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Katastrofingi potvy
niai Lenkijoj

Kinų nacionalistai muša 
šiaurės militaristus

■ ■ —— ■ — ■■

Vokietija sumokėjo aliantams 
jau arti biliono dolerių

Katastrofingi tvanai piety 
Lenkijoj

Daugiau kaip 180 žmonių žuvo, 
apie 10,000 likę be pastogės

Varšuva, Lenkija, rūgs. 2.— 
Gauti iš potvynio paliestų vie
tų pietų Lenkijoj pranešimai 
rodo, kad daugiau kaip 180 
žmonių žuvo ir apie dešimt 
tūkstančių kitų liko be pasto
gės. Kuty miestas sunaikintas, 
tvirtovės miestas Przemysl už
lietas.

Tvanai siaučia per ištisus 
150 mylių, nuo Przemyslio ir 
Samboro šiaurėj iki Rumunijos 
sienos.

Smarkios liūtys, pagimdžiu
sios potvynius, vis dar nesi
liauja.
300 žmonių prigėrę; 200 kai- 

mų ir miestelių užlieta
LONDONAS, rūgs. 2. — 

Gautas iŠ Lenkijos per Vienną 
pranešimas sako, kad tvanai 
pietų Lenkijoj esą daug ka- 
tastrofingesni,• ne kad pirmes
ni pranešimai skelbę. Apie 200 
kaimų ir miestelių esu užlieta 
ir iki šiol daugiau kaip 300 
žmonių žuvę. Liūtys vis nesi
liauja.

Turkestano musulmonu 
riaušės prieš sovietus

SAMARKANDAS, Turkesta
nas, rūgs. 2. — Ryšy su sovie
tų kampanija, kad musulmonų 
moterys mestų savo veidų 
dangstymą, šusta mieste va
kar įvyko didelių musulmonų 
fanatikų neramumų.

Minia jų puolė vietos sovie
to vykdomojo komiteto įstaigą 
ir viską sudaužė sunaikino. 
Daug sovietų valdininkų buvo 
sužeisti. Vyriausieji riaušių va
dai paspruko ir pasislėpė, liet 
du buvo suimti ir sovietų teis
mo pasmerkti sušaudyti. De
šimt kitų riaušininkų nuteista 
įvairiems terminams kalėjjmo.

Berlinas gauna New 
Yorke 30 milionų 

paskolos

BERLINAS, rūgs. 2. — Ber- 
lino miestas padarė sutartį su 
New Yorko firma Dillon, Read 
and Co. dėl $30,000,000 pasko
los miesto statybos programų i 
finansuoti. Planuojama pasta
tyti 8,000 naujų aparrmentų, 
kuriuos nuomos žmonėms pati 
miesto administracija. Paskola 
išsiderėta 26 metams.

NUSIŽUDĖ IŠSISPROGDIN-
DAMAS DINAMITU

LOGAN, VV Va., rūgs. 2. — 
Andy Andrevvs, vietos Brae- 
holm kasyklų darbininkas, nu
sižudė atsisėdęs ant dėžės di
namito ir jį padegęs. Andrews 
kūnas buvo į gabalus sudras
kytas.

Kiny nacionalistai vėl mu
ša šiauriečius

Generolo Sun čuanfano armijos 
išguitos per Jangtse upę; 
1*0 kovas paimtas

ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 2. 
— šiaurės Kinų generolų ar
mijos, kurios buvo smarkiai 
pradėjusios veikti pietiečius, 
dabar vėl mušamos ir genamos 
atgal.

Pastaruosiuose mūšiuose na
cionalistų (pietų Kinų) armijos 
sumušė šiauriečių vado, gen. 
Sun čuanfano, kariuomenę, 
persikėlė per Jangtse upę ir už
ėmė svarbų miestą Pukovą, į 
žiemius nuo Nankino. Nuveik
tas Sun čuanfano jėgas nacio
nalistai pasiruošę guiti į Šan- 
tungo provinciją.

C. C. Vu, nacionalistų val
džios užsienio reikalų ministe- 
ris, atvykęs iš Nankino į Šan
chajų, pranešė, kad Kuomin- 
tango (politinės Kinų naciona
listų partijos) vykdomasis ko
mitetas susirinks rugsėjo 15 
dieną nacionalistų valdžiai re
organizuoti. Nankino ir Hanko- 
vo nacionalistų fuksijos dabar 
jau vėl susijungė daiktan, kai 
komunistai buvo pasalinti.

Anglija sumažinsianti 
savo jėgas Kinuose

LONDONAS, rūgs. 2. — 
Premjerui Baldvvinui grįžus iš 
Kanados, ministerių kabineto 
posėdy buvo svarstomi Kinų 
politikos klausimai. Dalis kabi
neto narių stojo už tai, kad 
Anglija padidintų savo karo jė
gas Kinuose ir aktingai padėtų 
Pekino diktatoriui čang Tsoli- 
nui, idant jis galėtų įsitvirtin
ti kaip visų Kinų valdovas, te- 
čiau dauguma kitų kabineto 
narių tam pasipriešino, nurody
dami visą tokios akcijos neiš
mintingumą. Todėl buvo nutar
ta Anglijos karo jėgas Kinuose 
sumažinti, paliekant Šanchaju
je, dėl apsaugos, ne daugiau 
kaip 5,000 kareivių.

Didelė traukinio katastrofa 
Francijoje

TOURS, Francija, rūgs. 2.— 
Praeitą naktį netoli nuo čia su- 
sikkilė ekspresinis Paris-Bor- 
deaux traukinys. Penki žmonč/ 
buvo užmušti, bet manoma, kad 
po vagonų griuvėsiais yra dau
giau palaidotų.

Kanada suėmė naują 
Fordo aeroplaną

TORONTO, Ontario, Kanada, 
rūgs. 2. — Didelis naujo mode
lio Ford Motor kompanijos aej 
roplanas, atskridęs čia su ke
turiais detroitieč.iais, buvo Ka
nados muitinės vyriausybės su
imtas dėl to, kad muitinei ne
buvo anksčiau pranešta apie 
jo skridimą per sieną į Kanadą.

Vokietija sumokėjo alian
tams arti biliono dolerių

Pačių betgi Vokiečių apskai
čiavimais jie sumokėję apie
15 bilionų dolerių

BERLINAS, rūgs. 2. — Va
kar Vokietija sumokėjo repa
racijų suėmimo agentui, Sey- 
mourui Parkeriu Gilbertui, vėl 
55,000,000 markių ($13,750,- 
000), tuo baigusi šių metų su
mokėjimus, kurie siekia 1,500,- 
000,000 markių ($375,0000,- 
000).

Per trejus Daweso plano vei
kimo metus Vokietija yra jau 
sumokėjus aliantams Reparaci
jų 3,720,000,()(M> markių arba 
930,000,000 dolerių.

Tai reparacijų suėmėjo Gil
berto skaitmenys.

Vokietijos skaitmenys yra 
visai kitoki. Vokiečiai sako, 
kad jie sumokėję aliantams re
paracijų daugiau kaip $12,- 
000,000,000, ne gyvais pinigais, 
bet daugiausiai natūra —- gy
vuliais, žemės ūkio mašinomis, 
statybos medžiagomis, Vokieti
jos prekybos laivais, geležinke
liais, automobiliais, atstatymu 
Louvain’o Universiteto, kabe
liais, akcijomis ir bonais kon
fiskuotais svetimose valstybė
se, Saaro klonio kasyklomis ir 
kitokiu aliantų konfiskuotu 
turtu. •

Prof. Hugo Brentano apskaP 
čiuoja, kad, visa daiktan paė
mus, Vokietija sumokėjus 
aliantams nemažiau kaip 15 pi- 
lionų dolerių.

