sugrąžinti,,jei nebusite pil iu « f\ •  c_ • * l/infoa$10 i mėnesį.

J.. R... REISKE, 
6136 86. Hhįpted

Furnished Rooms
•-----------------------------

GRAŽUS kambarys dėl ‘gero žmo
gaus su valgiu ar ^e, apšildoma^, 
ant antrų lubų. 3002 W. 4*rd St. 
prie strytkarių linijos.

RENDAI kambarys žrthptięmš sųr 
visais parmikumais, Šilui'; vandenili 
apšildomas. 6$05 Rockvvell St.

Fo
RENDON 3 ir 5 kambariai švie

sus, elektra, maudyne, naujai de
koruoti. 3121 S.'Morgan St.

PAŠIRENDŲOJA 6 kamb. flata\ 
vandųb, gasas, .elektra ir toiletas. 
Pigi renda. Vieną mėnesį dykai, 
10758 So. Kedzie Avė., Mt. Green- 
wood, III. v

Autpmobiles
kas Gorite ' ; < 

daug apvažiuot, mažai gazolino su- 
vartot ir mekanikų nežinot, tai riu- 
sipirkit naujų Chandler automobili
nas

STANKO CHANDLER SALES 
2001-05 S. Cicero Avė.

Tel. Cicero 2070.

Lincoln Srort Phaeton.... $950 
Buick sedan 5 pas. ...... $775
Oakland sedan naujas .... $895 
Pontiac sedan naujas ....... $750

ias .......  $700

1926
1927
1928
1928 Pontiac sedan nauj;
1927 Chandler luke nauj
1928 Essex sedan. kaip-naujas $709
1927 Pontiac Roa^ster ............ $495

Esse*, Fords, 50 kitokių dėl pasi1*, 
rinkinio. * , •

McDERMOTT MOTOR SALES
1186 S. Halsted St

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius} 
1929 metų, yra daug daugiau {rengti, 
nereikia tepti “gryziioti”, kas 20 
tukstanįių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su1 bumperiais, su 
spare tire ir su parvęžimu $1888.$0. 
Comantjer Sedan taipgi su viskuo 

ir L&Urain “Spot Llght” kaštuo
ja .*..............;..........  $1668.00

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

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau' 5 metai / 
Studebąkerą karusi ir jums 
name teisingą patarfiayimą.

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

10 kambarių namas, elektra, fur- 
nasas, . $6,000. $1,100 {mokėt, 2442 
Monroė St.

Tuščias lotas 50x125 pėdas, buda- 
votojam gera proga, Jackson Blvd. 
į Westus nuo Crawford Avė. $19-500. 
šauk Tel. AVest 5080.

DIDELIS BARGENAS 
BRIGHTON PARKE

SaVininkas turi apleisti Chicagą ir 
parduoti už numažintą kainą, storas, 
4 kambariai ir 5 kambariai ant 2-rų 
lubų. Bučernė ir grosemė, trekas ir 
^automobilius. - Senai išdirbta įstai- 
fra, f lįeriif^ bizni/ Viską už vieną 
kąiną—tik' |9,M0, su mažu jmokė- 
jilnu arba priimsiu, lotą. Savininkas 

2953 “AVėst 38th St.
Tel. Lafayette 5313

.sugrąžintu
kintas. £

yf. R. HARTNELL
105 1 Monroe $t.

te 9783 i
1

I grosernė, kend|ių 
krautuvė, taipgi ia- 

Jjokoš, ice. thieam. Yra Pop Corn 
mašina. Da|p-gerą bizni, Jįale mo- 
ying picturO; show. į Tūrių gępit pąr: 
-dusti, apleū 
5346; Wen

Bhow., Tui'iū greit pal
šiu miestą. .Nebrangiai, 
ijįth Av. Tel.f^ards 1Š11

X
• --m " • ■» /• '

i tl^TRA>nt pardavimo^Uučernė ir 
groseimė,. ’ geroj vietoj anb kampo, 
visokių tautų apgyventa, "biznis ge
rai išdirbtas, parduosjmė (,le) nesubi- 
tdikj^no partnerių. Atsikreipkite tyo- 

’^98^ So. Califof^^ą^^!

. —/U--------—--- 1 ' ---
į ■ / / ’

PARDAVIMUI buvei nė - ir. groser- 
nė.- senaj,.įsteigta, išdirbta įstaifca, 
geroj aptelinkčj. 5544 S Hoyųe Ąve.

PARDAVIMUI minM gėrimu 
krautuvė kartu su puikiais fixtu.- 
rhus,’. Latjfei pigiai, 2730 W. 47th Bt.

. ' v '
.

