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Voldemaras Uždarė Kalėjime 
D rą Bistrą

Buvęs ministeris pirmininkas klerikalų 
valdžioj baudžiamas dėl nusikaltimo 
karo cenzūrai.

Arabai kelia riaušes 
prieš rūbą reformą
BASRA, Irakas, spal. 29. — 

Persi) vyriausybės vykdoma ru
bli reforma, kuiia gyventojai 
verčiami tradicinius kostiu
mus pakeisti europiniais švar
kais, kelinėmis ir skrybėlėmis, 
šukele didelio nepasitenkinime 
ypačiai arabuose.

Netoli nuo Abvazo, Persijo
je, viena įnirtusių arabu gimi-

BYGA, spal. 29. [Chicago 
Tribūne Press Service]. - Dik
tatoriaus Augustino Voldemaro 
Įsakymu, kalėjime tapo padė
tas D-ras Bistras, buvęs Lietu
vos ministeris pirmininkas [kai 
Lietuvą valdė klerikalai].

Kalėjime jis tapo uždarytas 
dėl to, kad negalėjo sumokėti

pabaudą pinigais už. apsilenk i- 
mą su aštriais čenzuros patvar
kymais.

Voldemaro režimui įsistipri
nus, D-ras Bistras buvo parbė
gęs j Berlyną, bet vėliau grįžo 
atgal ir pasiėmė redaguoti opo
zicijos [krikščioniu demokra
tų] laikrašti “Bytą”.

nė ginklu pasipriešino rūbų re
formai ir šešis persą valdinin
kus užmušė.

Sacco-Varizetti. byla 
keliama iŠ naujo

Outlook žurnalas duoda liudy-

43 milionai žada bal
suot ateinančiais 

rinkimais
Bent tiek piliečių įsiregistravo; 

stipriai pašėko žadančią bal
suoti moterų skaičius

Rusijoj badas, bet 
sovietai exportuoja 

javus užsienin
šį spalių mėnesį per Latviją 

išvežė į Vokietiją 12.500 to
nų rugių;,' dar eksportuos 
15,000 tonų

\VASH1NGTONAS, spal. 29.
— Balsuoti ateinančiais prezi
dento rinkimais, kurie įvyki 
lapkričio 6- dieną, Jungtinėse 
Valstybėse įsiregistravo viso 
daugiau kaip 43 milionai 
tikrai pasakius, 43,081,257 — 
piliečiu, vyrų ir moterų.

Tai yra arti 14 milionų dau
giau, nekad balsavo per pra
eitus, 1924 metais pfezidehto 
rinkimus.

Kadangi paprastai ne visi 
Įsiregistravusieji eina balsuoti, 

bent 15 nuoš. rinkimuose 
nedalyvauja, —■ tai manoma, 
kad balsavime dalyvaus apie 
35 milionai piliečių.

Imant valstijomis, daugiau
siai balsuoti įsiregistravusią 
yra New Yorko valstijoje — 
1,875,721; antra iš eiles seka 
Pennsylvanija 3,943,000; 
paskui Illinois — 3,200,000; 
Ohio 2,750,000; Califorhija
— 2,313,800; Michigan — 2,- 
030,000; Massachusetts — 1,- 
720,778; Ne\v Jersey — 1,771/ 
000. Valstijose, kaip Indiana, 
lo\va, Minnesota, Missouri, Tex- 
as ir \Visconsin, kiekvienoj 
skaičius įsiregistravusių siekia 
nuo 1,(MM),000 iki 1,500,000.

Nevadoj, mažiausioje gyven
tojų skaičium (77,500) valsti
joje, balsuoti Įsiregistravo 43,- 
500. Praeitais prezidento rin
kiniais Nevadoje balsavo 26,- 
920 piliečių.

šiems rinkimams yra labai 
daug moterų Įsiregistravusių 
balsuoti. Ypačiai didžiuliuose 
miestuose nuo 35 iki 45 nuoš. 
balsuotojų skaičiaus sudarys 
moterys.

BYLA, spal. 29. — Tuo tar
pu kai Maskvos organas Izvie- 
stija dejuoja, kad sovietų val
džiai bus sunku išmaitinti 4 
milionus badaujančių gyvento
jų Ukrainoje, Latvijos susisie
kimo ministerija praneša, kad 
per pirmas dvidešimt- penkias 
spalių mėnesio dienas Busija 
eksportavo per Latviją į Vo
kietiją 12,500 tonų rugių.

Sovietų prekybos delegacija 
Rygoje skelbia, kad lapkričio 
mėnesį Rusija eksportuosianti 
15,009 tonų grudų.

Chamberlain grįžta 
namo iš Californijos

SAN ERANCISCO, Cal., spal. 
Ž9. — Si r Austei) Chamber
lain, Anglijos užsienio reikalų 
ministeris, pasilsėjęs visą mė
nesi Californijoje, vakar trau
kiniu išvyko į Vancouverą, iš 
kur keliaus į Quebcc’ą, o iš 
ten išplauks atgal į Londoną.
Prieš iškeliavimą iš čia Chain- 

berlain dėkojo Amerikos spau
dai, kad ji paklausius jo prtir 
šymo ir nevarginus jį savo re
porteriais, taip kad jis galė
jęs ramiai pasilsėti.

inų, kad Vanzetti buvo ne
kaltai pasmerktas ir nužu
dytas •

NEW YORKAS, spal. 29.
Outlook and Independent žur
nalas paskutiniame savo leidi
ny iš naujo kelia Sacco-Van
zetti bylą ir sako, kad Barto- 
lomeo Vanzetti neturėjęs nie
ko bendra su užpuolimu batų 
fabrike Bjidgeporte, dvi kurio 
įis buvo nuteistas penkiolikai 
metų kalėjimo ir dėl kurio jis 
paskui buvo Įmaišytas į South 
Brainlree užpuolimą ir galva
žudy bę ir, kartu su Nicola Sac
co, .pasmerktas mirties baus
mei ir nužudytas.

Beveik visas žurnalo leidinvs 
užpildytas prisiektais laidy
mais ir dokumentais, kuriuos 
patsai žurnalas, sava ranka ves
damas tos bylos kvotą, surin
ko. Vienas svarbiausių doku
mentų yra buvusio nusikaltė
lio Franko Si i vos affidavit’as 
(prisiektas liudymas). Frank 
Silva savo liudyme prisipažį
sta, kad užpuolimą E. White 
Shoe kompanijos vežimo su pi
nigais 1919 metų gruodžio 2 
dieną pądaręs jisai pats su tri
mis kitais savo sėbrais.

Žurnalas Outlook sako, kad 
Massachusetts gubernatorius 
Fuller, kuris pats vedė kvotą, 
kai Sacco ir Vanzetti buvo pa
smerkti mirties bausmei, turė
jęs apie tai žinių pirmiau nei 
pasmerktieji buvo nužudyti.

$240,534,613
Tiek General Motors/ korpora

cija turėjo gryno pelno per 
9 mėnesius

Girta moteriškė užmu 
šė geležinkelio 

sargą

Du žmonės prigėrė jįj 
valčiai apgirtus

CANTON, III., spal. 29. — 
Jų motorinei valčiai apvirtus, 
Illinois upėje prigėrė Harry 
Calhoun, 42, ir Floyd Dlim- 
ling, 23 metų amžiaus. Trys 
kiti valtyj buvę su jais vyrai 
buvo išgelbėti.

Septyneri fašizmo me
tai Italijoje

KOMA, spal. 29. — Vakar 
Italijoje buvo švenčiamos sep- 
tynerių metų Mussolinio dik
tatūros ir fašistų viešpatavimo 
sukaktuvės. Jos švęsta betgi 
be jokių žymesnių apeigų ar 
demonstracijų.

KENO-SHA, Wis„ spal. 29.
Northsvestern geležinkely 

tapo atlėkusio Sheridan vieške
liu automobilio užmuštas gele
žinkelio sargas Louis Paulsen, 
60 metų amžiaus.

Skerskelių buomas buvo nu
leistas ir sargas kabinėjo žibin
tus, kai atlėkęs automobilis 
parmušė jį, išnešė buomą ir 
nupyškėjo toliau.

Matę atsitikimą žmones sa
ko, kad automobiliu važiavus 
moteriškė ir, kaip jiems atro
dę, buvus girta.

VAIKAS GAVO 20 METŲ 
KALĖJIMO UŽ NUŽU

DYMĄ TĖVO

NEVV YOBKAS, spal. 29.
Oficialiu pranešimu, automobi
lių kompanija General Motors 
Corporation per pirmus šių 
metų devynis .mėnesius turėjo 
gryno pelno $240,534,613.

Jos grynas pelnas per metų 
ketvirtį, pasibaigusį rugsėjo 30 
dieną, buvo .$79,266,639.

Vienintelė pramonės korpo
racija, kurios pelnas per me
tus buvo kadaise prašokęs šių 
metų General Motors korpora
cijos devynių mėnesių pelnus, 
yra United States Steel Cor
poration: pastaroji, būtent, 
1916 karo metais turėjo gry
no pelno $333,574,178;

Per tuos devynis šių metų 
mėnesius General Motors kor
poracija pardavė 1,576,708 au
tomobilius.

QUEBEC, Kanada, spal. 29. 
— Teismo čia buvo pasmerk
tas dviem dešimtim metų ka
lėjimo Rodolphe Petrin, 14 mo
tų vaikas, kaltinamas dėl nu
žudymo savo tėvo.

MEDŽIOTOJAS NETYČIA NU
ŠOVĖ SAVO DRAUGĄ

SŲTTON, Neb., spal. 29. — 
Išėjus medžioti, Paul Welch, 
aukštesnės mokyklos studentas, 
netyčia nušovė savo kompanio
ną Josephą Mertzą, pasaulinio 
karo veteraną.

(Atlantic an<l Pacific Photol

Italijos sosto įpėdinis princas Umberto ir jo sužieduotinė, 
Belgijos princesa Marie Jose.

Zeppelinas išlėkė at
gal į Vokietiją

20 asmenų žuvo au
tomobilių traukinių 

kolizijose
LAKEIIUBST, N. J., spal. 

29. - Milžiniškas vokiečių di
rižablis “Graf Zeppelin” išlėkė 
per Atlantą atgal į Vokietiją. 
Iš Lakehursto stoties dirižab
lis pakilo į orą šiandie kaip 
2 valanda rvto. 

K- v

Be ketųrių dešimčių įgulos 
žmonių su dirižablio vadu I>-ru 
Hugo\ Eckeneriu prieky, Zeppe- 
linu skrenda dar dvidešimt pen
ki pasažieriai, jų tarpe viena 
moteriške, Mrs. Claire Adams 
iš Tannersville, Pa.

Laivas išgelbėjo ju
roj lakūnus

PARYžIUS, spal. 29. Ne
didelis garlaivis EI Biar vakar 
išgriebė iš vandens Viduržemio 
juroj keturis franeuzų lakū
nus: pilotą Valiną, mechaniką 
Depontą, radio operuotoją Le- 
rcuxą ir pasažierių Murarą.

Pašto aeroplanu jie skrido 
iš Alžiro į Marseilles. Lekiant 
per Viduržemio jurą sugedo
aeroplano motoras ir jie buvo — Vėlai vakar vakarą čiA 
priversti anksti rytą nusileisti vo užmušti dvi moterys ir

jie nas jaunas vaikinas, traukiniui 
iš- užgavus jų automobilį.

Kolizijoje du užmušti
LA CROSSE, Wis., spal. 29.

Vieškely netoli nuo Dres- 
bacho, Minn 
liams 
menys 
j ingai

spal.CLEVELAND, Ohio,
29. — Dviem automobiliam su
sidūrus gatvių susikryžiavime, 
vakar čia buvo užmušti penki 
jaunuoliai: Walter Tanzer, 21; 
Mary Mehl, 17; Mildred Copri- 
va, 17; Henry Scliwappler 21, 
ir CIayton Copeland, 20 metų 
amžiaus.

7 užmušti Marylande
HANOVER, Md., spal. 29.
Pasažieriniam Baitimore and 

Ohio traukiniui užgavus neto
li nuo čia automobilį buvo 
mušti septyni asmenys.

3 žuvo nublokšti į upę
PEORIA, 111., spal. 29. 

Praeitą naktį netoli nuo*
traukinys užgavo ir nubloškė 
i Illinois upę' automobilį, ku
riuo važiavo 1 remonto pilie- trenkė į geležinį telefono stul

pą. Farmerys Tom Noal su su- 
t gaiva ir sulaužytais 

šonkauliais buvo nugabentas Į

uz-

čia

Su streikininkais ei-j 
giasi kaip su kri- i 

minalistais
27 Kenoshos streikininkai už 

“indžonkšeno” “sulaužymą” 
uždaromi kalėjime

MILWAUKEE, \Vis., spal. 
29. Federalinis teisėjas Gei- 
gtr Įsakė uždaryti kalėjime dvi
dešimt sejftynis streikuojan
čius Kenorfhos Alku A kom
panijos megztuvių darbinin
kus.

Prieš savaitę laiko teismas 
nuteisė kiekvieną jų pasimokč- 
ti po $100 pabaudos už Allen 
A kompanijos įmonių pikieta- 
vimą ir tuo sulaužymą teismo 
duoto kompanijai “indžonkše- 
no” prieš streikininkus. Pabau
das sumokėti jiems buvo duo-
ta laiko iki šiai dienai. Kadan
gi jie sumokėti negalėjo, tai 
streikininkai uždaromi patai
sos namuose šešiems mene-
siams.

Lietuvos žinios
Iš Vilniaus

Vilniaus vaivados nutarimu, 
' ištremiamas iš Vilniaus lietuvis 
Jonas Lukošius, kaipo “žalin- 

I gas, valstybei ir pavojingas vie
šajai tvarkaį”.

Jonas Lukošius Vilniuj apsi
gyveno 1918 metais. Jo gyveni
mo šaltinis — laikraščių parda
vinėjimas. Iš savo menko pelno 
laikė motiną ir dvi seseris. Iš
tremtasis labai ramus žmogus, 
silpnos sveikatos, nedalyvau
jąs ne tik politikoj, bet ir vie
šame lietuvių gyvenime.

Lenkų administracijos parė
dymu, Vilniaus krašte uždaryti 
6 gudų mokyklos draugijos 
skyriai.

Susekta didelė vagių 
organizacija

KAUNAS. - Jau trumpai
buvome rašę, kad policijos yra 
susekta didele vagių gauja. 
Gaujos svarbesni dalyviai: Ka-Šeima išsikėlė į tolimą

vietą, bet ŠUO surado Izys Karpavičius, Jurgis žemai-
lis, Juozas Mikulskis, Kazys 
Raguckis, Ona Mientailė ir Ma
rė Grinkevičienė. Vagiliai vei
kė Garliavos, Antanavo, Pakuo
nio, Gudelių ir kit. valsčiuose. 
Dalis gaujos veikdavo Kaune.

, Įsilaužti į namus turėjo tam 
tikrų įrankių ir ginklų. Įran
kius ir ginklus slėpdavo žemėj 
prie radio stoties Jesies kaimo 
laukuose. Vogtus daiktus par
davinėdavo Kaune ir kitur.

Garliavos vaisė, prie miško 
namelį, ku

riame susirinkdavo pasitarti, 
i pasidalyti grobiu ir nustatyti 
| p^ųus tolesniems “žygiams”.