Del ko suiro Genevos lai
vyno konferencija.

LONDONAS, rūgs. 2. — 
Kalbėdamas liberalų mitinge 
Belforde, Northurnber^inc’fe, 
lordas Grey pasakė, kad laivy
nų mažinimo konferenciją Ge- 
nevoje suardžiusios rungtynės 
tarp Jungtinių Valstybių ir 
Anglijos dėl pirmenybės. Japo
nija čia nebuvus kalta.

Gimimų skaičius Vokie
tijoje labai nukritęs

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
2. — Tarpiu utinėj gyventojų 
konferencijoje Dr. Alfred Grot- 
jahn, Berlino universiteto 
cialinės higienos profesorius, 
pranešė, kad gimimai vokiečiuo 
se taip sumažėję, jogel gyven
tojų skaičius Vokietijoje da
bar stovįs ant vietos, o dide
liuose miestuose mirimai dagi 
prašoką gimimus.

Dr. Grotjahn taip pat prane
šė, kad aristokratija Vokieti
joje laipsniškai nykstanti, nu
rodęs, kad ritteriškų namų Vo
kietijoj kitados buvę daugiau 
kaip 20,000, o dabar vos 800 
jų belikę.

Montevideo susekę 
anarchistų bombų 

fabriką
MONTEVIDEO, Urugvttja, 

rūgs. 2. — Praeitą naktį polici
ja susekė čia slaptą fabriką, 
kur anarchistai gamindavos 
sau bombas. Fabriko savinin
kas suimtas. Ieškoma jo padė
jėjų.

Pastaruoju laiku Urugvajoj 
buvo įvairiose vietose išsprog
dinta bombų, ir policija linkus 
manyti, kad bombos buvo da
bar susektame fabrike gamina
mos. Bombų sprogimai buvo 
daugiausiai ryšy su protestais 
dėl Sacco ir Vanzetti nužudy
mo.

..Pacific and Atlantic Photo]
Princesė Lowenstein-Werthelm, monoplano St. Raphael pasa- 
žierius, kuri kartu su anglų lakūnais pulk. Minchinu ir kap. 
Hamiltonu žuvo Atlanto vandenyne kelionėje iŠ Anglijos į Ka
nadą.

11 žmonių žuvo dėl eks- 
pliozijos fabrike

BUENOS AIRES. Argentina, 
nigs. 2. — San Martin prie
miesty šiandie įvyko sprogimas 
feiei verkų fabrike. Sprogimo, 
kiek žinoma, vienuolika darbi
ninkų buvo užmušta. Fabrikas 
buvo kilusio d<‘l sprogimo gai
sro sunaikintas. Manoma, kad 
griuvėsiuose Vre dar daugiau 
palaidotų darbininkų.

Telefono viela užmušė 6 
darbininkus.

DUBOIS, Pa., rūgs. 2. — 
Vakar netoli nuo Timlin mies
telio, dedant telefono vielą, mil
žiniškos jėgos elektros srovės 
buvo užmušti šeši darbininkai: 
W. Burnett, formanas, R. Cur- 
ry, David Dunmire, Floyd Sha- 
der, Brail. Joyner ir Raymond 
Smith. Per jų kunus perėjo 33 
tūkstančiai voltų elektros.

Susikirtimas Bufcari- 
jog-Jugoslavijos sienoj
SOFIJA, Bulgarija, rūgs. 2. 

— Nepatvirtinti kol kas prane
šimai sako, kad Jugoslavijos- 
Bulgarijos sienoj, ties Strumi- 
ca, įvykęs susikirtimas tarp 
bulgarų ir jugoslavų sienos sar
gybinių, ir kad vienas jugo
slavų kareivis buvęs nušautas, 
antras sužeistas? Tuodu jugo
slavų sargybiniai buvę per sie
ną pereję į Bulgarijos pusę. x

PIRMADIENYJE, 
rugsėjo 5 dieną, 
Darbo šventėj, 
“Naujienos” 
neišeis.

Chicagai ir ppielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjąs debesiuotumas; gali 
būt lietaus; nedidelė tempera
tūros atmaina; vidutinis, dau
giausiai pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 63° ir 85° F.

šiandie saulė teka 6:11, lei
džiasi 7:22. Mėnuo leidžiasi 
11:06 vakaro.

Angly lakūnas skris per 
Atlanto vendenyną

PLYMOUTH, Anglija, rūgs. 
2. — Anglų lakūnas Carl Cour- 
tney pilnai prisirengęs skristi 
iš čia per Atlanto vandenyną į 
Jungtines Valstybes. Jei oras 
bus palankus, jis išskris anksti 
šeštadienio (šiandie) rytą.

Francuzų lakūnai buvo 
priversti grįžti

PARYŽIUS, rūgs. 2.- Fran- I 
euzų lakūnai Leon Kivon ir 
Pierre Corbu savo biplanu Mė
lynuoju Paukščiu šiandie kaip 
6:30 ryto buvo išlėkę iš čia 
kelionėn per Atlantą į New 
Yorką, bet dėl tirštos miglos 
po dviejų valandų grįžo atgal.

Kanados lakūnai pri- 
versti nusileisti žemėn

WINDSOR, Ontario, Kana
da, rūgs. 2. — Aviatoriai 
Schiller ir Wood, kurie mono
planu Windsor Castle vakar 
buvo išskridę į Angliją, buvo 
priversti nusileisti laukuose 
tarp St. Johns ir St. Jeans, 
Quebec provincijoj, kadangi 
ėmė gesti mašina.

Monoplanas Sir John Car- 
ling> kuriuo lakūnai kapt. Tul- 
ly ir Įeit. Medcalf irgi vakar 
buvo išskridę iš Londono, On
tario, į Londoną, Anglijoj, taip 
pat buvo priverstas nusileisti 
žemėn netoli nuo VVashburn 
miestelio, Maine valst.

Ir vieni ir antri tikisi galė
sią rytoj (šiandie) tęsti toliau 
kelionę per Atlantą.

Apie anglų lakūnus vis 
dar nėra žinios

OTTAWA, Ontario, Kanada, 
rūgs. 2. — Jokios žinios iki 
šiol nėra apie anglų lakūnus 
pulk. Fredricką Minchiną, kapt. 
Lcslie Hamiltoną ir jų pasa- 
žierių princesę Lowenstem- 
Wertheim, praeitą trečiadienį 
išskridusius iš Anglijos į Ka
nadą. Manoma, kad Jie yra 
žuvę kelionėje per Atlanto 
vandenyną.

Amerikos lakūnai at
skrido į Bagdadą

BAGDADAS, Irakas, rūgs. 2. 
— Skrendą aplink pasaulį A- 
merikos lakūnai Schlee ir 
Brock šiandie savo monoplanu 
Pride of Detroit atskrido iš 
Konstantinopolio į Bagdadą.

Bandymuose skristi per 
vandenyną šiemet 18 

lakuny žuvo
Pastangose “orą užkariauti”, 

šių 1927 metų vasaromečiu žu 
vo aštuoniolika lakūnų, ban
džiusių skristi per plačiuosius 
vandenynus-okeanus. Būtent:

GEGUŽES 5, kapt. Saint Ro
man ir kom. Mouneyres išskri
do iš St. Louis, • Senegalijos, 
Afrikoje, į Braziliją ir prapuo
lė kelionėje per Pietų Atlanto 
vandenyną.