,' GItOSERNĖ ir Delicatessen. ap
leidžiu miestą, turiu tfardelot tel- 
singĄ( pasiūlymą. 3278 .ArdteY Avė. 
—■ ■   ■ —■ ■' •«’ fei .*4

PARSIDUODA bučernė* ir gfosęr 
nė. Geras' biznis, gražiai jrengths. 
Savininkai nėra bučeryiMŲ* vienam, 
sunku apsidirbt arba mainysiu* i lo- 
,tus. 828 31st St. f f ’ 
’ . » f • •

PARDAVIMUI 
parduosiu Spigiai, 
Renda lattii pigi. 5744 Š.

maža < 
važiuoju

PARDAVIMUI Rėstauranta 
rai darantį biznį prie i 
rikų. 4iigi rendą, uždarytas 
dieųįfi^s, 6 kambariai ptaguvenimui, 
kaštu vandeniu šildomas. Panjuvšiu 

brangiai,’ važiuoju j 'Lietum.
. 2474 Blue Island Ąve.

^ĮfceaT išstatė For ^ale
Namai-žemė Pardavimui

irantak ge- 
didell# fab-

ne

M parduolam X'ys’u' a.nt 
ir Jhrna užtikti- k“ a'* ■

TUftl 2 flatu po 5 kambarius, 
Varnas randasi prie Vienuolyno, mai- 

‘ ‘ ąrosernės ar bučern^s ar- 
geležies krautuvės, šauk 

.-Tel. Rosellc 92.

SAVININKAS turi parduot biz- 
niavą namą ar išmainyt ant bile ko
kio biznio, mainysiu ant formos.

Atsigaukit
514O»7So. Halsted- St.

2-ros lubos iš fronto
Vakare po 6 valanda

GERIAUSIAS Bargenas South- 
West Sidėj, biznio kampas didelis 
štoras, 6 kambariai, viršuj, karštu 
vandeniu šildomas, 2 karų garadžas, 
3 metų. senas, parduosiu arba mai
nysiu. WALTER J. PAUL, 3236 W. 
55th St. Phone Republic 4170.

BEISMENTAI IR PAMATAI
J septynias dienas pakelsime jū

sų namą ir padėsime jums naują 
cementini ar piurinj pamatą su pil
nu bęismenty, taipjau musų nauja 
medžiaga, vadinama Norill-Lite, ku
ri nepraleidžia vandens.

‘ NEREIKIA ĮMOKĖTI
Imkite net dvejus metus išmokė

jimui. Taipjau statome bungalows, 
2 ar 3 flatų namus ir įrengiame fla- 
tus beismentuose. Didžiausi gene- 
.mliai kontraktoriai Chicagoje. Pa
šaukite ir musų inžinierius jums 
apruokuos dykai.
K ‘ NORTHERN ILLINOIS

' CONSTR. CO.
1553 W. Mądison Slreet

Tel. Monroe 0426
Vardas .................................................
Adresas ............ ...... .................... ......
Telefonas ......................... -..................

— Ml**,--------------------------------—-—
APSIMOKANTIS Investmentas.

2 apaitmentu namas prie Berkeley 
Avė., artį JT’gt.; kaina $11,SCO; $300 
cash; išnfokėjimai.

3 ąnartmentų namas prie’ Berkeley 
Avė., Hrt-ti ,44 gt.; kaina $17,500; 
mainys ant gero 6 flatų nmo.

JOHN IBACH
1046 E. 43rd St. Oakland 4681

DIDELIS ^ARGENAS
Pardavimui Storas ir 4 kambariai, 

basiementas per visų namą. Fųrnace 
šildomas, naujos mados {taisymai, 
ant bizniavęs gatvės, prie kampo 
gatvekaiių linijos. Gera vieta 
restauranto ar barbemės, arija 
kokio kito biznio. Parsiduoda 
mažu {mokėjimu, arba priimsiu 
tą. ‘ ’

Shvininkas
TeJ. Lafayette.• 9244

dėl 
bile 

su 
lo-

PARDAVIMUI Cottage, 5 dideli 
kambariai, miegamieji porčiui, ga
sas, elektra, 85 pėdų lotas. Vini jtai 
symai yra ir užmokėti; fųrnaąu ap
šildomas, arti 85 ir Aberdeen. Rock 
Išjand gelžkelis ir gatvekarių tran- 
sportacija. Jlaina $6,500, įmokėti 
$500, likusiųg^kaip rendą.

BOYLAN, 
8026 So. Racine Avė. 
Phone Stewart 2567

— ■1 ‘ i ■-■" —ta—
GRAŽUS namas paniavimui pi

giai, Šilas nepamestas bargenas yra 
6 kambarių burinis bungalow,- lotas, 
vanduo,?.visas .aršuolu trimuolas, 5 
metų senumo, garažas, ėlė’išcemen- 
tuota ir išmokėta 30 pėdų rotas, su 
medeliais, d$>g saulės šviesos, arti 
lietuviškos bažnyčios, galite nupirk
ti už $9,500,' mažas {mokėjimas. Ma 

iį- tyk manę ši^ditu. M r. SORENSON, 
3211 W. 63rdvŠt. Tel. Hemlock 4900

medeliais, dadftg s 
lietuviškas bažnyč