’ Policijai pavyko visus minė
tus asmenis sulaikyti. Jie pa
dėti kalėj iman. Byla perduota 
Kauno apygardos teismo val- 

, stybes gynėjui.
SALT LAKE CITY, Utah,’ 

spal. 29. šios apielinkės far
merys Tom Noal, manydamas, 
kad dabar daug saugiau yra 
arklys, nekad automobilis, va
kar vakarą paliko savo naują 
mašiną daržinėj ir, pasikinkęs ^yd^mi pašarų stoką ir nebe- 
seną ir ištikimą bėrį, išvažia-; — 
vo į miestą. Kelionėj betgi be- į ” 
ris pasibaidė stiprių vieno au
tomobilio žiburių ir su vežimu

Neb., spal. 29
Davis'o šei' 
iš lluntley 

Missouri d;
savo šuni

IIASJINGS, 
— Piliečio James 
ina, išsikeldama 
Neb., į pietų rytų 
lį, išsigabeno ir
collie veislės. Naujoj vietoj šuo 
nerimo — ilgėjosi senųjų na-' 
mų. Pagaliau prapuolė ir nic- 

| ko apie jį nebebuvo girdėt. Po 
! kurio laiko šeima vėl išsikrau-' 
stė i Clay C.enter, Neb., 5001 
mylių tolumo, kur šuo nieka
dos nebuvo buvęs. [ 
dienų Davis išgirdo kieme pa
žįstamą lojimą. Pradarė duris, 
ir prie jo puolė glamonėtis- nu-1 
džiugęs, nors labai suvargęs 
collie.
Automobilį pakeitė ar-
kliu; atsidūrė ligoninėj

Po kelių fu rojo išnuomoję

Ūkininkams blogai
ŠIAULĖNAI. (Šiaulių ap.). 

Dėliai šių metų nederliaus ir 
lietingo cro ūkininkai, numa-

čiai Samuel Sinn, jo žmona ir 
Budolph HoluJe. Visi trys bu- daužyta 
vo išimti iš upės nebegyvi.

3 užmušti Sinux City

SIOU* CITY, la., spal. 29. 
bu- 
vie-

į vandenį. Laimė, vakare 
buvo garlaivio pastebėti ir

NEBRASKOJE ŽIEMA

LINCOLN, Neb., spal. 29. — 
Pietinėj ir centralinėj Nebras- 
kos dalyse iškrito pirmas se
zono sniegas. Oras stiprokai 
atvėso.

trims automobi- 
susidurus, buvo du as- 
užmušti, trys kiti pavo- 
suzeisti.

158,000 angli a k a s i ų

ORH
ŠYentė Mitchellio 

atmintines

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

^Didėjąs debesį uolumas; toly
giai vėsu; vidutinis mainąsis

HAZLETON, Pa., spal. 29. 
— Visos kietosios anglies ka
syklos šiandie nedirbo, kadan
gi 158,000 amgliakasių šventė 
Mitchellio atmintines.

John Mitchell buvo anglia-
vėjas.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 32° ir 42° F.

šiandie saule teka 6:19, lei
džiasi 4:48. Mėnuo teka 6:09 
vakaro.

kasių unijos United Mipe Wor- 
kers of America prezidentas. 
Jam vadovaujant, 1900 metais 
buvo laimėtas pirmas didžiulis 
kietosios anglies kasyklų dar
bininkų streikas.

sitikėdami vasarojaus suvalyti 
nors pašarui, vedžioja gyvu
lius iš turgaus į turgų par
duoti, bet jų niekas neperka 
nei už trečia dali kainos, še- 'C •
duvoj ketvirtadieniais didžiau- 
sis jomtarkas. Už gerą karvę
moka iki 200 lit., o arkliai II 
rųšits4 visi viena kaina h* už 
juos moka tik 55 litus.

Ūkininkai-žada rašyti prašy-
Itahjos fašistų orgam- lną, kad valdžia nuo mokes-

zacijos turi 6,814,700 
narių

čių 'atleistų. Daug ukin. reika
lingi pašaipų, be kurių jokiu 
budu negalės pragyventi.

ROMA, spal. 29. — Oficia-' —-------------
liais skaitmenimis, įvairios fa- ■ UŽMUŠĖ LAIKE PEŠTYNIŲ
šistų organizacijos Italijoje ---------
šiandie turi bendrai 6,811,700 LIUDVINAVAS, 
narių.

Spalių 
mėn. 7 d. Liudvinavo mieste
ly pas pil. Antaną Lapinską su- 

, į sirinko keletas asmenų pasi-
Trys vienuolės ŽUVO Vie- smaginti. Išsigėrę pradėjo gin- 

nuolyno gaisre čytis ir pagaliau peštis. Laike 
peštynių tapo smarkiai sužalo
tas t>»las Jurgis Padelskis, ku-0TTAWA, Kanada, spal. 29.

— Trys sesers vienuolės gy
vos sudegė ugny, kuri anksti 
šį rytą sunaikino Gaitineau 
Pointe, Que., vienuolyną.

ris nuvežtas j Mariampolės ap- 
skr. ligoninę mirė. Kaltininkai: 
broliai — Juozas ir Kazys Stru- 
liai iš Ąžuolyno kaimo, su
imti.

Kiek žmonių žuvo per 
uraganą Floridoje

WEST PALM BEACH, Fla.;

NELAIMĖ KULIANT 
x • -%

ŠIAULĖNAI. (Šiaulių ap.).
Spičių k. 21-lN-š. m. pas uk.

spal. 29. — Raudonojo Kry
žiaus apskaičiavimais, per bai
sų uraganą, kuris prieš šešias 
savaites siautė Floridoje, 1,836 
asmenys neteko gyvybių, o 1,- 
870 buvo sužeisti.

P. N. kuliant arkline mašina, 
dorlingis pagavo Varolj už 
skverno, trenkė į žemę ir už
mušė. Kol arklius sustabdė ve
lioniui galvą sudaužė ir abi ko
jas nulaužė.
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Medicinos Žinios Anglijoj ir Valijoj

Pittsburgh, Pa
Liet. Taut. Jaunimo Meno 

dr-jos dviejų metų darbuotės 
(nuo įkurtuvių) paminėjimas, 
įvyks lapkričio 3 d., 8 vai. vak., 
Liet. Mokslo dr-jos svet., 142 
Orr st. Paminėjimas bus iškil
mingas. Meno dr-jos nariai, jų 
draugai, bei jiems prijaučian
tieji apie 8 v. v. susirinks sve
tainėn, kur prie geros lietuviš
kos muzikos linksmai žais, šoks 
bei šnekučiuosis iki 10:30 vai., o 
11 vai. vak. prasidės vakarienė. 
Vakarienė bus gardi, nes musų 
jaunosios gaspadinės susirinko 
visą pluoštą “Naujienų” nume
rių su valgių skyrium ir dabar 
vakarienei gamina skaniausius 
valgius. Laike vakarienės bus 
ir “spyčių” ir musų gerieji “spi- 
čininkai“ jau pradėjo “gerklę 
lavinti“. Taigi, kaip matote, 
visko bus.

L. T. J. Meno dr-ja savo dar
bais nesigiria, — tegu patys 
pittsburgiečiai apie juos taria 
žodį ir jai manote, jog esame 
kuo prisidėję meno srity, tai 
nepamirškite musų 2-jų metų 
nuo draugijos įsikūrimo pami
nėjimo, lapkričio 3 d. Užtikri
name, jog busite patenkinti 
musų parengimu.

Prez. stud. P. Dargia, 
Sekr. L. Paulekiutė.

Baltimore, Md
I’-lės Alenos Aušriutės 

koncertas

Vis daugiau pas mus atsi
randa naujų talentų, naujų dai
lininkų. Šitokiu nauju talentu 
pas mus pasirodė 23 d. spalio 
p-lė A. Aušriutė iš New York’o. 
P-lė A. Aušriutė dą tik apie 
metai laiko kaip yra gryžus iš 
Italijos, kur ji apie tris metus 
yra praleidus besimokindama 
muzikos ir lavindama savo bal-
są. Amerikos lietuviams p-lė A. 
Aušriutė yra da mažai žinoma 
ir mažai kas yra girdėjęs jos 
nepaprastai didelį ir malonų 
balsą. Betgi šį sezoną p-lė 
Aušriutė pradeda savo koncer
tų gastroles po lietuvių kolo
nijas. Neteikiant kokių nors 
komplimentų, kaip kad papras
tai yra daroma dėl artistų, rei
kia rimtai pasakyt, kad p-lė A. 
Aušriutė, savo puikiu balsu ir 
geru dainavimu, stovi greta mu
sų pirmaeilių irtistų. Todėl jos 
duodamos koncertus, patartina 
lankyt kuoskaitling^iausia,

Artistė A. Aušriutė savo kon
certe Baltimorėj sudainavo net 
17-ką dainų. Iš Trovatore (Ver
di), Over the steppe (Gretcha- 
noff), Gopak (Moussogorsky), 
Carmen (Bizet). Iš Jietuviškų 
liaudies dainų sudainavo seka
mas: Kur Bakūžė Samanota, 
(S. Šimkus), I/opšinė (S. Šim
kus), Visur Tyla (Gruodis), Aš 
bijau pasakyt (Vanagaitis), 
Rūpinosi Motinėlė (T. Kęlpša) 
ir kitas. Už visas sudainuotas 
dainas, publika gausiai aplodis
mentais ačiavo artistei.

šalia kalbamos artistės daly
vavo mus vietos jaunos pilnos 
gyvos energijos —- pp. J. Da
nieliūtė, grojo ant smuiko ke
turis klesiškus kurinius ir vie
ną pianu paskambino, ir p-lė L. 
Geležiutė akompanavo gana 
sėkmingai. Tai naujos musų 
scenos žvaigždutės.

Publikos buvo neskaitlingai, 
lai suteikė nevisai malonų įs
pūdį kaip artistei, taip ir ren
gėjams. Gaila! — Kazys.

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

rengsime Jumis dėl šios 
gerai apmokamos vietos 
i trumpa laikų. Mes mo

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

FASHION MILLINERY SCHOOL
190 N. State St. (lOth Fluor) Tol. Uan.lolph 12718

JOS. F. KASNICKA princtpalas 
■ ■! .................................................... ..

Veneros ligų mažėjimas
Vokieti jo |' « r

po tikrai įrodyta, kad ir lavo
nuose gali spirochetės gyventi, 
žinoma, tam tikrą laiką, nes to
liau jos vis tiek turi nugaišti.

darė 
Nei- 
pav. 
sifi*

Nuo lapkričio 15 iki gruodžio 
14, 1927, Vokietijoj tapo pada
ryta Veneros ligomis sergančių
jų sąskaitą. į sąskaitą įėjo: 
staigiosios ir chroniškosios go
norėjos ligoniai, gonorejinio 
akių uždegimo ligoniai, šankroi- 
do, pirmojo bei antrojo laipsnio 
sifilio ,ir įgimto sifilio ligoniai. 
Dabar gi Statistikos Biuras vie
šai reportavo sąskaitos rezulta
tus. Mažiausia Veneros ligonių 
tebliko Vestfalijoj; tiktai 3.9 
iš tūkstančio gyventojų, čia 
jau per daugelį metų buvo ve
dama aštri kova su Veneros li
gomis; už tai ir tokių gerų pa
sėkų gauta. Kitose betgi pro
vincijose Veneros ligonių yra 
daugiau. Pavyzdžiui: Aukštojoj 
Silezijoj 4.8 (tukstantyj gyven
tojų), Hanovery’ 4.6, Rytinėj 
Prūsijoj 4.7, Reino provincijoj 
5, Brandenburge ir Saksonijoj 
6.3, Šlesvig-Holsteine 7.4, o 
Berlyne net 13.6. Matoma, kad 
Berlyne daugiau visokio elemen
to gyvena, taigi ir Venerai der
lingesnė dirva. Da didesnis nuo
šimtis šitų ligonių pasirodė 
esąs Kilėj (Kiel), net 16.4 kiek
viename tukstantyj gyventojų; 
ir tai akivaizdoje fakto, kad tik 
60 nuošimčių šito miesto gydy
tojų raportavo Veneros ligonius. 
Spėjama, kad ve pajūrio mies
te jūreiviai esą to priežastimi.

Trys ketvirdalės šitų ligonių 
turėjo gonorėją, o biskį mažiau 
kaip viena ketvirdalė sifilį, gi 
šankroidą tiktai 2 nuošimčiu.
Ir nuo negyvųjų galima sifiliu 

apsikrėsti

Paprastai buvo manoma, kad 
sifilio perai (spirochetės) tik
tai gyvuose gali gyventi, o kaip 
tik spėja žmogus pasimirti, va
dinasi, jo visi audiniai gyvybės j
netenka (atšala), tai ir sifilio j štai įdomi lentelė, kuri paro- 

„perai išgaišta. Dabar betgi ta- do, kaip žmonių amžis ilgėjo.

Gana rimtus tyrimus 
Koch, Gastou, Buschke ir 
sser. Jų patirtys rodo, kad 
paveldėtą sifilį (gautą iš
likos motinos) turinčiam kūdi
kiui mirus, gali jo lavone spi
rochetės išgyventi nuo vienos 
ligi penkių dienų. Jahnel tyki
nėjo nuo paralyžiaus mirusiųjų 
smagenas ir tenais rado gyvų 
sifilio perų. O Koch paėmė jau 
tris dienas mirusio (dėl pavel
dėto sifilio) kūdikio vidujinių 
organų ir inokiuliavo (čiepijo) 
triušį; čiopai prisiėmė, vadina
si spirochetės buvo gyvos ii 
veiklios. Panašių bandymų ir 
kiti mokslininkai darė ir vis 
gavo teigiamų rezultatų. Yra, 
be to, užrekorduotų atsitikimų, 
kad ve sifiliu užsikrėsta lavo
nus bepiaustant.

Pusė dabar gimusių žmonių 
išgyvens 66 metus

L.-1. Dubliu, žymiausias žmo
nių amžiaus statistikos srityj 
autoritetas, parašė labai įdomią 
knygą Health and Wealth. Ji
sai sako, kad apskritai paėmus 
senovės žmonių amžį, tai kiek
vienam išpuldavę gyventi tik
tai apie 20 metų. Bet štai 1840 
metais jau išeidavę kiekvienam 
gyventi (Anglijoj ir Amerikoj) 
40 metų. O šiandie Amerikoj 
jau išpuola kiekvienam net po 
58 metus gyventi. Gi kuria ge
ma šiandie (musų laikais), tai, 
sako, net pusė jų pasieksią 66 
metų, o viena ketvirtis — 77 
m.! Taigi, ateina laikai, kada 
senių bus visur pilna. Ir kaip 
gi ne, kad, sako, biskį daugiau' 
kaip šimtą metų atgalios, pusę 
gyventojų tegalėjusi pasiekti 
tik 18 metų amžiaus, o viena 
ketvirtis — tik 52 m.