GEGUŽĖS 8, kapt. Charles 
Nungesser ir Francois Coli iš
skrido iš Paryžiaus į New Yor
ką ir žlugo kelionėje per At
lantą.

RUGPIUČIO 16, aroplanai 
Miss Doran ir Golden Eagle iš
skrido iš Oaklando, Californi- 
joj, į Havajų salas ir abudu 
žlugo Ramiajame vandenyne. 
Aeroplanu Miss Doran skrido 
J. Auggy Pedlar, Įeit. V. R. 
Knope ir p-lė Mildred Doran, 
jauna Flinto, Mich., mokytoja. 
Aeroplanu Golden Eagle skrido 
lakūnai Jack Frost ir Gordon 
Scott. Visi be pėdsakų prapuo
lė.

RUGPJŪČIO 19, aeroplanas 
Dalias Spirit su kapt. ’ Wm 
Erwinu ir Alvinu Eichwaldtu 
išlėkė iš Oaklando, Cal., ieško
ti prapuolusių Miss Doran ir 
Golden Eagle, ir taip pat žuvo 
Ramiajame vandenyne.

RUGPJŪČIO 25, lakūnas 
Paul Redfern išskrido iš Brun- 
swicko, Ga., į Rio de Janeiro, 
Brazilijoje. Nuo to laiko nieko 
apie jį nebegirdėti. Į Braziliją 
jis neatskrido.

RUGSĖJO 1, monoplanas St. 
Raphael išskrido iš Upavon, 
Anglijoj, į Ottawą, Kanadoje, 
ir kelionėje per Atlanto van
denyną prapuolė. Monoplanu 
skrido lakūnai pulk. F. Min- 
chin, kapt. Leslie Hamilton ir, 
kaip pasažierius, princese Low- 
enstein-Wertheim, 62 metų 
amžiaus moteriškė.

Alabama priėmė įstaty
mą prieš plakimą

MONTGOMERY, Ala., rūgs. 
2. Ijegislaturos senatas va
kar be debatų priėmė 19 balsų 
prieš 0 įstatymą, kuriuo mas
kuotas užpuolimas ir plakimas 
•— kas pietų valstybėse labai 
dažnai atsitinka — padaroma 
aštriai baudžiamu nusikaltimu.

Atstovų butas įstatymą yra 
jau anksčiau priėnjęs, Ir da
bar jis belieka gubernatoriui 
pasirašyti.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas jeina j patam avimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą ii kitų 
miestų

8. NAUJIENOS duoda visiiką garantiją už siunčia- 
y , . mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
\ jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiki 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Hahted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.
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Didžiausias pasauly fon- 
tanasChicagoje

Buckingham Memorial Fount- 
ain Grant parke kaštavo 
$700,000. Kiekvienam vertas 
pamatyti

Chicagos miestas dabar turi 
didžiausią pasauly fontaną, ku
ris kiekvienam vertėtų pamaty
ti.

Fontanas dar tik praeitą sa
vaitę, rugpjūčio 26 dieną, bu
vo atidarytas Grant Parke. 
Miestui jį padovanojo viena 
turtinga chicagietė, Miss Kate 
Buckingham, kuri įsteigė 
kaip savo giminės paminklą. 
Fontanas dėl to ir vadinamas 
Bunckingham Memorial
Fountain. Jis yra modeliuotas 
pagal Latona fontaną Versalėj 
(Versailles), bet daug didesnis^ 
Jo padirbimas parėjo 700,000 
dolerių.

Fontanas veikia kasdien nuo 
10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro, 
bet jo veikimas paprastai nėra 
pilnas. Visoj savo didybėj fon
tanas veikia tik šiomis dieno
mis ir valandomis: sekmadie
niais ir šiaip šventadieniais 
nuo 3 iki 5 vai. po pietų ir nuo 
9 iki 10 vakaro; trečiadieniais 
ir šeštadieniais nuo nuo 1 iki 
2 vai. po pietų ir nuo 9 iki 10 
vai. vakaro, šiomis valandomis 
tad ir vertėtų jis pamatyti, 
ypač gi vakaro valandomis, 
kada fontanas ir didingas jo 
veikimas yra iliuminuotas švie
somis, turinčiomis 30 milionų 
žvakių jėgos.

Per žiemą, nuo spalių 1 die
nos iki gegužės 20, fontanas 
bus uždarytas.

Trys Chicagos medžio
tojai pašauti

VALPARAISO, Ind., rūgs. 
2. — šautuvui netyčloms išsi
šovus automobily, buvo sužeisti 
trys chicagiečiai, važiavusieji 
į netolimą nuo čia farmą vove
rių šaudyti. Sužeisti yra: Bal
do Digiralamo, šratais sužeis
tas į krutinę ir galvą; Andrew 
I^antina ir Paul Fricio, abudu 
pašauti į kojas. Visi trys at
gabenti čia į ligoninę. Digiral
amo vargiai begu išliks gyvas.

Airiai nori sukelti na
mie $50,000,000 paskolos

DUBIJNAS, Laisvoji Airių 
Valstybė, rūgs. 2. — Airių 
vyriausybė, kuri pirma planavo 
ieškoti paskolos užsieniuose, 
dabar nutarė bandyti $50,000,- 
000 paskolą sukelti namie.

\
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Skaitytojų Balsai

Lietuvių Emigracija

tautiečiai masėmis

Produktas P. Lorlllard Co.. I*t. 1760

Pabuskit! Pabuskit! Pabuskit!
SAPNINYKAS

Tik-ką išėjo iš spaudos

Garsinkite.*; NAUJIENOSE

[l/ž išreikštas šiame skyriuje 
nuomone a Redakcija neatsako}

antisep 
TIKAS

Kas myli sapnuoti ir sa
vo sapnus suprasti ir įspė
ti, šis sapninykas jam-jai 
bus geru padėjėju ir drau-

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Jei nori išmokti 
1 <erai rašyti— 
nusipirk typevvriteri.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

na Gerk- 
l«a Parpi
mu. Skau 
dėjimą h 
kosėjimą.

Puikiai atspausdintas 
graži popiera, kaina

JO KOSĖJIMAS LABAS RYTAS 
NUPUČIA SKRYBĖLĖS NUO KA
BYKLĄ PRIEŠKAMBARY.

JIS TAIPOGI KOSTI "HELIO 
KAI ATSAKO į 'TELEFONĄ.

Ką reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

NAUJIENOS 
1739 Sol Halsted St 

CK1cm% Iii.

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
msakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ai 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
įpie vyrą, ir kai mes tatai sap
nio j ame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu‘lap
ių įsigykite naują, didelį, fra- 
;ų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri 
’untimu 75 centai.

IR KOSULIU IŠVARO AUKŠTAS 
ĮDĖTAS iš ^vyriausio viršin
inko MINCių.

IR kiekvieno laiško taska 
TIS DIKTUOTA SU STIPRIU 
KAIP VĖJAS KOSULIU.

įausta pienas kiekvienam ofise

NEŠDINKIS IŠ ČIA! IR PRIE.S 
GAUSIANT DARBĄ KITUR, 
PRADĖK RŪKYTI OLD GOLDSi 
IŠRŪKYSI VEŽIMĄ IR . 
KOSULIU NETURĖSI._>f

Čia telpa:
Virš 300 paveikslų, išgul
dymai keletos tūkstančių 
sapnų, planetos ir laimės 
— nelaimės apsakymai.

vos Pasiuntinybės Londone Ka
nados skyrių Ottowa mieste. 
Tas skyrius turėtų savo žinioje 
visus lietuvius, jiems nurodytų 
kur nors vieną gerą vietą, kad 
galėtų lietuviai įsteigti savo 
draugiją, kaip (pav. belgai) 
kitos tautos kad turi savo drau
gijas; tarpininkautų tarp val
džios ir ateivių lietuvių, Šian 
dicn po visą Kanadą po vieną 
lietuvį išsiblaškę, nors medžią- 
ginia patenkinti, bet dvasiniai 
save auklėti neturi galimybės, 
nes tas galima tik susibūrus 
į draugijas. Jungtinių Valsty
bių lietuviai gali siųsti laiva
kortes ir aplikacijas savo gimi
nėms, tai palengvins atvažiavi
mą į Kanadą. Tokiu budu bus 
užkirstas kelias emigracijai j 
Braziliją, kur dėl netinkamo kli
mato musų 
žūsta.

Patartina 
ti Canadian 
bendrovės 
valdžia turėtų duoti palengvi
nimų tai bendrovei, nes ta ben
drovė turi pakankamai aukštą 
autoritetą.

Kadangi dauguma moksleivių 
irgi važiuoja į Kanadą, tai geis
tina aukštesnėse mokyklose ei
nantiems mokslą mokytis ang- 
’ų kalbą, nes nemokant anglų 
kiilbos Kanadoje labai keblu.

; Pagyvenęs Kanadoje įsitiki
nau, kad ateityje Kanados lie
tuviai neblogiaus gyvens kaip 
Jungtinėse

Butų g< 
ir Brazilijos lietuviai persikel
tų į Kanadą. Tautiniu atžvil
giu yra svarbu sukoncentruoti 
vienoje vietoje visus užsienyje 
gyvenančius lietuvius. Tokia 
koncentracijos vieta ir yra pa
togiausia Jaungtinės Valstijos 
ir Kanada. Kanados lietuviai 
gali kiekvienu momentu gauti 
įvairiausią literatūrą iš Jung
inių Valstybų lietuvių. Dau

gelis Jungtinių Valstybių lie- 
uvių ir medžiginiai padės pra

džioje savo giminėms Kanadoje.
—Žalgiris.

lietuviams važiuo-
Pacific Haihvay
laivais. Lietuvių

LISTERINE 
THROAT 
TABLETE
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Naujienos
1739 So. Ilalsted St

Iki Dldžioųo Lietuvos Kuni
gaikščio Vytauto valdymo laikų 
lietuvių tauta ne tik ką nesi- 
t migravo, bet dar tuiėdavo daug 
ar mažai imigrantų iš kitų tau
tų. Patekus Lietuvai lenkų 
‘globėn”, Lietuvoje kure laimin
gą gyvenimą lenkų bajorija, pa
likdama lietuvius žemesniame 
luome. Lietuviai būdami išim
tinai žemdirbiai smulkino ir 
dalinosi tėvų paliktus žemės 
sklypus. Mokslas lietuviams, 
kaipo žemesniam luomui, buvo 
beveik visai neprieinamas. Bū
dami bemoksliai lietuviai kultū
ros atžvilgiu visai atsiliko už
pakalyje Europos tautų ir 
skurdo medžiaginiai. Dar ir 
šiandien daugeliui lietuvių ūki
ninkų Dievas “kaltas”, kad ja
vai neužderėjo ar kitas nepasi
sekimas ištiko. Dvarai žydėjo 
Lietuvoje, nes juos apdirbdavo 
lietuviai baudžiauninkai ir jie 
buvo vedami išėjusių mokslą 
savininkų bajorų. Jais lai
kais jeigu Ik tuvis ir įgydavo 
mokslo, tai jis į kaimą negryš- 
davo, likdavo mieste, sulenkė
davo, tapdavo miestelėnu. Lie
tuvai patekus Rusijos “sauges- 
nėn globoli”, lietuvių gyveni’ 
mas dar pasunkėjo, nes tada jau 
rusai ir kukai kūrėsi laimę.

Bušų carui uždraudus lietu
vių spaudą užgeso lietuviams 
paskutinė galimybė įgyti moks
lo savo kalboje. Bet aukštos 
dvasios lietuvių tauta stojo į 
kovą su galinga rusų tauta, 
slaptai vienas kitą namuose mo
kė bent lietuviškai skaityti ir 
rašyti. Dauguma lietuvių įgi
jusieji aukštą mokslą rusų uni
versitetuose, užsienyje ima leis
ti lietuvių laikraščius ir kovoja

OLD GOLD
Tai švelnesnis ir geresnis cigaretas 

Išrūkyki vežimu ir kosulio neturėsi

Dar trisdešimtis dienų ir jus turėsite turėti šilimą savo 
namuose.

Nelaukite ilgiau, atvažiuokite į musų ofisą arba pašaukite 
telefonu, o mes atsiųsime savo inžinierių į jūsų namus tuojau 
dėl išaiškinimo, kaip jųą galite apšildyti savo namą su mažo
mis išlaidomis ir tik biskį įmskėjus. Mes įvesime į jūsų namą 
apšildymą labai lengviomis sąlygomis ir mažais mėnesiniais iš
mokėjimais.

Jei jus norike įsivesti į savo namą apšildymą patys, musų 
inžinierius nupieš jums planą ir nurodys kaip lengva yra tą 
darbą pačiam atlikti. Inžinierius taipgi asmeniškai prižiūrės 
kol darbas nebus galutinai užbaigtas. Tas apsaugos namų ap
šildymo reikmenų įvedimą ir užtikrins jums užganėdinimą ir 
pirmos rūšies darbą. Reikalingus tam darbui įrankius mes pa
skolinsime jums dykai. z

Neatidėliokite ilgiau. Sutaupykit sau pinigų ir išvengkite 
bereikalingą rūpestį įsivedant tuojau namų apšildymo reikme
nis. *

Visas musų tavoras yra pilnai garantuotas ir 
pirmos rųšies.

Mes taipgi užlaikome didelį pasirinkimą plum- 
bingo labai pigiomis kainomis.

Bile koks tavoras, pirktas nuo musų, jei nepatenkins, mes 
išmainysime į kitą arba grąžinsime pinigus, net penkių metų 
laikotarpyj.

Tikrai žiūrėkite musų tęisingo vardo ir tikro adreso, kuo
met atsiiankysit pas mus. Musų vieta yra visas blokas ilgumo 
prie State St. Vieno augšto mūrinis namas su didele iškaba 
ant viršaus: “M. Levy & Company, Chicago’s I^irgest Plumbing 
and Heating Supply Company”. '

Prie State St., netoli 22 St. Imkite So. State St. gatvekarį 
ir išlipkit ant 22 St. ir jus lengvai surasite musų vietą.

Atdara vakarais iki 8. Nedėliaj iki 1 po pietų.
Pasiklausykit musų muzikos per radio stotį 

W S B C. tarpe 9 ir 11 vai. vakarais.

Company
» State Streets

Phone į visus departmentus Atdara vakarais iki 8,
Calumet 0644 ir 0645 nedėlioj iki 1 po pietų

Musų South Chicago Skyrius
; ’ ,, , ' ‘ ' . ' , . v • ■/ • *. f.'V /' , ' 4 f . ’

OO Commercial A v. Phone Ali Dep. Saginaw 4&47
> Musų pardavėjai kalba lietuviškai

atvirai su rusų caru. Pagalios riausybė turėtų įsteigti Lietu 
iškovojo lietuviai sau spaudą. 
Visi lietuviai inteligentai rim
tai ir intensyviai pradėjo dirlu, 
ti savo tėvynėje kultūros darbą 
su geriausiomis pasekmėmis.