1888—1864 ................. 40.88
1881—1890 ...............  45.42
1901—1910 ................ 50.45
1920— 1922 ................ 56.95

Franci joj
1817—1831 .J........... 39.55
1877—1881 ................ 42.12
1908—1913 ................ 50.40

Italijoj • ,
1876—1887 ...............  35.25
1899—1002 ............. 48.04
1910 -1912 ....A.......... 47.38

. Danijoj
1885—1844 . ..........  43.65
1895—1900 ................ 51.70
1921— 1925 ................ 61.10

Vokietijoj
1871—1880 .... ..........  37.01
1891—1900 ................ 42.26
1910— 1911 .............  49.04

Švedijoj
1816—1840 ................ 41.53
1871—1880 ................ 46.95
1911— 1920 .........1....  56.99

Holandijoj 
1850—1869 ........... 8182
1890— 1899 .......... 47.60
1910 1920 .:.......... 56.10

Norvegijoj
1856—1865 ............... 48.67
1891— 1900 ............... 52.27
1911—1920 ..........  57.16

Indijoj

1881—1891 ..........  25.07
1891—1901 ..............  23.80
1901—1911 ..............  22.95

Jungtinėse Valstijose
1901 t......................... 49.24
1910 ......................... 51.49
1920 ...<.....................  56.32
1926 .........  57.74
šiton lentelėn pilna statistika 

neįeina; tai tik jos didesnėji 
dalis. Vis dėlto nenuginčijamai 
ji parodo, kad aplamai imant 
žmonių amžį, tai jis vienval il
gėja^ Ir tai beveik visur, išski
riant Indiją. Ilgiausia tenka 
žmonėms gyventi Danijoj, net 
61 metą. Žinoma, danai yra la
bai šviesus žmonės, dvi trečios 
jų dalys gyvena puikiausiai ve-

VAKAR NĖ IR ŠOKIAI
rengia

Susivienijimas Lietuvių Namų Savininkų anU Bridgeporto

Subatoj, Lapkričio-Nov. 3 d., 1928
Pradžia 7 vai. vakare. Įžangų $1.00
GERBIAMI NARIAI: Musų visų privalumas būtinai atsilankyti ant šio 
iškilmingo vakaro ir atsivesti savo draugus, kad visi susirinko galėtumėm 
smagiai laiko praleisti. Visi dalyviai vakaro svečiai bu* voltui priimami į 
virš minėta organizaciją nariais. Kviečia KOMITETAS.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dąnkovvski, 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- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
N e (lėlio j nuo 10 ryto iki 1 po piety.

V------- --- -- ---------------- - -

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To patieg savininko priežiūroj per 80 metų. Musų mottoi PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iHi vi- 
duruakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada,

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

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514*16 Roosevclt Rd. 
arti St. Louls Avė.

CHICAGO. ILU.

dairiuose ūkiuose pasaulyj, tai 
greičiausia tas viskas ir pailgi
na jų amžį. O štai Indijoj vi
siems išeina gyventi tiktai po 
22 metu. Da blogiau, kad indų 
amžis vis trumpėja, nes 1881 
m. kiekvienam išpuolė gyVenti 
po 25 metus. Baisus fizinis ir 
dvasinis skurdas, be abejo, yra 
trumpo indų amžiaus priežasti
mi. —Dr. Margeris.

Relieve Cougha, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains 

with

Ali druMiat*—3Sc and 65c i«r« and tūbai.
• Childreo’a Mnaterole (milder fortu)35o.

Betterthan a Mustard Plaster

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

MARGUTIS
Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visokį už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri į Margutį. Už
sirašyk tuojaus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St. Chicago, III.

Telephone Victory 1266

Naudokitės Proga Apšvietoje
'Naujas, bet didžiausias Knygynas “LIETUVA“, kuris dabar atsipirko visą knygų biznį iš AUŠROS ir paėmė 

visas OLSZEWSKIO laidos knygas ir kai kurių kitų, siūlo šio laikraščio skaitytojams pasinaudoti pirma ir paskutine 
tokia proga — pasipirkti geriausių knygų iš musų knygyno už visai numažintą kainą, šiame sąraše telpa visos ge
riausios ir jums reikalingiausios knygos. Tuoj pirkdami knygas iš musų knygyno gausite knygas visai pigiai ir sykiu 
paremsite musų naują kultūrinę įstaigą. Jeigu tamsta vienas arba sykiu susitaręs su savo kaimynais imsite iš šio 
sąrašo nemažiau knygų vertės $30.00 — “LIETUVOS” Knygynui prisiųskite tiktai pusę tos sumos. Reiškia, jeigu 
knygų imsite už $30.00 — mums prisiųskite tiktai $15.00, arba jeigu imsite nors ir vieną knygą, gausite didelę nuo
laida kaip kad yra pasakyta žemiau prie kiekvienos knygos atskirai, šitas gigantinis knygų nupiginimas tęsis tiktai 
iki šių Kalėdų — naudokitės proga tuoj. Knygynas “LIETUVA” užmezgė ryšius su didžiausiais Lietuvos knygynais 
— visos geresnės Lietuvoje išleistos knygos yra gaunamos musų knygyne.

Su gilia pagarba jums,
KNYGYNAS “LIETUVA”, Vedėjas Julius Mickevičius.

i

KVIEČIAME PASIRINKTI
Lietuvių Anglų, Anglų Lietuvių Kalbų žodynas. — Sutaisė A. Lalis 
(Abi dūlis) 1274 ptisl. šitas žodynas visai baigiamas išparduoti, į 
trumpa laika nei už didelius pinigus jų nebus galima gauti. Žo
dyno kaina dabar pakelta iki $15.0(1, bet mes, kaipo nauji biznie
riai, duodam progą Įsigyti už $8.00 arba jeigu pirktumėt už $30.00 
vertės knygų, jums žodynas pareitų tiktai $7.50. Apdaryta. Kaina 
$15.00, iki gruodžio 25 d. tiktai....... .............. .*.............................. $8.00
Anglų Lietuvių Kalbos žodynas sutaisė A. Lalis. Dalis II, 835 
pusi. Apdaryta. Kaina $8.00, iki gruodžio 25 d. tik ................. $5.00
žodynėlis Lietuviškai angliškos ir angliškai lietuviškos kalbos. 
Kišenini.*, Apdarytas. Kaina $1.25, iki gruodžio 25 d. tik ...... $1.00
Lietuviškas Sapnininkas su 300 paveikslų. Pusi. 205. Apdarytas. 
Kaina $1.50, iki gruodžio 35 d. tik'....... ........  .'..>$1.00
Pilnas Orakulus hrba visokių burtų ir monų knyga, taipgi visokių 
paslapčių išaiškinimo knyga. Su daugybe paveikslų. Pusi. 414, ap
daryta. Kaina $4.00, iki gruodžio 25 d. lik ............................ $2.50
TikėjimųFlatorija. Parašė prof. Chantepie de la Sauseyes, į lietu
vių kalbą vertė J. Laukis. Garsi knyga tikėjimų klausimu. Apdary
ta. Pust 1086. Kaina $10.00, iki gruodžio 25 d. tik ................. $6.0o
Valgių Gaminimo ir Namų Prižiūrėjimo . Knyga. Pusi. 162. Apda
ryta. Kabia $1.75, iki gruodžio 25 d. tik ................................... $1.25
Lyties Mokslus—garsioji Dr. Karaliaus knyga. Gvildenama ir pa
veikslais išrodoma lytiški sudėjimai; taipgi joje randasi daug prak
tiškų patarimų lyties reikaluose. Pusi. 400. Apdaryta. Kainas $7.00, 
iki gruidžio 24 d. tik ...................................................................  $5.00
Lietuvių Kalbos Gramatika ir Sintaksė. Sutaisė Rygiškių Jonas. 
Pusi. 280. Kaina $1.50, iki gruodžio 25 d. tik .............<............. $1.00
Musų Istorijos Pradžiamokslis. Pusi. 166, apd. Tinkamas mokyk
loms. Kaina $1.25, iki gruodžio 25 d. tik ............................  $1.00
Maniškos Kazyros su lietuvišku ir anglišku išguldymu. Kaina $1.50, 
iki gruodžio 25 d. tik ..........................................  $1.00
Naujoji Literatūra.. Parašė A. Jakštas. Pusi. 1168, apd. Svarbi kny
ga šituo klausimu. Kaina $6.00, iki gruodžio 25 d. tik .......... $3.50
Lietuvių Kalbos Vadovėlis — ‘jiarašė J. Murka. Tinkamas dėl lie
tuvių kalbos lavjnimosi. Apie 200 pusi. Kaina $1.25, iki gruodžio 
25 d. tik ..............................................................................   $1.00
Vaikų Darbymečiui. Knyga tihkama jaunuoliams lietuvių kalbai 
lavintis. Sutaisė J. Murka. Virš 300 pusi. Kaina $1.75, iki gruodžio 
25 d. tik ......................................................................................... $1.00

ČIA ESAMŲ KNYGŲ:
Keturi Paveikslai: Algirdo, Gedimino, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 
22 y 28; visų keturių kaina $2.00, iki gruodžii 25 d. tik ......  $1.25
Sveikata. — Sutaisė Dr. Graičiunas. Svarbi knyga sveikatos rei
kalu. Pusi. 339, apd. Su pavekslais. Kaina $3.00, iki gruod. 25 $2.00
Stebuklai ir Paslaptys — su paveikslais. Parašė N. Rubakinas. 
Įdomi knyga. Pusi. 24, apd. Kaina $2, iki gruodžio 25 d. tik $1.25
Gamtos Mokslų Vadovėlis. Parašė Trojanovski. Su daug paveikslų. 
Pusi. 580, apd. Kaina $5.00, iki gruodžii 25 d. tik ............ ... $3.00
Simano Daukanto Istorija nuo Gedimino iki Liublino Unijai. Pusi. 
531 apd. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 d. tik ............................
Lietuvių Tauta Senovėje ir šiandien. Parašė Dr. J. šliupas. 
563. Apdaryta. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 d. tik ..............
20 linavotų laiškams popierų su įvairioms dainoms ir tiek pat 
vertų. Kaina $2.00, iki gruodžio 25 d. tik ...............................
Lietuvių žemlapis visai naujas — spalvuotas $1.50, nespalvuotas 
$1.00; dabar 25 centai pigiau.
“Kardai” 3-jų metų su 300 paveikslų, virš 1000 puslapių, apdaryti 
gražiai į vienų didelę knygų. Kaina $4, iki gruod. 25 d. tik
Raistas — garsioji Sinclairio apysaka apie lietuvių gyvenimų 
sagos mieste. Pusi. 355, apdaryta. Kaina 2.25, iki gr. 25 <1. tik
Tūkstantis ir Viena Naktis. Labai įdomių pasakų serijos su 
žiais paveikslais. Pusi. 300, apd. Kaina $2.50, iki gr. 25 d. tik
Sidabrinis Kryželis arba dailydė iš Nazareto. Pusi. 169. Kaina 75c., 
iki gruodžio 25 d. tiktai ............................................................ 50c.
Lietuviškos Pasakos Įvairios. Surinko Dr. Basanavičius. Daug įvai
rių apysakų. Virš 300 pusi., apd. Kaina $2.25, iki gr. 25 d. $1.50
Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių. Pasakos surinktos Dr. 
Basanavičiaus, čia telpa keli Šimtai įvairiausių pasakų apie du- • 
šias, velnius, cholerų, marą r tt. Pusi. 470, apdaryta. Kaina $3.0(1, 
iki gruodžio 25 d. tik ......................  $1.75
žinynas.. Svarbi žinių knyga iš įvairių mokslo šakų; taipgi apie 
sveikatų ir budus gydymosi, kokius vaistus naudoti ir tt. Pusi. 
392; apdaryta. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 d. tik ................. $1.75
Geografija. Parašė Šernas. Svarbi knyga — joje aprašima viso 
pasaulio kampų žmonių gyvenimas, jų skaičius, užsiėmimas. Kur 
randasi kokie ežerai, upės, jūrės ir tt. Pusi. 469, apdaryta. Kaina 
$4.00, iki gruodžio 25 d. tik ..................................................... $2.00
Ethnologija arba istorija apie žemės tautas. Parašė šernas. Su pa
veikslais. šios knygos jau gana mažai yra — paskutinė proga pa
siskubinti jų įsigyti. Kaina jos yra pakelta, bet perkant pas mus 
dabar gaunama gana pigiai. Pusi. 667; apdaryta. Kaina $5.00, iki 
gruodžio 25 d. tik ...................... :............................................... $3.00
Senovės Istorija — su 5-kiais žemlapiais. Aprašo bei supažindina 
su istorija senoviškiausių laikų, šitų knygų parašė prof. B. Vipper. 
Pusi. 305; apdaryta. Kaina $2.50, iki gruodžio 25 d. lik ...... $1.50
Istorija Abelna — pilna svieto istorija pradedant 2800 prieš Kris
tų ir eina iki galutinam išdraskymui imperijis Aleksandro Make- 
doniškojo, 146 metų prieš Kristų. Pusi. 198; apdaryta. Kaina $2.50, 
iki gruodžio 25 d. tik ...............   $L5o
Amerikos Istorija — vaizdžiai aprašoma Amerikos istorija nuo 
Kolumbo Amerikos atradimo iki 1896 metų. Pusi. 364; apdaryta. 
Kaina $2.25, iki gruodžio 25 d. tik ............. :........................ $1.25
Lietuvių Protėviai — parašė Dr. J. šliupas. Pusi. 285; apdaryta. 
Kaina $2.00, iki gruodžio 25 d. tik .......................................... $L00
Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai — parašė sulig kitais au
torinis Šernas. Paveiksluota. Pusi. 370; apdaryta. Kaina $2.50, iki 
gruodžio 25 d. tik .....................    $L50
Gamtos Reiškiniai. Parašė J. Trajanovskis. Vaizdžiai supažindina 
su gųmtos įvairenybėmis. Paveiksluota. Pusi. 240, apdaryta. Kai
na $2.00, iki gruodžio 25 d. tik ............................................. $1.25
Apsireiškimai Atmosferoje Arba Metereologija. Sutaisė šernas. Pa
veiksluota. Paskutlnios knygos pardavimui; apdaryta. Pusi. 238. 

d. tik ",........ ’.......  .......7...,....'......... $1.25 Kaina $2.25, iki gruidžio 25 d. tik .......................................... $1.50
Pasarga: Pinigus už knygas malonėkite siųsti čia pažymėtų vardu ir adresu. Musų knygyne randasi didžiau

sias muzikalių ir teatralių kurinių pasirinkimas, taipgi kitų įvairių knygų. Reikale klauskite katalogo. Pas mus 
visos Knygos yra gaunamos kurios tiktai randasi kituose lietuvių knygynuose. Laukiam iš Tamstos knygų užsaky
mo, kolei numažinta kapa, laukiam iš Tamstos tikros prijautos musų naujam knygynui.

KNYGYNAS “LIETUVA”
3210 So. Halsted St., Chicago, III.

Skaitymai — pašvęsta lietuvių kalbos mokslui. Sutaisė P. Klimas. 
Pusi. 292. Kaina $1.25, iki gruodžio 25 d. tik ........................ $1.00

Lenkų Lietuvių Kalbos žodynas — sutaisė A. Lalis. Pusi. 331, ap
daryta. Kaina $2.50, iki gruodžio 25 d. tik ..............  $1.50

Aritmetika — dalis 1 ir II. Pusi. 177. Sutaisė P. Mašiotas. Kaina 
$1.00, iki gruodžii 25 d. lik ......................................................... 80c.

Lenkiškai-Lietuviškai-Rusiškas žodynas — sutaisė J. Ambraziejus. 
Pusi. 552, apd. Kaina $5.00, iki gruodžio 25 d. tik ................. $3.00

Meiles Laipsniai. Labai žingeidi knyga apu 
Pusi. 216. Kaina $1.75, iki gruodžio 25 d. tik

Orgąninė Chemija. — Parašė V. Buko. Pamatinės žinios šitoje 
srityje. Pysi. 384. Kaina $3.00, iki gruodžio 25 d. tik .............. $2.00

Iš Tamsios Praeities j šviesią Ateiti. Pusi. 220, apd. Parašė N. Ru- 
bakinas. Kaina $2.00, iki gruodžii 25 d. tik ............................ $1.25

J • *
Draugijos ir Organizmu Evoliucija. Rcnilanties garsiais mokslinin
kais paraše Arthur Lewis ir sykiu kitą knygų — Nuosavybės Išsi
vystymas — parašė Paul Lafarguc. Dr. Karaliaus vertimas.. Abi 
knygos vienojo, apdaryta. Pusi. 380. Kaina $2.50, iki gruodžio 25 d. 
tik ................................................................................................. $1.50

Į)ie meiliškus dalykus.
; ...... ....:............. $1.25

Dr. Vinco Pietario Raštai. Telpa autoriaus paveikslas sykiu su jo 
biografija. Taipgi daug jo apysakų. Pusi. 301, apdaryta. Kaina 
$2.00, iki gruodžio 25 d. tik .................................................... f* “r

N.

$2.00
Pusi.
$2.00
kon- 
$1.00

$2.00
Chi- 
$1.50
gra
li.75
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“Cascarets” nuo už
sikimšusių viduriu, 
galvos skaudėjimo, 

šalčių

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vaidilų Brolija

atbulą pusę, 
jie išniekina 

jiems asmenis 
j ie neku-

Šiąnakt! Išvalyki! savo vi
durius ir sustabdykit gal

vos skaudėjimų, šalčius, 
su rūgusį skilvį

Vasaros sezonas praėjo, to
dėl Vaidilos renkasi žvaigždžių 
keliais saulei nusileidus ketvir-

veniber) 1 dieną, toje pačioje

Susirinkimas svarbus, todėl 
visi Broliai renkasi anksti ar
ba Inoj saulelaidžio.

Krivių-Krivaitis.

“suprogresuoti” į 
Negana to, kad 
nepakinkanms • 
per komisarų lapą, 
riems yra dar pagrasinę kumš-
čia. Nevalia pakritikuoti mun- 
iiaini^rką: už pakritikavimą ga
lįs bet kas atsidurti teisme. 
Pereitais metais .vienas pilietis 
pakritikavo munšainierką, tai 
už pakritikavimą ką tik neat- 
sidurė teisme. Viena moterėlė, 
kuri yra labai garsinama, net 
keletą porų čeverykų nuplėšė 
1 ievai Ūžčiodama prie tos mini- 
šainierkos, kad ji patrauktų į 
teismą. Prižadėjo apmokėti 
teismo lėšas ir išgarsinti 
iežednevną. —žmogus.

NAUJIENOS. Chlcaeo, ui.
- ----------------------------- ----  ■■

dainininką ir palinkėti jam ge
ros kloties ir pasidžiaugti, kad 
ir tarpe lietuvių yra talentingų 
žmonių.

Paulina Kazakevičiūtė

Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Atėjo laikas, kad 
Chicagos lietuviai atsilygintų 
p. Saboniui ateidami j jo ren
giamą koncertą. —T. J.

Town of Lake

susigrupavo

per

Au- 
prie

Jų 
su- 

VaL

Keletas savaičių atgal atva
žiavo iš Lietuvos pas savo tė
vus p-lė Paulina Kazakevičiūtė, 
devyniolikos metų, geltonplau
kė, malonaus budo, pilna gyvu
mo, tarsi pavasario gėlė, mer
gina. Tš 
vičiutė 
kaimo, 
Ežerėnų
buvo pirmose jaunimo eilėse su
ėjimuose, žaismėse, vaidinimuo
se. Chicagoje pirmas jos pasiro
dymas bus, rodosi, veikale “Dvi 
seserys”, kurį stato “Rūta”.

X. s.

— yra tinkama 
kaina mokėti

Lietuvos p-lė Kazake- 
paeina iš Mumeliškių 
Antalieptės valsčiaus, 
apskričio. Lietuvoje ji

Pianos and fine furnltnre 
keep their rirh finish with 
O-Cedar Poliah. It cleana 
■a lt polinhet—*wllh apecd 
and aafety. 4-oz. bottle, 

80c; 12 oz., 60c.

uz gera 
dantų 
mostelę

Gaukit 10 centų dėžutę da
bar.

Pašalinki! tuos nedorėlius— 
galvos skaudėjimą, aitrumą, ne
virškinimą, skaudantį, surugu- 
sį skilvį ir dideles slogas —. 
pašalink juos šiąnakt ir dau
giau ju neboprileisk su Casca- f 
rets. • Aplankymas lietuvių

Milionai moterų ir vyrų ret-1 daktarų Chicagoj 
karčiais ima Cascarets ir nie
kad nežino vargo, kurį gimdo ’ 
neveiklios kepenys, i 
žarnos, ar pajrę viduriai.

Nekęsk nė vieną dieną dau
giau nesmagumo. Tegul Cas-, 
carets išvalys jūsų skilvį; pa
šalins sumigusį, fermentuojan
tį . maistą; nuims tulžies per
viršį iš kepenų ir pašalins vi
sas sukietėjusias medžiagas ir 
nuodus žarnose.. Tada jus jau
sitės puikiai.

Cascarets šiąnakt pataisys 
jus iki ryto. Jos dirba kai jus 
miegate. 10 centų dėžutė iš jū
sų aptiekos reiškia skaisčią 
galvą, saldų skilvį įr tyras, 
sveikas kepenis ir vidurių veik
lumą per mėnesius. Vaikai 
mėgsta Cascarets, kadangi jos 
niekad negnaibo ir nesirgdina.

Po 31 metų nebuvimo su- 
užsikimšę maniau atlankyti (’hicagą. Kiek 

aplinkybės leido, atlankiau 
turis lietuvius gydytojus, 
turiu mažą kūno trukumą, 
si keturi atsakė vienaip — 

1 nėra pavojaus, per lai | 
•riau, kad jie yra sanžingi 
neišnaudotojai.

F. Mikolainis.

Roseland
Pusžemaičio bėdos

North Side

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Northsidiečiai sujudo ruoštis 
prie savo parengimo, kuris jau 
čia pat. Sunkiausia darbuojasi 
Pirmyn 
Namu”. Repetuoja net po tris 
vakarus į savaitę ir, kaip man 
teko matyti, jiems gana gerai 
sekasi. “Pamišėlių Namas” — 

paty-J juokinga operetė. Patartina vi- 
i ir siems atsilankyti, nes šitokie 

veikalai gana sunkus darbas pa-
I statyti. Todėl gan retai juos ga
lima pamatyti. “Pamišėlio Na- 

' mo” perstatymas atsibus nedė- 
lioj, lapkričio 4 d., Danų svet., 

j 1651 N. Kedzie avė. Privažiavi
mas labai parankus bet kuriais 
tramvajais iki North avė., o ta 
gatve iki svetainės.

Antras Northsidiečių smagus 
pasilinksminimo vakaras bus 
tai Morning Star Kliubo balius 
šeštadiesy, 
cker Park 
žinoma iš 
ing Star 
publika visados yra užganėdin
ta. Todėl galima iš anksto pa
sakyti, kad ir šis kliubo paren
gimas bus sėkmingas ir visi 
bus patenkinti. —Vietinis.

choras su “Pamišėlių

Sekmadienyje šioje miesto 
dalyje Įvyko parudavimas au
tomobiliais tikslu pastūmėti pir
myn kandidatūrą John Ober- 
tos j valstijos senatorius, 
tomobiliai
Paulina ir 46-tos gatvių, 
privažiavo 237. Visi pilni 
augusių ir jaunuomenės, 
kams paduota birbinės ir barš
kalai. šie ir netingėjo padirbin
ti. Taigi triukšmo buvo neina* 
žai. Paradavusieji apvažiavo 
praktiškai visas ketvirto kon
gresinio distrikto gatves. Apie 
penktą valandą paradavusieji 
sugrįžo atgal ir prie Paulina 
ir

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — ,
nusipirk typevvriteri

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Laigė Tube

25'

k e-

per

46-tos galvių išsiskirstė.
Vietinis.

North Side
Naujas dainininkas tenoras

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

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

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

Galvos skausmo,
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

DUOKIT 
PATAISYT

SAVO DANTIS
Sutaupyki! Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip $1 
Pleitos taip pigiai kaip $7.50
Pleitos pataisomos už 81.50

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1 

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Kay

Kogen - System 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas 
Tel. Monroe 4484

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedčlioj nuo 10. ryto iki 1 

po pietų

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at- 
dartffc kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p. 

b______________ ____ __ _ —

REIKALINGA

Jau Pusžemaitis bėdavoja 
komisarų gazietą, kad nesiseka 
su parengimais. Surengtas ko
misarų moterų vakaras Strumi- 
lo svetainėje (dabar valdo ją 
ristikas Požėla) nenusisekė. 
Priežastis buk esanti ta, kad 
moterys pačios neskaitlingai at
silankiusios. Tur būt moterys 
jau permato, kad iš tokių pa
rengimų joms mažai naudos 
yra, jei nesilanko, šeštadienių 
vakarais jos turi daugiau ir 
svarbesnių darbų, negu ateiti į 
parengimą pasiklausyti Pusže
maičio spyčiaus ir jo paties 
joms surengto programo. Tas 
neatsilankymas moterų į paren-' 
girną ženklina kaip ir protestą,' 
kad jis ir jo sėbrai komisarai 
daugiau nemulkintų darbinin
kus tokiais spyčiais ir tokiais 
programais. Vėliaus gal jos pa
sielgs panašiai ir su Pusžemai
čio raštais, nes ilgai skaityti 
tokias nesąmones, kokias rašo 
Pusžemaitis, nusibosta visiems. 
Gaila, kad tokie samozvancai 
terlioja darbininkų vardą. Del 
vienos bėdos Pusžemaitis aty- __ ___ ____
dos neatkreiptų, bet kad jų .Vartų parapiją, ten kiek motų 
daug susideda ir tas kenkia pabuvęs ir pasižymėjęs gerais 
raudonam bizniui, tai jis prade- darbais, p. Sabonis persikėlė į 
da verkšlenti lig tas veršis- lip- ’ Apveizdos Dievo parapiją prie 
damas per virbinę tvorą. . kun. j. Albavičiaus. P-as Sabo-

Gvoltą šaukia jis per komisą- nis vargonininkavo. Bet nėra 
rų lapą, kad Ateities žiedo mo-' skirtumo, kad jis prie. kun. Al- 
kytoja prijaučiu L. S. M. Ra-( bavičiaus už vargonininką bu
teliui. Jau kursto savo aklus vo. Jis patarnauja visiems, kas 
sekėjus prašalinti ją. Keli me-'jį pakviečia. Jis neatsisako nei 
tai atgal prašalino Bigeliutę katalikams, nei tautininkams, 
nuo mokytojavimo “Ateities n-ei socialistams dainuoti. Visų 

paklausė, visiems patarnavo. Ir 
klausimas, kas geriausia užga
nėdino publiką, jeigu ne Sabo
nis; kas daugiausia juokų pri
krėtę su dainomis, jeigu ne Sa
bonis. Tik aš manau, kad p. Sa
bonis dar geriau visus užganė
dins ir naujausias dainas dai
nuos savo koncerte, kuris atsi
bus lapkričio 21 d. Chicagos

žiedo”, kam ji prisirašė prie 
Į “Birutes” choro. Dabar, kuomet 
Steponavičius nuėjo mokyti 
“Birutės” chorą, jis irgi bus 
“nekošernas” mokytojauti ly- 
giečius. Taigi skaitytojai gali 
matyti, kad “komunistai” tokie 
pat fanatikai, kaip ir kai kurie 
parapijonai. Aš pats nesitikė
jau, kad jie taip butų galėję

lapkričio 3 d., Wi- 
svetainėj. Kaip jau 
praeities, tai Morn- 
Kliubo parengimais

Bridgeportas
P. K. Sabonio koncertas

Kadangi p. p. Saboniai pir
miausia pribuvo į Bridgeportą, 
todėl bridgeportiečiai pirmiau
sia turi stoti ir paremti, atsi
lankydami į p. p. Sabonių kon
certą. P-ai Saboniai yra pasižy
mėję tarpe Chicagos lietuvių. 
Kada p. p. Saboniai apleido 
Bridgeportą, visi jų gailėjosi. 
Bet netoli atsiskyrė nuo musų. 
Tik j antrą koloniją — Aušros

Chicagiečiai susilaukė naujo 
dainininko tenoro, kurių lietu
viams labai trūksta. Tai yra 
Vincas Stanis. Lietuvių daini
ninkų skaičius didėja.

Stanis turi labai malonų ir 
stiprų balsą. Jau keletas metų 
kaip Stanis neatlaidžiai lavina 
savo balsą. Nors tarpe lietuvių 
jis dar nebuvo pasirodęs, bet 
dabar, kada balsą gerai išlavi
no, tai pirmas jo pasirodymas 
lietuvių tarpe bus Pirmyn cho
ro statomoj komiškoj operetėj 
“Pamišėlių 
4 d., Danų 
Kedzie avė. 
kaipo karininkas, 
atostogosna pas savo sužiedoti- 
nę Normą, kurios rolę vaidins 
p-lė Agota Janulevičiutė.

Lietuviai gali linksmai pa
sveikinti susilaukę naują jauną

Senų Radio setų, Phonografų ir kitų muzikalių instrumentų 
be skirtumo kaip seni jie yra; mes už juos mokame geras kai
nas perkant naujų ZENITH Radio.

lapkričio
komiškoj operetėj
Namas 
svetainėj, 1651 N. 
Pasirodys jis rolėj 

atsilankęs

haz been paič

ASour 
Stomach

Į tą patj laiką, kuris ima -dožai 
sodos suteikti tik laikinį palengvini
mą nuo gasų ar rūgščių viduriuose. 
Phillips Milk of Magnesia visokį 
rugštumą visiškai sustabdo ir virš
kinimo organus pilnai sureguliuoja. 
Jei kartą pabandytumčt šią pagelbos 
formą, jus nustotumSt rūpintis apie 
savo valgius iv patirtumėt naują 
smagumą valgyme.

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

PHILLIPS 
r Miik .
of Magnesia

by the

public

Automatiškas tunijimas,
•   . . < tf • > \

Dynamiškas speakeris,
Puikus Balsas-tikra Radio sensacija šiuose metuose

Krautuvė atdara vakarais. Lengvais išmokėjimais

Jos. F. Budrik, inc.
Tel. Boulevard 4705 3417-21 S. Halsted St

už

TUBBY Perfect Perfection.

"T’*’•r*-—•
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88.00
4.00
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8c

18c 
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Subscription Ra tesi
$8.00 per year in Canada.
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3c. per copy._____________________
Entered as Second Class Matter 
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Naujienos eina kasdien, ilskiriant 
sekinadieįuus. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsted SU, Chicago, 
111. — Telefonas: Koosevelt SbUO.

Užsisakymo kalnai
Chicago je — paltu:

Metams ------------------ ------
Pusei metų ............. ....... ......
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiam — 
Vienam mėnesiui-----------

Chicagoje per linelio to jum
Viena kopija___ _________
Savaitei--------------- , , ,,,,,
Mėnesiui___

Suvienytos* Valstijose, ne Chfoaco- 
je, paltu:

Metams__________ —
Pusei metų ..........-.....
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui 

Lietuvon ir kitur uisieniuoee 
[Atpiginta]:

Metams_________ ______ —— 18.00
Pusei metų........................  4.01
Trims mėnesiams    2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su uiaakymu.

17.00
8.50
1.75
1.25

.75

KARIAUJANTIS KLERIKALIZMAS

Ne tik Meksikoje katalikiški klerikalai vartoja re
volverį, nuodus ir peilį kovoje su savo pasaulėžiūros 
priešais. Pereitą šeštadienį žiauriu vandalizmu pasižy
mėjo ir Francijos klerikališki fanatikai.

Sodžiuje Pons, netoli La Rochelle, buvo atidengimas 
paminklo žymiam Francijos politikos ir visuomenės vei
kėjui, Emil Combes, kuris buvo ministeris pirmininkas 
tais laikais, kada Francijoje buvo uždrausta vienuoly
nai ir katalikiškos 'kongregacijos. Vos spėjo Eduoard 
Herriot (dabartinis švietimo ministeris) pasakyti kalbą 
ir atsitraukti nuo paminklo, kaip viejias jaunuolis, at
sinešęs didelį kūjį, ėmė daužyti statulos galvą. Policija 
bandė jį sustabdyti, bet jį šoko ginti būrys jo draugų, 
atėjusių kartu su juo į paminklo atidarymo iškilmę.