Mokyklų stoka neleido vi
siems lietuviams įgyti bent 
kiek mokslo, todėl visai nežy
miai ėjo geryn lietuvių medžia
ginė padėtis. Miestai buvo ap
gyventi žydais, lenkais ir ru
sais, lietuvių apsigyvendavo 
mieste tiktai įgijusieji mokslo. 
Besidalinant palikimus ūkiai 
visai susmulkėjo. Tėvai pradė
jo vyriausiems Simams pavesti 
ukius, o kitiems sunams tekda
vo emigruoti užsienin. Dau
giausiai emigravo į Jungtines 
Valstybes. Nors pirmiems lie
tuviams, svarbiausiai, kad l>e- 
moksliams, ir buvo sunku, bet 
medžiginiai pakilo aukščiau, 
šiandien Jungtinėse Valstybėse 
turime antrą Lietuvą, o gal me
džiaginiai dar turtingesnę, ne
gu pirmoji. Vėlesniems emi
grantams buvo lengviau, kiek
vienas važiuodavo jau pas pa
gyvenusį Amerikoje. Kurie dėl 
silpnos sveikatos .neįvažiuodavo 
į Jungtines Valstybes, tai to
jų lietuvių galima rasti be
veik visose pasaulio Valstybė
se. Taip ir plaukė kaip vanduo 
nesulaikomai iš savo tėvynės 
ietuvių tauta.

Didysis karas visai sulaikė 
emigraciją. Žmonių priaugo, 
įasidarė susikimšimas; pasauli

nis karas daug tuno sunaiki
no, medžiaginis gyvenimas dar 
pasunkėjo, daug žmonių be dar
bo. Praūžė pasaulinis karas, 
gyvenimas mažai ką pagerėjo. 
Atgavo Lietuva nepriklausomy
bę. Nors šiandien visom jė
gom dirbamas kultūrinis dar
bas, bet, deja, pasirodo visai 
negalimu kelių metų bėgyje 
patenkinti visus lietuvius,—lai 
šimtmečio rimtas ir intensyvus- 
darbas tą gali padaryti. Žemes 
reforma sumažino bedarbių 
skaičių, bet visų patenkinti ne
gali. Dauguma lietuvių turi 
emigruoti. Emigracija negalima 
skaityti nusikaltimu prieš savo 
tautą. Vokiečiai tautiniai su
sipratę, liet jų kasmet išvažiuo
ja apie 50 tūkstančių. Iš to aiš 
ku, kad žmonių prieauglis turi 
išvažiuoti. Per šimtmetį kultū
ra Lietuvoje tik pakils, kad ga
lės išsimaitinti 5 milionai žmo
nių. Bet jeigu liesiemigruotų. 
lai žmonių per tą laiką išviso 
butų apie 7 milionai. Todėl tas 
perviršis žmonių turi emigruo
ti. Nekalti Lietuvos preziden
tai, kad nėra anglių kasyklų, 
žibalo versmių, kad nėra gele
žies rudos. Lietuvoje kas bu
vo galima pagerinti, tai’ page
rinta, bet kas negalima, tai tas 
bus atlikta ateities šimtme
čiais. Emigracijos sulaikyti 
negalima. Lieka tiktai atsaky
ti į klausimą, kur emigruoti? 
Jungtinės Valstybės Lietuvai 
beveik uždarytos, šiandien pri 
sikimšę emigracijos biurai į- 
vairaus amžiaus ir įvairių pro 
lesi jų musų tautiečių, sumoki 
paskutinius litus ir važiuoja 
ten kur veža, visai nežinodami, 
kad kartais net į vergiją (Bra
zilijoje) paklius. Daugiausiai 
važiuoja liemoksliai, o tokių, li
kimas apgailėtinas. Važiuoja ir 
moksleiviai, manydami, kad 
svetur galima stebuklingai pra
turtėti, tuomet kada intensy
viai dirbdami gali sukurti laL 
mingą gyvenimą savo tėvynėje.

Geriausia Lietuviams emi
gruoti į Kanadą. Kanada yra 
ateities turto šalis ir joje lie
tuviai gali įkurti skaitlingą 
ūkininkų koloniją. Nes Kana
doje toks pat klimatas kaip 
Lietuvoje. Kultūra ir civiliza
cija atatinkamoje aukštumoje. 
Atvažiavusieji dirbs tuos pačius 
ūkio darbus ką Lietuvoje dirbo. 
Išmoks gerai praktiniai vesti 
kulturingus ukius. Valdžia duos 
žemės ir paramą pradžioje, ir 
taps Kanados lietuviais ūkinin
kais. Jeigu kurie sugrįš į Lie
tuvą, tai ten irgi gerai gyvens, 
nes bus praėję tikrą ūkio mo
kyklą. Lietuviai visi žemdir
biai, o Kanada tik ūkio šalis, 
todėl lietuviams geriausia emi
gruoti į Kanadą, Lietuvos vy-

- p,įj
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MUSŲ MOTERIMS
.. .............. ■— Veda Dora Vilkienė

KUMPIS IK BULVĖS

2
4

riekės žalio kumpio

2 morkvos
1 svogūnas 
truputį petruškų 
*14 kvortos pieno
Supiaustyk nuluptas

riekutėmis. Smulkiai ____ ,__
svogūną, petruškas ir morkvas.’ 
Ant dugno molinio bliudo su
dėk eilę bulvių, pasudyk, už
dėk trpu t į svogūnų, petruškų ir 
niorkvų, o ant viršaus uždėk 
riekę kumpio. Paskui vėl dėk 
bulves, morkvas, petruškas ir 
svogūnus; ant viršaus gi už
dėk antrą riekę kumpio, užpilk i 
pieną ir kepk pečiuje l’/g va- 
landas. i

iinorkvų. Nuimk morkvas ir 
pilk tik vieną puoduką sunkos, 
kiuioj virė morkvos. Sumaišyk 
tarkuotas bulves su morkvom, 
pridėk miltus. Sudėk gerai 

| tankais ištepiau indan ir tegul 
i k< pa pečiuje 1 ’/2 valandos pa- 
. k< l viršus bus gerai rusvas. 
Paduok stalan karštą, su vir- 

bulves xCJn (į>jovįntom slyvom.
sukapok > __ _____ •

2

PAKEPINTI RYŽIAI KINIE* 
TIšKU BUDU

Įmeik agurkėlius druskuota- 
me vandeny per naktį (1/3 puo 
dūko druskos ant kvorts van
dens). Nusunk ir nusausink. 
Virk actą, vandenį ir cukrų 10 
minutų arba pakol actas pasi
darys permatomai šviesus. Su
dėk ^agurkėlius tegul stovi ant 
mažos ugnies pakol agurkėliai 
pames žalumą (nebus žali). Su
dėk šaukštuką maišytų pipirų 
ir truputį krapų j kiekvieną 

llž- 
dar 
už-

*tiklą, sudėk agurkėlius ir 
pirlk virtu actu ir uždėk 
truputi krapų ant viršaus, 
nik tampriai ir padėk.

SUPIAITSTYTI AGURKAI 
(NULUPTI)

DARŽOVIŲ PATRIOVA

Nuo pleiskanų g
Naudok S

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jarusz-Keushillas 

AK USERKA 
3252 So. Halsted St.

Viršuj Univerąhl 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

♦>

2

.idelias morkvas, smulkiai).