Policijai teko griebtis ginklo, ir rezultate susirėmi
mo su vandalais vienas asmuo tapo užmuštas, kitas su
žeistas. Sužeista taip pat du policininkai.

Laikraštis “New York Times”, kuris praneša šitą 
žinią, sako, kad klerikališką jaunuomenę sukurstė prie 
šito barbariško elgesio paminklo iškilmėse La Rochelle 
vyskupas, kuris už savaitės prieš tai viešai pasmerkė 
Emil Combes’o atminties gerbimą, kaipo “nuodėmę”.

Taigi net ir laisvoje “bedieviškoje” Francijoje sufa
natizuoti klerikalai kelia galvas ir niekina milžiniškos 
žmonių daugumos jausmus. O kas darytųsi, jeigu kleri
kalai tenai turėtų savo rankose valdžią?

SOCIAUSTAI FRANCIJOJE STIPRĖJA

Francijoje neseniai įvyko rinkimai į departamentų 
(gubernijų) ir apskričių tarybas ir pasekmės buvo to
kios: konservatorių išrinkta 38, respublikonų 253, kai
riųjų respublikonų 157, nepriklausomųjų radikalų 117, 
radikalų socialistų 372,»respublikonų socialistų 36, so
cialistų 78, komunistų 7.

Palyginant su pirmesniais rinkimais, konservato
riai pralaimėjo 4 vietas, kairieji respublikonai — 15, 
radikalai socialistai — 3, komunistai — 1. Gi laimėjo 
šios partijos: respublikonai — 5 vietas, nepriklausomie
ji radikalai — 5, socialistai — 13.

GRĮŽTA PRIE VALSTYBINIO LOVIO

rašo
tiki-

“pozicijon”, t. y. susidedanti

Stambus Lietuvos klerikalų šulas Trimakas 
klerikalinių kooperacijų laikraštyje “Gerovė’-, k-ad 
ninku sąjunga pereinanti 
su valdžia.

Daugiau, kaip per metus laiko, ūkininkų sąjunga 
pykosi su tautininkais ir kovojo. Bet tą kovą ji prakišo, 
kadangi, netekusi paramos iš valstybės iždo, ji įlindo į 
skolas ir prieš ją atsistojo bankruto pavojus. Oficiozas 
“L. Aidas” neseniai rašė, kad ūkininkų sąjunga savo 
skolas sukrovė ant pečių klerikalinėms kooperacijoms, 
kurių ižde todėl pasidarė pusantro miliono litų truku
mas.

Tos skolos, matyt, ir privertė ūkininkų sąjungos 
šulus daryti taiką su valdžia. Demokratijos principai it 
kiti prakilnus dalykai klerikalams yra tiktai skraistė 
savo partijos bizniui pridengti.

KRAUTUVIŲ TRUSTAS

Didelės kompanijos jau seniai steigią Amerikoje 
vadinamas “chain stores”, t. y. tam tikros rųšies nedi
deles krautuves (daugiausia grosernes), kurios yra iš
simėčiusios po visas dalis miesto, bet turi vieną ma- 
nadžmentą. Jų svarbiausias uždavinys yra paveržti biz
nį smulkiems nepriklausomiems biznieriams, ir joms 
nesunku tai padaryti, kadangi imdamos daug prekių 
sykiu, jos moka už jas pigiau, negu atskiras krautuv- 
ninkas, ir jos kiekvieną daiktą gali pigiau parduoti.

Šiomis dienomis įvyko tų “chain stores” savininkų 
suvažiavimas ir jie susiorganizavo. Įsikūrė “National 
Chain Store Association”, į kurią įstojo penkios dešim
tys kompanijų, turinčių visoje šalyje 16,000 krautuvių, 
kurios daro per metus biznio už 750 milionų dolerių.

Tuo budu gimė naujas trustas. Šis “beibė” praris 
tūkstančius smulkių biznierių.

“Laisvė” sakosi nesupran
tanti, kaip galį Lietuvos social
demokratams pakenkti komuni
stai, kurie esą labiaus persekio
jami, negu kitos partijos, ir ku
rių, anot “Naujienų”, jau “ne
beliko nė dūko”.

Kad komunistų Lietuvoje 
“nebeliko nė dūko”, to “Naujie
nos”, žinoma, niekuomet nesa
kė. “Naujienos” sakė tiktai, 
kad komunistų organizacija 
Lietuvoje pakriko, kad jie su- 
sidemoralizavo ir kad nupuolė 
jų įtaka darbininkų judėjime 
(tą pripažino pats Angarietis). 
Tečiaus, kad ir susmukę, komu
nistai Lietuvoje dar vis šiek- 
tiek veikia: mėtydami ir lipin
dami ant stulpų savo lapelius, 
platindami savo užsieniuose at
spausdintus laikraščius ir t. t. 
Jie, nors ir subankrutiję visais 
atžvilgiais, gali dar krutėti dėl 
to, kad Maskva aprūpina juos 
pinigais ir literatūra.

Jeigu pašalpa iš Maskvos su
stotų plaukusi Lietuvos komu
nistams, tai nėra abejonės, kad 
greitai jų nebeliktų “nė ęluko”.

Bet Brooklyno komunistų or
ganas bando nuginti tą faktą, 
kad tas Rusijos bolševikų pini
gais šelpiamas judėjimas yra 
atkreiptas prieš Lietuvos social
demokratus. Gerai, pažiūrėki
me, ką pati “Laisvė” rašė savo 
spalių 27 d. laidoje. Tenai ji 
įrodinėjo, kad komunistai Lie
tuvoje, esą, kovoja “prieš fašiz
mą”, ir tuo tikslu ji paskelbė 
ištrauką iš LKP. CK. Politinio 
Biuro tarimo, padaryto šituo 
klausimu. Paduota keturi to 
tarimo punktai (matyt, svar
biausieji) ir vienas jų skamba 
taip:

“Stiprint darbą kėlimo aik
štėn s.-d. ir liaudininkų, o 
ypatingai jų vadų, kurie ve
da taikstymosi liniją su Len
kija ir fašizmu, ir atitraukt 
nuo jų įtakos eilinius tų par
tijų narius.”
Labai aišku, kas čia pasaky

ta. Lietuvos komunistų parti
jos centro komiteto “politinis 
biuras” (t. y. Angarietis ir kiti 
jo sėbrai, kurie gyvena “ant 
burdo” pas Staliną) įsako savo 
apmokamiems agentams Lietu
voje smarkiau kovot prieš soci
aldemokratus ir liaudininkus, 
skleisti miniose tą begėdišką 
melą, kad šitos dvi partijos 
“išduoda tėvynę” lenkams ir 
taikosi su fašizmu, ir stengtis 
atitraukti nuo šitų dviejų par
tijų jų narius.

Ir ne gana to, kad Angarie- 
čio klika po priedanga “kovos su 
fašizmu” Šitaip biauriai puola 
fašistų priešus, bet ji savo ata
ką kreipia kaip tik prieš kai
riąsias partijas ir pirmoje ei
lėje prieš socialdemokratus. 
Apie krikščionis demokratus, - 
apie klerikalinę ūkininkų są
jungą ir apie darbo federaciją, 
kurios tikrai vedė ir teveda 
taikstymosi su fašizmu politiką 
ir kurios net padėjo fišistinei 
diktatūrai įsikurti, — tuose 
“politinio biuro” įsakymuose 
neužsimesama nė vienu žodžiu. 
Klerikalines partijos Angarietis 
neliepia šmeižti ir ardyti!

Taigi iš pačios “Laisvės” pa
skelbto oficialio kortiunistų do
kumento yra aišku, kaip diena, 
kad Maskvos pašalpomis penimi 
bolševizmo agentai Lietuvoje 
laiko savo vyriausiu uždaviniu 
kovą prieš socialdemokratus. 
Tik “beibės” gali to nesuprasti, 
ir tik besąžiniški humbugieriai 
gali mėgint šitą faktą užgin- 
čyt.

dymu, plačiai pagarsėjusį pra
lotą Alšauską (Olšauską). “Vie
nybės” korespondentas dabar 
paduoda daugiaus detalių apie 
tą nepaprastą bylą ir apie “Sau
lės’’ organizacijos vadą.

Minėtas korespondentas vadi
na kun. Olšauską “Lietuvišku 
Macochu” ir sako, kad gandai 
primetą jam daugybes visokių 
piktadarybių. Bct/kuomet tei
singumo organai jį sulaikė tar
dymui, tai Lietuvos arkivysku
pas pareikalavo (pasiremiant 
konkordatu su Vatikanu), kad 
jisai butų paleistas, ir valdžia jį 
paleido. štai ką skaitome 
Brooklyno tautininkų laikraš
tyje:

“Šiomis dienomis Kaune 
pasklido labai nešvarus gan
dai apie pralotą Olšauską: 
Birštone, nežinia kieno, buvo 
pasmaugta tūla Uscinauskie- 
ne, kuri iš pr. Olšausko tu
rinti sūnų. Ji reikalavusi ap
rūpinti jos senatvę ir sūnų — 
na, ir žuvo. Olšauskas,, po
licijos surinktais dokumen
tais, tą vakarą buvęs Biršto
ne ir paskui vakare automo
biliu iš Birštono išdūmęs į 
Kauną, ragindamas pasamdy
tą šoferį ‘greičiau, greičiau’. 
Tą pat vakarą jis iš Kauno iš
vyko į provinciją ‘Saulės rei
kalais’. Jis buvo policijos su
imtas, pravesta kvota (tardy
mas.
vyskupui reikalaujant, 
paleistas.

“Negana to, žuvus 
nauskienei, dingo ir 
gimnazijos direktorius, 
su Uscinauškiene turėjo sto
ti teisman, nežinomu man 
reikalu. Dabar, štai, Kaune 

’ ant kapų rado paplautą žmo
gų, kurio kišenėse buvo pini
gai, lakirodėlis ir . viskas ne
liesta, kas liudija, jog už
muštas ne apiplėšimo tikslu. 
Veidas jo taip sužalotas, kad 
negalima pažinti kas jis. Juo
das šešėlis vėl mesta pr. Ol
šauskui.

Nauj.”), bet arci- 
buvęs
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Rasputinas
Ieško atlyginimo. — Visagalis 

Rasputinas. — Rasputino iš
vaizda. — Rasputino orgijos. 
— Vilią Rods. — Pranašavi
mas. — Stolypino nužudymas. 
— Rasputino kabinetas. — 
Geologo VV. pasakojimas. — 
Nuodai neveikė. — Kaip Ju- 
supovas nužudė Rasputiną.

Pavasarį, rašo “Socialdemo
kratas”, visuose laikraščiuose 
buvo iš Paryžiaus žinia, kad 
“stebukladario” vienuolio duk
tė padavusi į teismą jos tėvo 
užmušėją Jusųpuvą, ieškoda
ma atlyginimo. Mat, neseniai 
išleistuose atsiminimuose Jusu
puvas prisipažino, kad jis už
mušęs Rasputiną.

Visi girdėjo Rasputino var
dą. Prieš kiek laiko kinuose 
(krytamuose paveiksluose) ėjo 
filmos iš Rasputino gyvenimo.

Visai neseniai buvęs Rasputi
no sekretorius Aronas Simano
vičius išleido Berlyne knygą 
“Rasputinas, visagalis valstie
tis” (Rasputin, dėl allmaechtige 
Bauer).

Simanovičius visai nuošir
džiai aprašinėja, kaip Rasputi
nas, girtas, pašalindavo senus 
ministerius ir pakviesdavo nau
jus, kaip jam pasisekė atstaty- 

va- 
Ni-

LJsci-
lenkų ti vyriausią Rusijos armijos 
kuris dą didijį kunigaikštį Nikolai 

kolajevič.

us

kai sugrįždavo atgal, jis visuo
met rasdavo savo namuose nau
jus rakandus, kuriuos supirk
davo caro šeima.

KONKORDATAS APGYNĖ 
PRALOTĄ OLŠAUSKĄ.

Neseniai “Naujienose” buvo 
minėta, kad Kauno prokuroras 
ypatingai svarbiomis krimina- 
lėms byloms sulaikė ir tardė, 
sąryšyje su našlės Ustianovs*. 
kienės (Uscinauskienės) nttžu*

“Eina tardymas. Drauge 
su tardymu po miestą ima pli
sti gandai apie pr. Olšausko 
moralybę: jis ‘Saulės’ mokyk
loje tvirkinęs mergeles ir vie
nuoles, darydamas iš jų savo 
suguloves; neprityrusiems 
provincijos kunigams ruoš- 
davęs gaspadines, pirma pas 
save jas išlaikydamas ir iš
mokindamas; turįs tuo budu 
kelis sūnūs ir dukteris; iš 
aukų ir įvaikiais nešvariais 
bizniais gautų pinigų turįs 
pasistatęs penkis namus. 
Gandų devynios galybės, o tie 
gandai daugiausia plaukia iš 
policijos surinktų dokumentų. 
Ką valdžia su tais gandais 
darys, nežinia, bet jei bus su
sekta nors dalis šių prasižen
gimų, tegul valdžia ir kas ži
no kaip nenorėtų pasaulinio 
skandalo, kuris lietuvių tau
tos vardą suterštų, bet ji tu
rės kelti ir pr. Olšauską 
traukti civilio (? “N.”) teis- 

\ mo atsakomybėn, sulaužyda
ma konkordatą su Vatikanu”.

Graži istorija, ar ne? Mes 
čia nebandysime spręsti, ar kun. 
Olšauskas iš tiesų yra “Maco- 
chas”, ar ne; bet mums yra 
įdomu tas faktas, kad konkor
datas, kurį Voldemaras pasira
šė su Vatikanu, suriša rankas 
Lįetiivos valdžiai, kuomet jai 
tenka tyrinėti arba traukti at
sakomybėn nusidėjusį krašto 
įstatymams kunigą.

Sulig tuo konkordatu, valsty
bės teismas negali teisti kunigą 
be bažnytinės vyriausybės suti
kimo. Lietuvos valstybė, vadi
nasi, santykiuose su kunigija, 
yra pastatyta senosios Turkijos 
arba Kinijos padėtin: % kaip ir 
šios dvi Azijos šalys, Lietuvos 
valdžia dabar neturi jurisdikci
jos ant tam tikrų žmonių, gy
venančių jos teritorijoje. Lie
tuvos kunigija atsako už savo 
darbus Romui, o nė savo kraš
to valdžiai

Na, ir dar yra žmonių, kurie 
tiki, kad dabartinė valdžia 
esanti labai “tautiška”.

Mudu 
mane 
aš jo 
to aš

taika, 
avnėls, 

kelio.

“Aš nutariau užmegsti arti
mesnius santykius su Rasputi- 
nu. Viena dama tame reikale 
man pagelbėjo. Aš nudaviau 
sergantį ir prašiau, kad Raspu
tinas mane pagydytų, 
susitikova ir jis bandė 
užhipnotizuoti. Tačiau 
įtakai nepasidaviau. Po
tankiai aplankydavou jo namus. 
Mudu dug gerdavova ir dainuo- 
davova visokias dainas. Laikui 
bėgant jis daugiau pasidavė 
mano įtakai, negu aš jo.

“Kartą aš pranešiau Rasputi- 
nui, jog gruodžio 17 d. 1916 m. 
aš važiuoju aplankyti savo gi
mines, ir prašau jo aplankyti 
mano palocių. Rasputinas pa
reiškė, jog jis niekam vizitų 
nedarąs. Tačiau man labai pra
šant, jis sutiko gruodžio 16 d. 
būti pas mane.

“Padarėva sutartį, kad mano 
palociuj nieko nebus. Gruodžio 
16 d. aš nuvažiavau į caro pa- 
lociaus kiemą, kur manęs laukė 
Rasputinas. Tai buvo apie vi
durnaktį. Automobiliu mudu 
atvažiavova į mano palocių’’.

O paskui štai kas atsitiko:
Jusupuvas iš kalno buvo už

nuodijęs maistą ir vyną. Bet jo 
nusistebėjimui, Rasputinas 
griežtai atsisakė nuo valgio ir 
gėrimo. Vienok vėliau jis per
mainė savo nusistatymą ir pra
dėjo gerti užnuodytą vyną. Ne
žiūrint į tai, kad gėrė daug, ta
čiau atrodė, jog nuodai į jį vi
sai neveikia. Jis buvo tik ma
žiau linksmas, negu paprastai.

Ant galo, Rasputinas pareiš
kė, kad jam laikas važiuoti na
mo. Jusupuvas paprašė, kad jis 
paklausytų dar vienos dainos ir 
nuėjo į kitą kambarį atsinešti 
gitarą. Kartų su gitara jis 
atsinešė revolverį, kurį atrėmė 
j Rasputino krutinę ir paleido 
šūvį. Rasputinas sudribo.

Manydamas, kad viskas už
baigta, Jusupuvas /lubėgo auk
štyn, kur viename kambaryj 
laukė jo draugai. Tuo tarpu 
pasigirdo trenksmas. Išbėgęs iš 
kambario, Jusupuvas pamatė, 
kad Rasputinas išlaužė duris ir 
bandė pasprukti. Reikėjo pa
leisti dar du šuviu, kad nužudy
ti “Dievo žmogų’’. Po to Ras
putino kūnas buvo įmestas į 
upę.

gos”. Jis man suteikė tiktai 
nesmagią žinią.

“Klausyk, Aronai, Kijeve 
prasidėjo žydų pogromas. Tu 
turi imtis priemonių

Galima įsivaizduoti, kiek ši 
žinia man suteikė rūpesčių. Aš 
turėjau Kijeve daug giminių. Ir 
kai aš prašiau Rasputino man 
apie tai smulkiau paaiškinti, tai 
jis davė dar neaiškesnį atsaky
mą:

“Senajam greit bus galas”.
žodžiu “senasis” mes vadin

davom ministerį pirmininką. Ta
da šią vietą užėmė Stolypinas. 
Rasputino pastebėjimą aš galė
jau suprasti tik ta prasme, kad 
Stolypinas greit mirs. Artes
nių aplinkybių įvyksiančios ne
laimės aš nenumačiau.

Iš tikro, Stolypinas nuvažia
vo į Kijevą ir ten buvo užmuš
tas politinės policijos agento 
Bogrovo.

Po Stolypino nužudymo caras 
tuoj mušė Rąsputinui telegra
mą: “Ką daryti?” Rasputinas 
telegrafavo: “Palaima, 
ramybė! Tu takos 
niekam nestovi skersai
Svetimtaučių kraujas Rusijos 
caro šalyj yra taip pat brangus, 
kaip ir savųjų brolių”/

Caras įsakė, kad butų grieb
tasi visų galimų priemonių 
prieš žudynes Kijeve. Todėl 
neįvyko jokio pogromo.

Rasputino draugai juokauda
mi sakydavo, kad Rasputinas 
turįs ištikimesnį ir padoresnį 
ministerių kabinetą, kaip pats 
caras. Šio “ministerių kabine
to” buvo ta ypatybė, kad jis bu
vo tik iš ponių.

Senoji ponia Golovina buvo 
kaip ir pirmininkas. Ji palaiky
davo Rasputiną savo autoritetu 
ir gerais santykiais aukštojoj 
Petrapilio visuomenėj. Jos duk
tė Munia tarpininkavo tarp Ras
putino ir aukštosios dvasiškijos. 
Vyrubova padėdavo išrinkti ir 
paskirti naujus ministerius. 
Dvaro dama Nikitiną stengda
vosi palaikyti nuolatinį kontak
tą su ministerių pirmininku. 
Vena iš Voskoboinikovo seserų 
veikė caro policijoj, antroji tu
rėjo ryšius su kariškosios vado
vybės viršūnėmis. Akulina 
Laptinskaja suteikdavo jam 
naujausių žinių.

Rasputinas buvo nužudytas 
gruodžio 16 d. 1916 m. kuni
gaikščio Jusupuvo palociuj. Tas 
nužudymas, kaip rašo New 
Yorko laikraštis “The World”, 
įvykęs sekamu budu:

Geologas W., kuris kartu su 
Jusupuvu mokinosi Oxfordo 
universitete, neužilgo po Raspu
tino nužudymo nuvyko į Petro
gradą, kad pasimatyti su savo 
senu pažįstamu.

“Atsisėsk į šį krėslą”, pasa
kęs kunigaikštis, “šiame krės
le Rasputinas sėdėjo paskutinį 
kartą”. Geologui W. prašant, 
kunigaikštis Jusupuvas sutikęs 
papasakoti Rasputino nužudymo 
istoriją.

“Kaip jus žinote”, pradėjęs 
kunigaikštis,” Rasputinas buvo 
vokiečių agentas ir nepa
prasto charakterio žmogus. Jis 
buvo ne tik tvirtas fiziškai, bet 
ir apdovanotas hipnotiška jėga. 
Jis tiesiog buvo užhipnotizavęs 
aukštuosius visuomenės sluoks
nius, o ypač, carienę, kuri matė 
Romanovų dinastijai išganymą 
vokiečiuose. Caro palociuj Ras
putinas turėjo patarėjų asme
nyse žolių daktaro iš Tibeto ir 
dvaro damos, kuri buvo jo mei
lužė ir prižiūrėjo sosto įpėdinį.

“Mano šeima buvo viena tų, 
kuri nepateko Rasputino įta
kai. Suprasdami, kad vienuolio 
įtaka gali pražudyti valstybę, 
aš sU keliais savo draugais turė
jau pasitarimą, ir draugais ture-

Rasputino kaktoj buvo 
zas. Todėl plaukus jis visad 
nešiodavo ant kaktos užleidęs. 
Jis visasad turėdavo su savim 
šukas ir aliejum išteptus juo
dai blizgančius plaukus dažnai 
šukuodavo. Jo barzda dažniau
siai būdavo sujaukta, retai ją 
suglostydavo. Valgydavo kaip 
laukinis, o ne civilizuotas žmo
gus. Nevartotavo nei šakučių, 
nei peilio, griebdavo viską na
gais. Burna didelė, viduj iškir
miję dantys. Valgis krisdavo 
ant /barzdos. Nenorėjo nei mė
sos, nei saldumynų. Jo mėgia
miausi valgiai bulvės ir daržo
vės, kurių jo garbintojai jam 
pristatydavo apsčiai.

Rasputinas, pats aistringas 
pasaulinis žmogus, buvo geriau
siuose santykiuose su visomis 
sostinės damomis. Jis buvo su
sidraugavęs su didžiųjų kuni
gaikščių, ministerių, finansistų 
meilužėmis. Jis todėl gerai ži
nojo visas skandalingas istori
jas, įtakingų vyrų santykius, 
aukštojo pasaulio nakties pas
laptis, ir jis mokėjo šias žinias 
su’naudoti dar didesnei savo įta
kai.

Dažnai atsitikdavo, kad Ras
putinas vidurnaktį telefonuoda- 
vo savo draugėms, linksmai pra
leidžiančioms laiką, ir kviesda
mas jas į kokį žymų restauraną. 
Tuojau jos atvykdavo, ir prasi
dėdavo orgijos. Tos moterys 
naudodavos proga išprašyti ko 
nors iš Rasputino savo drau
gams, mylimiesiems ar gimi
nėms.

Toli nuo miesto centro esan
čio ant dešiniojo Nevos kranto 
viešbučio “Vilią Rods” savinin
kas įsteigė naktinėms Rapputi- 
no orgijoms atskirus namus. 
Čia galima buvo sutikti ponus ir 
damas su aukštai skambančio
mis pavardėmis, ir aukštosios 
visuomenės damos čia stengda
vosi pralenkti šansonetes. Pa
prastai būdavo atgabenama či
gonų choras, nes Rasputinas 
baisiai mėgdavo čigonų dainas. 
Jis buvo ir aistringas šokėjas, 
rusiškus šokius puikiai šokdavo, 
nepavargdamas. Nieks negalė
jo su juo lygytis.

Simanovičius kiekvieną rytą 
ateidavo pas Rasputiną,’ ir čia 
jie nustatydavo planą visai die
nai.

AŠ sužinodavau, rašo Simano- 
vičius, kaš buvo atsitikę praei
tą naktį.

Vieną dieną aš jį radau labai 
susijaudinusį ir iš to nuspren
džiau, kad vėl jis pagautas “jė- dainas visus savo rakandus. Bet

gu-

PAVARGĘS?
Nenusimink. T.risk Severu’# 
Kaorka pagelbėti jum# nu
galėti ti) nuovargio jausmą- 
Patikimus liuosuojantis to- . 
nikus, kuris palengvina kon- 
stlpacija ir leidžia jums ge
riau valgyti, geriau miegoti 
Ir geriau Jaustis. Paprašyk 
savo aptickinlnko

Severas 
esorka

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

GYVENIMAS
Mineeinis tumalac

900 W. 52nd Street 
ČHICAGO

Prenumerata metama $1.50 
Pusei metf 
Kopija 10c

“Rasputinas labai retai darė 
vizitus. Orgijas jis kėlė tau
kiausia savo namuose, kuriuos 
jam pavedė caro šeima. Jis ne
paisė pinigų. Kas metą jis da
rydavo ilgas keliones, išparduo-

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

-O
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ŽINIOS
Gaisras padarė nuo

stolių $1,000,000
Prie Canal ir 18-tos gatvių 

sudegė Producers Warehouse 
ir Bernard Paper kompanijų 
trobėsis; sunaikinta cukraus 
$300,000 vertės.

Producers AVarehouse koni-, 
ponijos sargas, Sam Miller, at
ėjo į boileruimį kaip 6:20 vai. 
ryte, idant įregistravus signa
lų. Jisai pamatė, kad boilerin
ių is liepsnose.

Neužilgo atvažiavo ugnege- 
siai — viena ir kita koman
da. Po to, atvyko daugiau. Su
važiavo net 20 ugnegesių ko
mandų. Atplaukė ir du laive
liu gaisrui gesinti.

S»uo »Producers sandelių tro
besio ugnis persimetė i Ber
nard Paper kompanijos vietų.

Degė trobesiai netoli Penn- 
sylvania gelžkelio bėgių. Trau
kinių' bėgimui gaisras nekliu-

dė. Vienok galvekarių bėgimas 
18-taja gatve tapo sulaikytas. 
Tos linijos karai buvo nukreip
ti važiuoti kitomis gatvėmis.

Pasak O. J. McAloon, Pro
ducers Co. trobesio savininko, 
gaisras padaręs nuostolių api$ 
$1,000,000. Michael Corrigano, 
ugnegesių departamento mar
šalo, nužiūrėjimu nuostoliai 
siekiantys $500,000.

Producers kompanijos sandė
liuose, sakoma, buvę cukraus 
vertės $300,000.

Durnai debesiu apgaubė 
Pennsylvania geležinkelį ir pie
tinės vidurmiesčio dalies tro
besius. Gaisras neišsiplėtė to
liau gal dėl to, kad visame blo
ke tik tie du trobesiai ir te
buvo.

Tarp Ghicagos
Lietuvių

E, — ...... ................. ... ...........

Roseland
Pavojus vaikams

Turėjo silpnus inkstus ir 
negalėjo gerai miegoti

Kuomet gatvės buvo neištai
sytos “Rožių žemėje’’, žmonės 
pykdavo ant miesto gaspadorių, 
kodėl jie neištaiso gatvių. Bet

Bridgeportas
Nelaimė lietuviui su 

automobiliu

šautas dviem šūviais. Nuga
bentas ligoninėn. PRANEŠIMAI

Poną* G. M. Huntrr. Oalvc*ton, Tcxa». 
nako: "Nuo nradčjimo vartoti Nura-Tone 
tn.ino inkstai (tauriau manęs netrukdo. Aš 
nde*U gerai ir naktyj nebereikia atsikelti. 
Tai yra puikios gyduolės nuo silpnų ink
stų ir pūslės ir ;iA patariu kiekvienam 
kuria turi toki nesmarumą vartoti Nuga- 
Tone."

Vir* miiiontT“ žmonių yra pasekę tokius 
protingu* patarimus ir jtravo puikias pa- 
sėkmės nuo Nuga-Tone. Jos suteikė jiems 
geresni apalitą. pataisė ju vidurių nevirš
kinimą. prašalino iš vidurių ganus ir rau
gsima. galvos Kkaudiiimą. svaiguli, pataisė kepenis, inkstus, pūslę, slipnus ner
vus. silpnumą. prastą miegą. padaugino 
avor|. Nuga-Tone parduodamos pas vi
sus gyduolių vertelgas. Ir jei jus nesi- 
jauėiate sveiku ir stipriu, jus turėtumėt 
vartoti šia* puikias sveikatų ir stiprumų 
teikiančias gyduoles. Jei jūsų vertelga ne
turi jų savo sandely. reikalaukite, kad 
ji* u išakytų jums iš olselio vaistinės.

Pas Budriką

Radio Modeliai 1929
R. C. A. Radiolos, Atwater 

Kent, b'reshman, Boseli Zenith, 
Spartai! Kolster, Victor, Bruns- 
wick. Jūsų .senų Radio Phono- 
graphų ar pianų priimsime tnai- 
nais. Lengvus išmokėjimai.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Bouįevard 1705.

RINKTINES.

pačių

dabar, kuomet gatvės ištaisy
tos naujai, vėl pas žmones ai
manavimas, kad dabar pavojus 
gatvėse. Gatves ir miesto gas- 
padorius kaltinti jau neberei
kėtų; dar truputį reikėtų juos 

’ kaltinti, kad neįtaiso “red 
lights” ant skersinių gatvių. Tų 
šviesų nėra 107 gatvėj ir Mi- 

■ chigan avė. ir 103 gatvėj ir Mi
chigan avė. Suminėtose gatvė
se autų kimštinai prisikerrfša 

vakarais. Parvažiavus iš darbo, 
kuomet reikia skersai gatvę 
pereiti, tenka laukti kol gausi 
progos skersai gatvę pereiti. O 
kurie nelaukia ir eina skersai, 
tai dažnai tokie papuola po au
tu.

Jau suaugęs žmogus turi pro
to, gali palaukti kol gaus per- 

, eiti gatvę. Bet vaikučiai, turė
dami mažai supratimo, kiti net 
“fones" krėsdami, pamatę, kad 
autas atvažiuoja visai .arti, bė
ga būriais skersai gatvę. Kuo
met pasiseka perbėgti, net juo
kiasi tarp savęs, kad nepavijo 
juos autai. Vaikučių suprati
mas dar menkas. Jie mano, kad 
autai ir pervažiuotų juos, jie 
galėtų dar krikštauti.

Teko matyti keletą mergai- 
i čių, kurios, eidamos skersai gat
vę, tarp savęs kalbėjosi nemaž 
neatkreipiamos atydos į autus. 
Vieną kartą ant 107 gatvės ir 
Michigan avė. tik per plauką 
autas nesuvažinėjo dvi mergai
tes. Jos irgi kalbėjosi eidamos 
skersai gatvę. Motinos, išleisda
mos iš namų savo vaikučius, 
turėtų kiekviena vaikams papa
sakoti, kad eidami skersai gat
ves pažiūrėtų j kairę ir į dešinę 
pusę, ir tada eitų skersai gat- 
vę, jeigu neatvažiuoja autas. 
Motinų įsakymus vaikai pildo; 
tą esu patyręs.

spalių 22 d. autai susimušė 
ant Michigan avė. prie 107 gat
vės, šalia Vilimavičiaus aptie
kus. šoferiai užsirašė autų nu
merius. čia dažnai autai susi
muša, nes nėra “red lights’’.! 
Kuomet jų’nėra, tada pavojus 
vaikams ir suaugusiems žmo-1 
nėms. —Žvalgas.