6 žalias bulves
3 kiaušiniai
2 šaukštuku druskos
14 puoduko miltų
1 šaukštukas cukraus
1 puodukas sunkos, 

virė morkvos
kurioj

Sutarkuok bulves, pridėk pi-’ 
pirų ir lengvai išplaktus kiau-I 
šinius. Išvrik markvas maža
me vandeny pridėjus cukrų prie

puodukai virtų ryžių
puodukas smulkiai sukapo
tos, šaltos, keptos kiaulic*-
noą ,
žaliu svogūnu ir lapeliais.
smulkiai sukapok I Leit. W. V. Davis, navigato-
šaukštai taukų arba alyvos h ius aeroplano Woodlaroc, ku- 
šaukštas druskos h’is laimėjo kontestą skridimo į
kiaušiniu liwaii ir gavo $25,000 prįzą.

, t , Aviatorių buvo Artluir C. Goe-Pašildyk alyvą arba taukus, L |
žiūrint ką vartosi, suėk juose' 
mėsą druską ir svogūnus. Pa
kepink. Pridėk ryžius. Gerai 
išmaišyk. Kuomet bus karšta, 
lidėk neplaktus kiaušinius ir 

viską gerai išmaišyk. Duok te
gul pakepa pakol kiaušiniai su
kietės.

Paduok karštą.

TAUPYTAS SURIS

šaukštas sviesto
šaukštu miltų

3038
30323072

3076 3073 3038 3076

1 puodukas pieno
14 puoduko tarkuoto Ameri- 

ccniško sūrio.
V4. šąukštuko druskos
1 išplaktas kiaušinis.
Ištarpyk puoduke sviestą, 

taip ištirps, sudėk miltus, iš- 
n ai syk, paskui pilk pieną, iš- 

lengvo maišyk, o ant galo su
lėk sūrį ir virk jau ant garo. 

Kaip gerai išmaišyk, sudėk kiau 
inį ir virk vieną minutę. Pa
klok stalan karštą ant krekesų 
irba džiovintos, baltos duonos

“toast”.

(i dideli agurkai
14 puoduko mažų svogūnų
1 šaukštas mažiukų raudonų 

pipirų .
2 šaukštu muštardos sėklų

kvortos acto
1 puodukas vandens
14 puduko cukraus
Alyvos.

Paimk didelius agurkus, nu- 
upk. Supiaustyk Vi colio sto
rumo. Tegul pastovi ledaunei 
>er naktį, o paskui palaikyk 
keletą valandų d rusk įlotame 
vandeny (^ puoduko drsukos 
mt kvortos vandens). Nusunk. 
Dėk eilėmis’į stiklus, perdėda- 
na mažais svogūnais ir raudo
nais pipirėliais.

y ink cukrų, actą ir vandenį 
atšaldyk ir užpilk ant agurkų 
bonkęse 
muštard
itiklą, Užpilk gana alyvos, idant 
/isas viršus butų padengtas 
tlyva. Užsuk viršelius tamp
riai.—Padėk žiemai.

' F. WAITEKAITIS '
Laikrodinin

kas, visokius 
laikrodžius ir 
Deimantus už
laiko ir par
duoda prieina
momis išlygo
mis. Speciali
stas taisyme 
visokios išdir- 
bystės laikro
džių.

949 W. 59th St., Chicago
Telefonas Englevvood 4279

i Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMESTRIST

Tel. Boulevard 6487 
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

« 711-

3032

3076 — Svečiuosna dėvėti suknia, i.uauagusiai moterei. Elegantiška ir 
nesunkiai pasiuvama. Sukirptos mieros, 36, 88, 40, 42, 44 ir 46 colių per 
krutinę. 36 mierai reikia 3% yardų 40,*olių materijos ir % yardų skirtingos 
materijos. ’

3032 — I^abai paprasta, bet joje kiekviena mergaitė išrodys labai 
“smart”. Sukirptos mieros 16, 18 m. ir 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę. 
36 mierai reikia 2% yardų 40 colių materijos ir 3*/8 yardų kaspino.

3038 — Kas nors skirtingo, ne ta p, kaip visos kitos sukneles. Sukirp
tos mieros 16, ir 18 metų ir 36. 38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 merai 
reikia 3% yardų 40 colių materijos ir yardo skirtingos materijos.

3072 - 
bile progos. 
?8, 40, 42 ir 44 colių per krutinę, 
rijos ir % yardų skirtngos materijos apikaklei ir juostelei.

3073 — Graži suknelė mažai mergaitei iš lengvos materijos. Sukirptos 
mieros, 6, 8, 10, 12 ir 14 metų mergaitėms, 8 metų mergaitei reikia 1% yardų 
40 colių materijos.

Sporto suknia. Tinka iš bile materijos ir galima dėvėti prie 
Namie ar ant gatvės Sukirptos mieros 16 ir 18 metų ir 36, 

36 mierai reikia 2% yardų 40 colių mate-

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa* 

yzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
iŠkiai parašyti savo vardą, pavardę 

ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
5 centų. Galima prisiųsti pinigus

arba k rasos Ženkleliais kartu su ui- 
akymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

MARINAVOTI BALTI 
SVOGŪNAI

va-
P»-

su
nu-

kvortos mažų baltų svo
gūnų 
puodukas druskos 
kvortos acto 
puoduku cukraus

14 puoduko mfllšytų, taip 
dinamų “pickle spices” 
pirų.

Sudėk svogūnus bliudan 
vandeniu ir vandeny juos
upk, pridėk druskos ir tegul 

taip stovi vandeny per naktį. 
Sudėk svagunus ant seto, per
pilk šaltu vandeniu, duok pa
stovėti, tegul nubėga vanduo. 
Sudėk pipirus maišiukai!. Su
pilk actą puodan, pridėk cuk
rų ir maišiuką su pipirais, te- 
ųul pavcrda 
svogūnus, duok 
intrą ir greit 
z uotus stiklus 
užsuk stiklus 
eras neprieitų.

paskiau, sudėk 
išvirti sykį, 

supilk į sterili- 
dar karštą, — 

tampriai, kad

SALDUS AGURKĖLIAI

50 mažų agurkėlių
3 puodukai acto
1 puodukas vandens
2 puoduku cukraus 
Truputį krapų 
Maišytų pipirų (mixed
) ces).

spi-

Pridėk šaukštuko
sėklų j kiekvieną

ŠEIMININKĖMS PATARIMAI
IA ATSAKYMAI

P. K. Vyšniauskienei: Atsa
kymą į Tamstos paklausimą, 
kaip svogūnus žiemai prirengti 
Tamsta rasi šiame mimeryj. 
Kitą klausimą atsakau laišku. 
Jeigu Tamsta prašytum ką 
lors Musų Moterims Skyriui, 
,učiau dėkinga. Dėkingos bus ir 

į kitos skaitytojos, nes Tamsta 
kaipo patyrusi europietė galė
tumei savo žiniomis ir su mu
mis pasidalinti. swj ,

Kaip Senesni žmonės
Įgauna Naują Stiprumą

Tūkstančiai silpnų ir nusilpusių vyrų ir 
moterų vartoja Nugu-Tone ir paytrė, kad 
Įgavo stiprumų ir sveikatų ir jos yra Pui
dos kūno pavaduotojo* dėl jų. Jus irgi 
galite būti sveikesnis ir laimingesnis—galit 
.urėti stipresnius nervus, sustiprinti raumenis 
r energijų ir išryti veiklesnius ir stipresnius 
kitus svarbius kūno organus, jei tik vartosit 
Nuua-Tone nuolat per trumpų laikų.