Čekiškos plunksnos, musų 
importuotos, baltos plunksnos, že-j 
miuusios kainos, RQr*
svarui ....................................VvV Į

i RINKTINĖS rųiies QQA
svarui ....................................VVV
Rankoms plėšytos C 4 "7Q 

, svarui .......................... I » I v
Geriausias čekiškas au- 
dimas įpilama, yardas .......

Reikalaukit pavyzdžių

Becks Dept. Store 
3321-25 8o. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.
i’

Vakar, apie 2 vai. p. p., pla
čiai žinomas Bridgeporto biz
nierius, lietuvis Povilas Virbic
kas, turys valgyklų ir bučernę 
adresu 3657 S. Halsted St., va
žiavo automobiliu Union Avė. 
šiaurės link. Privažiavęs 31 gt. 
truputį apsistojo, kad perva
žiuoti skersai gatvę, pervažia
vęs gi gatvę paleido auto ant
ru greitumu. Tuo momentu nuo 
šalygatvio skubiai ėjo moterių 
ir atsimušė j auto šonų — runn- 
ing board. Moteris parvirto 
augštelninka, iš rankų gi iškri
to krepšin su popieriniais pini
gais. Virbickas sulaikė autų. 
Tuo tarpu pasitaikė policistas, 
kuris surinko pinigus ir atida
vė moteriškei. Paėmę gi mote
riškę į auta, Virbickas ir poli
cistas nuvežė pas daktarų, pas
kui parvežė namo. Moteris už
gauta neperskaudžiausia, bet 
galima tikėti, kad nesmagumo 
Virbickas turės daugiau, negu 
norėtų. Virbickas tik gailisi, 
kad jis nuvežė moteriškę pas 
daktarą, kurį ji nurodė, o ne 
pas lietuvį, ar į ligoninę. Išgųs-i 
čio turėjęs daugiau, negu kada 
nors savo gyvenime. —Kep.

SMULKIOS ŽINIOS
Juozas Sius, gyv. 3255 So. 

Union avenue, tapo įkastas šu
nies. Pranešta apie įvykį svei
katos departamentui.

Auto nelaimėje sužeistas Mi
kas Buczkis, 43 metų, gyv. 
1555 So. Paulina Street. Ne
laimė pasitaikė 18-toje gatvėje 
ties namais Kilti. Knczkis išga- 
benlas pavieto ligoninėn.

Joseph Zimba, 11 metų vai
kas, gyv. 3245 Eox street, pa-

ANTANAS’ RAŠTUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Seredoj, Spalio 24 d., 9 vai. 
ryte, Detroit, Mich., 1928 m., 
sulaukęs 30 m. amžiaus, gimęs 
Lietuvoje, Tauragės aps., Lau
kuvos parap., Pikaičių kaime, 
Amerikoj išgyveno .15 metų. 
Paliko dideliame nuliudime dė
dę Ni kodinių Lušinską ir 2 te
tas Marijoną Shakalienę ir Do
micėlę Gaigalienę ir gimines, 
o Lietuvoj tėvus, 2 seseris, 4 
brolius. Laidotuvėmis rūpinasi 
Petras Tolushus, Kūnas pašar
votas, randasi 4136 So. Maple- 
wood Avė.

Laidotuvės jvyks Seredoje, 
Spalio 31 dienų, 9 vai. ryte iš 
namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Antano Raštučio 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Dėdė, tetos ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudelkis, Tel. Yards 1741 

iimi

šuva įkando Martą Petter’- 
iutę, 10 metų mergaitę, gyv. 
3510 Auburn avenue. Šuva pri
klausė B. Sabas, šuns galva 
pasiųsta sveikatos departamen
tui.

31-moję gatvėje, ties namais 
1253 West 31 stretl, tūlas 
\Vielczak savo autu mėgino 
pralenkti Frankį Kaliso autą. 
Tuo tarpu toje vietoje važia
vo gatvekaris. Gatvekaris smo
gė j W.ielczako autą. Wielczak 
sužeistas, nugabentas St. Paul 
ligoninėn.

% I ■ ■ , ■■ —■ ■■ I. ■

Joe Kubas, gyv. 2020 Alport 
avenue, 49 metų, susirgo. Iš
gabentas pavieto ligoninėn.

Joe \Vainutis, 37 metų, gyv. 
1823 So. Union ihvenue — su
žeista galva. Išgabentas pavie
to ligoninėn. Nežinia kas su
žeidė.

Stefanija Mačulis, 22 metų, 
gyv. 2070 Canalport avenue, 
dirbdama namie, staigu susir
go ir tuojaus mirė. Rep.

Michael Kazlauski, gyv. 818 
West 33-rd st., išgabentas li
goninėn. Serga širdies liga.

šuva įkando p. Bilopavlovi- 
čių, *gyv. 2617 So. Emerald 
avenue.

ŠuVa įkando Elžbietą Kliau
tų*, 10. metų mergaitę, gyv. 138 
West 31 st.

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APHOKAVIMAS IX)VANAI 

Pašauk Monroe 0455
Musų inžinieriai ateis pas jus. Mes 

parduodame tik materijolą arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
184 N. Halsted St.

S. W. cor. Lake ir Halsted Sts.

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

COMPANY
490 Mihvaukee Avenue 
461 N. Halsted Street

Phone Haymarket 0075 ir 0076

Graboriai
Phone Bouįevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus lodei, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHA VICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balframuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, 111.

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

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsaniuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiams vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pį- 
giau, negu kiti lo
dei, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
byslės.

6 FI S A S :
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6171 
SKYRIUS:

3238 S. Ilabtvd St. 
Tel. Vidury 4088

“Pamišėlių Namas” komišką ope
retę stato Pirmyn Mišrus choras, 
Njdėlioj, Lapkričio 4 <1., Danų sve
tainėj, 1G5J N.Kedzie Avė. Visus 
kviečiame širdingai atsilankyt.

Choras.

Susivienijimas Lietuvių Draugijų 
ir Kliubų Bridgeporte, laikys savo 
mėnesinį susirinkimą Antradienyje, 
Spalio 80 dieną, šių metų, 8 vai. 
vakare, Chicagos Lietuvių Auditori
jos svet., 3133 S. Halsted St. Drau
gijų valdybos ir atstovai malonėkit 
būtinai atsilankit, nes yra naujų 
reikalų svarstymui kaslink baliaus 
rengimo Lapkričio 29 d. P. K. rašt.

Pamišėlių Namo generallškos re
peticijos įvyks Seredoj, Spalio 31 d., 
Liuosybės svetainėj, 1822 Wabansia 
Avė., 3i30 vai. vakare. Visi daly
viai šio veikalo būtinai atsilankykit 
visi. Valdyba.

Lietuviai Daktarai

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaiadas, ligas rectal 
Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.

Lietuves Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS
A K U Š E R K A

3252 South Halsted Street
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. Caluinet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Bouįevard 7820

Rcs.. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

Valandos : 
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po piet 
TELEFONAS CANAL 1464

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

Tol. Kenvvood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. 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 Randolph 6800

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Te). Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Ofiso ir Res. Tel. Bouįevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

Kumpas 31-mos gatves 
Phone Victory 1115

Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dykų p d t a r i- 
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 va!, vak.

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

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

Namu telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

Office Bouįevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos:

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

Akių Gydytojai

ŽMOGAUS 
AKIS

Phone Bouįevard 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.

Phone Armitage 2822’
DR. W. F. KALISZ

1145 Milvvaukee Avenue
Valandos: 12 ;ki 2 ir 6 iki 8 P. ftL 

Seiečos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal nutartį

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 

Rcsidencc Tel. Fairfax 6352

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. I)rexel 9191

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

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

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.
Tcl. Bouįevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
UPTOMETRIST 

Phone Bouįevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752

Ofiso Tel. 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 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood avė. 

Tel. Rcpnblic 7868 
CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Salio St, Hooin 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W? 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.'
Phone Bouįevard 7589

— 11 ■ ■ .. ............. .. I ........ ■ I —

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, III.

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Rcpublic 9600

Lietuvis Akių SpecialistA 
3265 So. Halsted St. 

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

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwau'kee Avenue

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

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS 

Ofisas viduimicstyjc 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLOG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Purk 3395

ĮvairusGydy^jaĮ
Telcphono Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 i>ę» piet
7 iki 8 vak. Nedėk nuo 10 iki 12 

Ros. Telephone Plaza 3200

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 Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vei > 6456 S. WhippleSL 
Hemlock 4080
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Pardavimui Bizniai

<

Glušas

ir tai skaitlinės dar toli neuž- 
teklinai reprezentuoja gulimąją 
lietuvių jiega.

Iš paskui iniųjų balsuotojų 
surašų mes randame kiek lie
tuvių balsuotojų yra kiekvienoj 
C.hicagos wardoj, ir štai kiek 
jv

Financial
Finansai-Paskoloa

Help Wanted—Male-Female
Darbininku Reikia

yni:

M r. Juozas Vaičkus presenlec 
the very inuoh unrehearset 
play “Glušas” lašt Sunday a 
the Goodman Theatre to a 
urnai! and not over-enthusiastic 
audience. Miss Pola Tendžiuly- 
te played the supporting role. 
The remainder of the cast was 
made up of people new to Lith- 
uanian dramatical circles and 
appanntly ne\v to drama it
alei*.

The play itself, Iranslated 
from German, was intended to 
]>e a comedy with a m orai, būt 
as it was turned out hy Vaič-1 
kaus l>ramos teatras it had an 
aspect of near-tragedy more 
than anything else. The main 
cause of this seemvd to l?e the 
lack <>f preparation on Ihe part
iHl attempt to injcct some of 
the heavy Shakespearian drama 
juto a very light modern play.

• \Vhen the lines and character 
of Ihe role are not underslood 
hy Ihe player the result is a 
slrained and awk\vard mis- 
representation. This \vas the 
case with mosi oi Ihe casl in.

9 Avarda .......... 9(M)
to ” .............. 60
lt ” .......... 1100
12 ” .......... 1300
13 .............  780
lt ” ............. KM)
15 ” .............. 310
16 ” .............. 80
17 ” .............. 25
18 ” ............. 630
19 .............. 90
20 ” .............. 360
21 ” ........... . 6(M)
32
33 ” ......110
34 ” .............. 60
39 ” .............. 30

Visose kitose \vardose 500

Viso ........... 7875
šitos skaitlinės yra suap-

ikrint<»
Jžini, k

i tikrumo |>nvyz-
ur aklualis skaičius bu-

VO 776 ten yra padėta 7X0. Lei-
Jžianl, kad apie 20 nuošimčių
ietuvių susimaišiusiu su kitų
tautų žmonėmis- nebegalima pa-1 
sinti ar atskirti, ir pridedant

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinus, aš Juos nu-< 
imsiu, nežiūrint kaip blogi jie bu
tų. Del informacijų pašaukit tarp 
9 ir 5 Itedcliff 7573 office 7451 
Vernon Avė.

Morgičiai pirmi ir antri
6 nuošimčiais padaromi j 24

Mušt)
valandas.

išlygos bus jums naudingos 
Kreipkitės pas

M. J. KIRAS,
2.135 So. Halated St.

Miss Tcndžiulyte playing the 
role of the sophisticated Doris

us Dr. Thilenius gavę the best 
interpretation oi tlrcir cbaract- 
ers probably because thej 
knew their lines beiti r than any 
of the olhers. In fact these t\vo 
characters were the only ones 
who were at all at ease during 
Ihe \vhole play unless oi courst 
you \voul<l inchide the canan 
bird.

M r. Vaičkus ils Justas llae- 
berlin \vas supposed to portraj 
the character of a person \vho 
is noble and \vhose thoughts 
do not stoop to the cold ma- 
terialism of practical Ii I v bul 
ascend to 
the f i nėr
and love. Instead, Mr. Vaičkus 
misrepresented Ihe character 
giving Ihe impression of an 
unnatural fidgety being. This 
may have been due to Ihe fact 
that he did not kno\v his 
lines.

M r. Vaičkus can L*e commend- 
ed for his courage in present- 
ing a play with very Ii t tie 
preparation.

Donald Alden.

the appreciation of 
cjualities of beauty

Lietuvių politinė jie
ga Chicagoje

te- 
sri-

Kad lietuviai nedaug ką 
atsiekė Chicagoje politikos 
tyje, nėra nieko stebėtino. Nors 
jr daug lietuvių Chicagoje gy
vena, bet užsiregistravusių lie
tuvių balsuotojų iki šiol buvo 
palyginamai nedaug. Pasire
miant ta jiega, kokią lietuviai 
turi balsuotojų skaitlinėse, ne
daug ką ir šiandien galima bu
tų išreikalauti iš didžiųjų po
litikos partijų.

Šiems prezidento rinkimams 
lietuvių daugiau užsiregistravo 
negu pusantrų metų atgal, bet

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

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti. Užganėdininias garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand A e.

Berkshire 1321
M R. PARIS.

5y2% ir 6% nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linami privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS
Business Service

Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Maleyojam ir popieruojam. Užlai- 
kom ’nuili'VŲ. stiklus ir H.

314D S. Halsted St.
Phone Victory 7201 1

J. S. BAMANČIONIS, Sav.

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

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas

Ž08P W. 18 Su Tel. Canal 1269

tą nuošimtį prie gautos iš re- 
cordų skaitlinės, mes galime 
tpvti, kad lietuvių Ižais notoj ų 
Chicagoje yra apie 10,(MM).

Jeigu 10,(MM) lietuvių balsuo
tojų gyventų vienoj vietoj, jų 
oolitine jiega butų aljaučiania. 
lie tada sudarytu viena maža
tvardą, o tas reiškia, kad ma-l ExpertaS Radio 
’:iu-mažiausia jie galėtų ture- Taisymo
J bent savo aidėt maną miesto Musų expertai patarnaus ir su- 
arvhoj. \Vardos mastu masino- taisys jūsų setą jūsų namuose. Mes 

’ant, galima sakyti, kad lietu- fe;* 
viai galėtu atsiekti bent viso elektrikinių setų dėl

* I b i i io, ko atskira warda atsiekia. n$2 —patarnavimą
Iš artimiausiu tokios rūšies Stewart 2992

• i • • * . • • i 516 E. 71st St.nekmių atstovaujamose vieto
je yra atstovybė legislaturoje 
r teisėjo viela numicipaliame 

Leisme.

darbas garan- 
turime keletą 
pardavimo te

skaitom — $2

Room 607
192 N. Clark St

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 

,/ į 2 dienas 
PETRZILEK BROS. 

1647 W. 47th St.

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas JIerniitage Avė.

. 10% PIGIAU UZ VISĄ DARBĄ i PASKOLA namų savininkams nuo
Betgi lietuviai balsuotojai yra CONSUMEHS Stogų Darbas. Grei-; £00 iki $500 be užtraukimo morge 

t i • • .i i • x tai taisome stogus visokios rųšies, i čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko-
aJj<U išsisklaistę po \isci t lii~l |jj|p kada ir bile kur. Dykai apskait* io® pataisymui, apmokėjimui taksų, 
.•aru. liavimas. Mes atliekame gerinusį assesmentų ar kitokių s^kolų. Greita

r . .. darbą mieste Kedzie 5111 i pa^elba. 1 rieinamos sąlygos. Cent*I irsčiau apsigyvenusiu h^tn-1 ua,n,» om. t <tl Pr¥, K1A
zių balsuotojų randame lik 
■oj \vardoj (Boseland), 11 ir 
13-oj \vardoj (Bridgeport ' ir 
To\vn of Lake) ir 21-oj \var- 
loj (West Side). 12-toj \var-

lie lu
o

keletas lietuvių precinktų, le
paus dauguma yra plačiai iš- 
dmėtę , labai dideliame plote.