Nuga-Tone yra “Nacionalės Sveikatos ir 
stiprumo Budavotojas”, kurios yra suteiku- 
(ioa daug gero milionams įmonių visokio 
imiiaus per paskutinius 85 metus. Jos gret
ai pataiso apetitų, pagelbsti virikinimul, 

pruialina inkstų arba kepenų nemaJonumus, 
suteikia pašilsianti ir atšviežinanti miegų, 

( padaugina svarumų silpniems vyrams ir mo- 
! terims. Nuga-Tone parduodamos su tikra 

garantija, kad suteiks pilnų užganėdinlmų 
' arba jūsų pinigai bus grąžinami. Nusipirkit 
i buteli nuo savo vaistininko Šiandien—tik bū

tinai reikalaukit Nuga-Tone.

Del greito piniginių 
’eikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
’cainą, naudokitės 
Mauilpini)

1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ---------- __
Mieros ...... ~.................. per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

r " " 1 \
Phone Central 1110

Ros. Canal 0403
JOHN S. RYBICKI

ADVOKATAS
54 W. Randolph St.

Room 607 Woods Bldg

JOHN T. ZURIS
Advokatas

105 W. Monroe St.
Koom 1303

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare
Tel. Central 3905

Res. 4624 So. Francisco Avė.
Tel. Lafayette 9477
Nuo 7 iki 9 vakaro

NAUJAUSI PHONOGRAPHAI

Naujas 1927 m. modelis 
Geriausios vertės visur

Colūmbia Rekordai

W. W. KIMBALL CO.
306 S. Wabash Avė.

KIMBALL BU1LDING

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St., Chicago, III.V — — ..........—.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingofi.

DAROME:

APRŪPINAME VISUS JŪSŲ REIKALUS UBU GREITAI
— pirkime ir pardavime — 

NAMU, LOTŲ. FARM V. BIZNIŲ
i DOKUMENTUS
J KONTRAKTUS
) PALIUDYMUS
1 IR KITUS DOKUMENTUS

Musų Ofisas atdaras dėl visų
S. J. DARGUŽIS

Real Estate—Notaras
807 W. 18th St. Tel. Canal 4960

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. klekvie- 
vakarą, ketvertą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų T«I.: Hyde Park 8395 

ir-............... i > ■■

K.JURGEUONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St„ Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:80 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto Ud 12 

Tel. Yards 1141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams. 
.......— 1 ■■■ ■' ■

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunss Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5857

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

A, VIDIKAS-LULEVICH
AKUSERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 81-mos gatvės

■ Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgui praktika- 
vu.Hi Pennsyl- 
vanijos Jigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar- 

1 nauja, visokio- 
. se ligose prieš 
Į gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa
galbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

,|- - ■ n f ■■ Ui- ■■ nir i- r- -t it 

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

! skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydylojai

DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktj 
Sputh Shore 2288, Boulevard 4136 s , i ,, ..... -i,

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir ddrtfftl
Specialistas Moteriškų, Vyriškų

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St„ Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po plet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6358 

» ,, ---------------------- J

Garsinkitės Nauiienose
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NAUJIENOS-
The Lithaanian Daily Neva

Published Daily Kxcept Sunday 
by the IJthuanian Daily News Pu b. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS 

1739 South Halsted Street 
Chicago, Iii.

Telephone Roosevelt 85M
Subscription Raten

38.90 per year in Canada
17.00 per year outside of Chicago.
18.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, et the Post Office 
of Chicago, III., under the net of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, ilskiriant 
sskmadienius. Leidiia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III — Telefonas: Rooaevelt 8500.

--- ---- -- ------------- ■ -

TEISĖJAI TEISIAMŲJŲ SUOLE.
9'

18.00 
4.06 
2.50 
1.50 

.75

3c 
18c 
75c

UžsimokiJimo kainai

Chicagoje — paltu:
Ade tams
Pusei metą -------- ~----—-----
Trims minėdama________
Dviem minėsiantis.... ...........
Vienam minėsiu!.................

Chicagoje per neliotojusi
Viena kopija -------------------
Savaitei ................ ..........—
Minėsiu! ................... ..............

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje. 
paltui

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

Lietuvon ir kitur uislenluoae: 
(Atpiginta)

Metams ...............-..........-—_ $8.9(
Pusei metų _________ _____ _ 4JM
Trims mėnesiams 2.55

Pinigus reikia siųsti palto Monej 
orderiu kartu su uisakymu.

>7.00
8.5C
1,75

l .......
... .......... .75

Italijos fašistai patraukė teismo atsakomybėn socia
listų veterano Turati draugus, Roselli ir Parri, pas ku
riuos Turati gyveno prieš išvažiuosiant į Paryžių. Juo
du yra kaltinamu tuo, kad padėję Italijos socialistų va
dui nelegaliai pereiti sieną.

Bet šitoje byloje kaltinamieji užėmė tokią poziciją, 
jogei išrodo, kad patys jų kaltintojai sėdi kaltinamųjų 
suole.

Roselli įteikė tardytojui pareiškimą, kuriame sako
ma, kad Turati draugai parodysią teisme, dėl ko geriau
si Italijos žmonės šiandie yra priversti ieškoti prieglau
dos užsieniuose. Nusilenkti fašistų despotizmui jie ne
maną ir nepaisą kokia bausmė jų laukia. Pareiškimas 
baigiasi žodžiais:

“Mes didžiuojamės tuo, kad turime progos pri

PADĖTIES “GERĖJIMAS”.

Kauno “Lietuvis” vedamam straipsnyje giriasi, kad 
šalies padėtis prie Smetonos valdžios pagerėjusi. Ir įro
dyti šitam savo tvirtinimui jisai paduoda tokius faktus. 
Užsienio piniguočiai pasitikį Lietuva, kadangi vienas vo
kiečių bankas siūlas paskolą Aleksoto ir Viliampolės til
tams statyti. Su kitomis valstybėmis Lietuvos santykiai 
pasidarę geresni, nes

“Dabartinei tautinei vyriausybei stojus valsty
bės priešakyje, yra atnaujinti santykiai su Vatika
nu (pamislykite! “N.” Red.), kurie buvo nutraukti 
prie krikščionių demokratų vyriausybės; yra pa
skirti atstovai: Lietuvos vyriausybės prie Vatikano 
ir Vatikano prie Lietuvos vyriausybės; yra numato
ma derybos su Vatikanu dėl konkordato, kurios ne
trukus ir įvyks.” . * f;
Vadinasi, žadama (bet dar negauta) paskola dviejų 

tiltų pastatymui ir paskirtas atstovas prie popiežiaus 
dvaro — tai šitiek įstengė “pagerinti” Lietuvos padėtį 
tautininkų valdžia per aštuonis mėnesius. ? Ir ne gėda 
Voldemaro laikraščiui šitokiais “milžiniškais” laimėji
mais girtis!

Tautinikų organas tečiaus užmiršta paminėti, kad 
per tuos aštuonius menesius Kauno ponai prisivirė ko
šės Klaipėdoje ir gavo apskaldyti antausius Tautų Są
jungos tarybos suvažiavime Genevoje. Jisai užtyli taip 
pat ir tą faktą, kad smetoninės “eros“ metu prasidėjo ir 
šiandie tebesitęsia masinis Lietuvos žmonių bėgimas j 
Braziliją.