K. J.

CIASSIFIED ADS.j
Educational

Mokyklon ________

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

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

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

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

672 W. Madison St.

Miscellaneous
{vairus

ral Finance Co., Rm. 514 City State 
Bank Bldg., 128-30 No. Wells St.

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

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5087

STATYKIT DABAR IR 
SUTAUPYKIT PINIGU

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

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

MES vk'om visokios rųšies kar- 
petus, darbas garantuotas. Mes ei
name visur po visą Chicagą. Že
miausios kainos

zkCORN KUG CLEANERS, 
3037 VV. Mądison St. Nevuda 4227

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė. Victory 4126

Financial
Finansai-Paskoloa

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai,. Vaizboženkliai, 

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

.B. Pelechowicz
Registcred Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Help VVanted—Malė
Darbininku Reikia

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

žmo-

Lithuanian
RCH

ANe
. NO.2
choice collection

i
Kaina kiekvienos knygos 50c.

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 į 
“Naujienas”, užsirašyti bei pa
naujinti “Naujienų” prenume
ratą, taipgi ir kitais reikalais 
patarnaujama “Naujienų” rei- 
k ui iiis

KNYGYNE’ “LIETUVA” —
Galima gauti rašomosios me
džiagos, užsirašyti visus lietu
vių laikraščius Amerikos ir 
Lietuvos, užsisakyti sieninių 
kalendorių bei pasipirkti 
vienių kalendorių.

KNYGYNAS “LIETUVA” —
Perka Lietuvos Laisvės 
kolos Bonus ir už bonus

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

REIKIA LIETUVIŲ AUSTOMOBl 
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au 

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

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

THE CHEVROIJET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 801 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, III

pa-

Pas- 
tuoj

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $50Q,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
T?el. Lafavette 6738-6716

REIKALINGAS bučeris, 3200 South
Lowe Avė., Victory 7317

REIKALINGAS vidutinio amžiaus 
vyras už naktinį sargą į Lumber 
Yardą. Reikalingas liudijimas. At
sišaukit CABLE LUMBER CO.

417 North Westem Avenue

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

Piano Accomp. $1.00.

VITAK-ELSNIC CO
4639 So. Ashland Avė

CHICAGO, ILL.

Lietuvos’ bonų pardavimui 
kreipkitės j musų Knygyną 
“Lietuvą.” 

KNYGYNAS “LIETUVA” —
Kviečia visus lietuvius-ves virš 
pažymėtais reikalais — laiš
kais arba asmeniškai kreiptis 
t mus šiuo adresu:

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2Y3 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

REIKALINGA senyva moteris ap- 
siruoSti apie namus po kelias valan
das i dieną. 1843 So. Halsetd St., 
Phone Roosevelt 8577

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo, kambarys ir valgis. Mrs. Yuš- 
ka 6241 So. State St. Englevvood 8193

MEfc darome 1, 2 ir 3 morgičius.
Eighteen Bond & Morgage 

1618 West 18th Street 
I. F. Dankowski, prez. 
C. T. Dankovvski, ižd.

Co. REIKALINGAS kriaučius prie 
naujų ir senų taisymo, kad mokėtų 
darbą. Denis Bačius,

2005 Canalport Avė.

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

nas vienas vyras arba moteris drau
gaudami su mumis. Kaip tik dasi- 
žinote kur kokį bargeną ir patys ne- 
Salite nupirkti, kreipkitės pas mus. 

les turime pinigų pirkimui ir nu
pirkę užmokėsim jums už parody
mą bargeną. Taipgi kokiam atst- 
tikimte esate priversti skubai ką par
duoti, nedaleiskite kad atimtų už 
skolą, o pasimatykite su mumis. 
Kas reikalaus, mes užlaikysime 
ką absoliutiškoj paslaptyj.

> X Vi l\<A I ii U n, lUvo (4X,lClllKv 
absoliutiškoj paslaptyj.’

stanko & co
REAL ESTATE
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

Situation VVanted
Darbo Ieško

vis-

PAIEšKAU darbo už karpenlerj. 
Moku visokį darbą aplink namus. 
Nebrangiai. 3139 W. 37th PI. Tel. 
Lat'ayette 5597.

Partners VVanted
Pusininky Reikia

REIKALINGAS pusininkas j au-

venimą be rūpesčio. Turi įnešti biskj 
pinigu. Patyręs amalu mažiau, ne
patyręs daugiau. 3407 S. Morgan St. 
Tel. Boulevard 042L.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Raišai

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

PARDUOK ar mainyk savo se
nus rakandus. Mes nerkam už pini
gus jūsų senus rakandus arba iš- 
mainvgime ant naujų šdirbėjų sam- 
pallnių, pigiai. 2433 Irving Park 
Blvd. Tel. Irving 1289.

PAAUKAUSIU 7 tūbų elektrikos 
radio, gražiai apdarytas, riešuto me
džio šėpa su visais įrengimais $100, 
vertas $300. 739 E. 79th St. 2 apt.

Tel. Vincennes 6458

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

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

SlNGER’IO ir WHITE’O siuvamos 
mašinos $9 ir aukščiau, sudedamos 
elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

TURIU PARDUOT 
gražiausi grojikli Pianą. 
$750. Vėliausi voleliai, 
ir suolas už $100, paimsi 
įmokėt, likusius po $2.00

Kreipkitės
1418 N. WOod St. 

lmos lubos

tuojaus savo 
Verčios 

kabinetas 
viską, $25 
j savaitę.

UKULELE ar banjo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas populiares dainas į vieną lek- 
cja. BASFORD. Diversey 9502 ar 
Wabash 7519.

UŽDYkA ELEKTROS RADIO 
Naujas Crosley A. C. radio duodam 
dovanai su kažnu nauju grojikliu pia
nu perkantiems per šitą išpardavimą. 
Kainos nuo $185 ir aukščiau, duodam 
išmokėjimais.

TRAYSER PIANO CO.
1538 W. Chicago Avė. Monroe 685.1

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

PARDUOSIU 
su 75 voleliais, 
tu už $115, tik 
$10 į mėnesį.

L. R.

gavo $800 
suoluku ir 

$25 įmokėt,

grojiklį 
kabine- 
likusius

REISKE, 
6186 So. Halsted St. 

1-mas floras

Furnished Rooms
REIKALINGAS vienam vyrui ne

mažas šviesus kambarys, su valgiu 
ar be. Vietoje iš kur lengva važi
nėti miestan. Priduokite antrašą ir 
telefono numeri ‘‘Sandaros” ofisan, 
3331 S. Halsted St., Boulevard 0406

Automobiles
$950
$775
$895

Pontiac sedan naujas ....... $750
Chandler luke nauias ...... $700
Essex sedan, kaip naujas $700
Pontiac Roadster ........... $495

1926 Lincoln Sport Phaeton.
1927, Buick sedan 5 pas......... .
1928 Oakland sedan naujas .
1928 “ ‘
1927
1928
1927

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi- 
rinki*io.

McDERMOTT MOTOR SALES •
7136 S. Halsted. St

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba 

ker Co. išleido nauiua modelius 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti; 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 2< 
tūkstančių mylių. Dictator Sedai 
pilnai .įrengtas su bamperiais, 
spare tire ir su parvežimu $1383.00 
Comander Sedan taipgi su visku< 

ir Laurain “Spot Light” kaštuo 
ja .................................... $1663.0<

President “Stright Ėight” 5 pas. p1l
nai įrengtas kaštuoja ... $1855.01
Manantys pirkti arba mainyti am 

seno meldžiu pamatyti mus, ne> 
mes jau 5 metai kai parduolan 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

PARSIDUODA barbernė labai ge
roj vietoj, pačiame biznio centre. 
Biznis išdirbtas per daug mętų, bar- 
bemės fikčeriui yra balti. Parduo
siu pigiai. Pardavimo priežastį pa- 
tirsit ant vietos. Atsišaukit sekamu 
adresu: 3704 Deodar St., Indiana 
Harbor, Ind.

PARDAVIMUI 2 kėdžių, balta, 
moderniška brfrbernė. Geras biznis, 
esu priverstas apleisti šią šalį. Par
duosiu pigiai. 107 Ridgeland Avė., 
Chicago Ridge, III.

GROSERNĖ ir bučemf, gera vie
ta, 3 ruimai su fumičiais. Pigiai 
parduosiu. Rendos $45. Tur būt grei
tai parduota, nes savininkas numirė.

6137 Wentworth Avė.

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

Pagražinkit savo namą
Ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2375 
ir paprašykit Landscape Dept. 80 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui. 
IVIo.m mielai Riiteiknime dykai visas 
žinias. Pašaukit mus bile laiku. 
Leiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojame visą musų darbą, ap
mainome dykai. Patyrę medžių gy-

MES turime pardavimui keletą 
E lotų žemės fermoms, 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. Salesma- 
nas jus aplankys, arba patys atei
kite į ofisą.
J. H. Schaffer & Co., 

•803 Ridge Avė.
Wilmette

Tel. Wilmette 364
ap-

St. MICHAEL & Co. 
Not Ine. 
Houston Avė.8545

Tel. Regent 2375 
PAGRAŽINKIT SAVO NAM4

40 akrų ūkis, su 13 akrų vaisi
nių medžių, su gyvuliais ir mašino
mis. Svarbi priežastis pardavimo.

MIKE PERGL, 
Alma, III. 

Rašykite angliškai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik 
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiaku pora p< 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijoi- 
nėriniams — kaina 4 uncijos matko> 
29c., 31c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma 
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškoniu 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČIUS, 
504 W. 83 St. ir Normai Avė. 1 luboi- 

Chicago, III.

Vėliausios mados moterims 
kepurės, dresės ir kotai 

Gerinusiai, tvirčiausiai ir tinkamiau
siai iš gero inatęrijolo pasiuvam ir 
pritaikom Kepures, Dreses ir Kotus, 
už labai prieinamą kainą. Mes kiek
vienam atsilankiusiam suteikiame tei
singą ir prielankų patarnavimą ir par
duodame geresnį materijolą daug že
mesnėmis kainomis, negu visi kiti. 
Atsilankyk į musų krautuve, pama
tyk musų siuvėjų pasiutus drabužius 
ir persitikrinsi.

G. & E. Burba 
CLOAK SHOP 

3214 South Halsted Street 
Chicago, III. Phone Victory 2477

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GARANTUOJAMA 
Mažiausia 10% Pelno

Aš turiu 1,000 akrų produktyvin- 
giausios syrupo nendrių žemes cent- 
raliniuose vakaruose. Yra statomos 
nendrių syrupo dirbtuvės, kad ap
dirbti derlių. Žemę galima pirkti 
pirmykštėmis kainomis. Tik $1,000 
įmokėjus aš parduosiu 40 akru že
mes ir (jei jus ndrite) pats operuo
siu ją dėl jus. garantuodamas jums 
mažiausia 10% pelno.

Jūsų žemė uždirbs jums pinigų, 
tuo pačiu laiku kildama vertėje. Tai 
yra pilnai teisinga biznio įmonė ir 
pasiduos griežčiausiai investigacijai. 
Bankieriai ir Chambers of Commerce 
davė savo rekomendacijas. Turi, bū
ti veikiama greitai. Apielinkės nuo
savybės kįla vertėje. Pinigai bus 
sugrąžinti, jei nebusite pilnai paten
kintas.

w. l. hartnell;
105 W. Monroe St.

State 9783
5

MES turime cash pilkėju jūsų biz
niui. Bile vietoj ir už bile kainą. Ne- 
kelbiama. Vertos įstaigos finansuoja

mos; parūpiname partnerius.
UNITED BROKERAGE CO., 

145 N. Clark St.
Dearborn 8840

EXTRA. Parsiduoda Fruit Sto
ras, biznis išdirbtas, norintieji pirk
ti, malonėkite, atsišaukti antrašu, 
10728 Michigan Avė., Telefonas 
Pullman 9577.

PARDAVIMUI Soft Drink parlor. 
kartu su fixtdres, pigiai; geroj vie
toj, pelningas biznis, 3300 Soutb 
Halsted Street.

EXTRA. Pardavimui bučemė ir 
grosernė geroj vietoj, ant kampo, 
visokių tautų apgyventa, biznis ge
rai išdirbtas. Parduosiu dėl nesusi
taikymo partnerystėj. Atsišaukit 
tuojaus 3935 So. California Avė.

PARDAVIMUI kendžių, tabakos, 
ice cream krautuvė ir mažas grose- 
riukas, 4 pagyvenimui kambariai. 
Rendos $30. Paaukausiu pigiai 
nes turiu apleisti Chicagą.

6631 So. May St.

Reai Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS 

l’ik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk- 
'ų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par- 
lavimo. Sąlygos tinkamos, galime 
nes pabuaavoti ant jūsų loto bile 
>ungalow arba fialą budinką, kokį 
ųs galite išsirinkti. R. J. NELSEN,

huilder, Kildvare. 1195.

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA
Paskui mus pamatyk

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

RILEY & KRAUSHAAR 
2121 N. Cicero Avė.

PF.r-jade 9600

-‘U 
ba

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

10 kambarių namas, elektra, fur- 
nasas. $6,000. $1,100 įmokėt, 2442 
Monroe St.

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

GERIAUSIAS Bargenas South- 
West Sidėj, biznio kampas didelis 
Štdras, 6 kambariai, viršuj, karštu’ 
vandeniu šildomas, 2 karų garadžas, 
3 metų Senas, parduosiu arba mai
nysiu. WALTER J. PAUL, 3236 W. 
55th St. Pho"° Rc^ublic 4170.

BEISMENTAI IR PAMATAI
J septynias dienas pakelsime jū

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

NEREIKIA JMOKĖTI
Imkite net dvejus metus išmokė

jimui. Taipjau statome bungalows, 
2 ar 3 flatų namus ir įrengiame fla- 
tus beismentuose. Didžiausi gene- 
raliai kontraktoriai Chicagoje. Pa
šaukite ir musų inžinierius jums 
apruokuos djkai.

NORTHERN ILLINOIS 
CONSTR. CO.

1553 W. Madison Street 
Tel. Monroe 0426

Vardas .................................................
Adresas ..............................................
Telefonas ............................ .................

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

8 apartmentų namas pine Berkeley 
Avė., arti 44 gt.; kaina $17,500; 
mainys ant gero 6 flatų nmo.

JOHN IBACH
1046 E. 43rd St. Oakland 4681

GRAŽUS namas pardavimui pi
giai, Šitas nepaprastas bargenas yra 
6 kambarių burinis bungalow, lotas, 
vanduo, visas aršuolu trimuotas, 5 
metų senumo, garažas, ėlė išcemen- 
tuota ir išmokėta 30 pėdų lotas, su 
medeliais, daug saulės šviesos, arti 
lietuviškos bažnyčios, galite nupirk
ti už $9,500, mažas {mokėjimas. Ma
tyk manę šiandien. Mr. SORENSON, 
3211 W. 63rd St. Tel. Hemlock 4900

MAINYSIU 4 flatų medini namą 
ant formos arba lotų. Leon Jarusz, 
3252 So. Halsted Street.

50 PĖDŲ LOTAS ant Cali- 
fornia avė., arti 69 St., frontu 
j Manjuette Bark, arti mokyk
los ir lietuvių mokyklos. Mažas 
jmokėjimas.

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

Central 3654