Bepigu Lietuvos diktatoriams girtis, kuomet jie ži
no, kad nė vienas Lietuvos laikraštis negalės pasakyt tie
sos. Taip pat, ir kartais dar garsiau, giriasi ir Rusijos 
bolševikai, bet jai tiki tiktai tie, kuriems už tai užmoka
ma — arba kurie neturi smegenų.

kalti prie gėdos stulpo dabartinių valdovų veidmai- to į ežerų, 
ningumą ir bailumą. Ponas teisėjau, jeigu fašistų 

įstatymai mus nuteis, tai mums bus tiktai garbė!” 
Philippo Turati, dėl kurio pasišalipimo iš Italijos ši 

byla kilo, yra senas socialistų partijos vadas, 70 metų 
amžiaus. Fašistų persekiojimai buvo taip paveikę į jo 
sveikatą, kad jo draugai prikalbino jį keliauti į užsienį, 
idant išgelbėjus savo gyvybę. Dabar drg. Turati randa
si Paryžiuje, kur tapo perkeltas taip pat ir Italijos so
cialistų partijos centras.

iškilmingai atvyko j Romų po
piežius Pijus VII, kuris buvo iš
rinktas Venecijoj. Jo pontifika
tas buvo ilgiausias visoj popie
žių istorijoj, bet tuo pažiu laiku 
jam teko pergyventi daug ne
malonių dalykų. Jį laukė kova 
ne su francuzų respublika, ale 
su tuolaikiniu Europos valdovu 
Napoleonu. Po ilgų derybų po
piežius sutiko atvykti j Paryžių 
ir dalyvauti Napoleono karuna- 
vojimo iškilmėse. Karunavoji- 
mo ceremonijos įvyko gruodžio 
2 d. 1804 m. Notre Dame baž
nyčioj ir apie jas Romoj puvo 
sužinota originališku budu. Mil
žiniškas aerostatas, kuris laike 
iškilmių buvo paleistas Pary
žiuj, dalėkč iki Romos ir nukri-

tybės viešpatavimo metai bu ve 
pilni dramatizmo. Apie tai E’ 
nar žada papasakoti savo kny 
gos antram tome.—K. A.

Javų sandėliai senovės 
Egipte

Mokslininkai ištyrė, kad se
novės egiptėnai, gyvenę 1,000 
ir metų daugiau prieš Kristaus 
gimimų, tai yra prieš 3,000 me
tų, derlinguose Nilo pakraš
čiuose augindavo daug javų. 
Tie javai būdavę labai aukštos 
rųšies, ir egiptėnai juos mokė
davę gerai išsaugoti. Taip, ne
senai viename karste buvo ras
ta kviečių grudų, kuri išbuvo 
jame virš 3,000 metų ir visai 
nesugedo.

KRUVINAS SUSIRĖMIMAS TELŠIUOSE?

Vokiečių žinių agentūra Ost-Express praneša iš 
Kauno, kad apskrities mieste Telšiuose įvykusios apie 
rugpiučio mėn. vidurį riaušės. Darbininkai akmenimis 
ir peiliais puolę policiją ir du policininku buvę sužeistu 
sunkiai, o daugelis kitų lengvai. Kadangi policija nepa
jėgusi numalšinti riaušes, tai buvęs iššauktas vietinis 
garnizonas (įgula). Darbininkai pasitikę besiartinančius 
kareivius akmenimis, ir šie ėmę šaudyti į minią, kuri 
tuomet buvusi išsklaidyta. Keturiolika kurstytojų esą 
suimta.

Del ko kilo tas kruvinas susirėmimas darbininkų su 
policija, kurio rezultate turėjo įsikišti j mūšį net kariuo
menė, — žinioje nepasakyta. Kiekvienas gali suprasti, 
kad minia be niekur nieko nešoks policininkus akmeni
mis laidyti in peiliais badyti.

VĖL BENDRAS FRONTAS.

Rugsėjo m. 1 d. vokiečių respublikos gynėjų sąjun
ga “Reichsbanner” (Valstybės Vėliava) rengė Berlino 
priemiestyje Potsdame protesto demonstraciją prieš 
Potsdamo burmistrą, p. Rauscher, kuris pasipriešino 
Prūsų vyriausybės įsakymui, kad konstitucijos šventės 
dienoje butų iškeltos respublikos vėliavos.

Potsdamas buvo kaizerio gyvenimo vieta ir šiandie 
dar tebėra reakcininkų tvirtovė Vokietijoje. To miesto 
monarchistai tad pasirūpino, kad jų organizacija “Stahl- 
helm” (Plieno Šalmas) iš anksto užimtų aikštę, kurioje 
turėjo įvykti respublikonų demonstracija. Kaip telegra
ma iš Berlino praneša, tiems monarchistams atėjo tal
kon apie 1,000 komunistų ir jie bendromis jėgomis užsto
jo kelią “Keichsbanner’o”, atėjusioms paskirtu laiku į de 
monstracijos vietą.

Respublikonai, tik vartodami pajėgą, galėjo prasi
mušti per monarchistų ir komunistų eiles ir susirinkti 
aikštėje. Bet visą laiką,‘kuomet demonstrantų vadai lai
ke kalbas, juodieji ir “raudonieji“ triukšmadariai kėlė 
tokį lermą, kad jų beveik nebuvo girdėt.

Reakcija tuo budu sutrukdė respublikos gynėjų vei
kimą, ir iai tame darbe padėjo — komunistai, štai koks 
yra maskvinis “bendras frontas” praktikoje. i

Gamtos muzika

! Apie Įvairius Dalykus i

Paskutinis popiežių 
Romos amžius

Popiežiaus valdžios galas Ro
moj. — Gyvenimas Romoj 
prieš francuzų revoliucijų. — 
Įvykiai, kurie privedė prie 
respublikos paskelbimo. —Po
piežiaus areštavimas. — Ne- 
poleono vainikavimas. — Ro
mos užėmimas. — Popiežius 
nelaisvėj. — Romos prijungi
mas prie Neapolio valstybės. 
—Popiežiaus grįžimas į Ro
mą.

Popiežiaus valdžia Romoj pa
sibaigė prieš .57 metus, rugsėjo 
20d. 1870 m., kai karaliaus Vik
toro armija įžengė į amžinų 
miestų. Tų dienų gimė suvieny
ta Italija, o popiežius — iki to 
laiko buvusis Romos valdovas— 
pasidarė “Vatikano nelaisviu”. 
Paskutine teokratiška valstybė 
ne susyk susmuko. Bėgiu šimto 
metų popiežiaus imperija turėjo 
pergyventi daug nemalonių da
lykų, kurie neišvengiamai vedė 
prie jos sugniužimo. Bangos 
naujos valstybinės ir socialinės 
tvarkos, kuri pradėjo formuotis 
visoj Europoj, francuzų revo
liucija, Napoleono imperija, pas-

pasėkų, vie- 
dirvą kitam, 

konfliktui.
praėjus Napo- 
šiaurinę Itali-

dalų. Francuzų pasiuntiny* 
Vatikanui apleido Romų, o fran
cuzų respublikos pasiutinys Nę- 
apolyj, baronas Mako, pasiuntė 
į Romų savo agentų Bassevilą 
skleidimui naujųjų idėjų, Ta
čiau Bassevil nebuvo pakaukia
mai atsargus ir pradžioj 1793 
m. tapo mirtinai sužeistas vie
name susirėmime. Incidentas ne
turėjo tiesioginių 
nok jis prirengė 
daug rimtesniam

Trims metams 
leonas užkariavo
jos dalį ir paskelbė karų popie
žiui. Popiežius, neturėdamas 
galimybės pasipriešinti, privers
tas buvo didelę sumų pinigų su
mokėti. Napoleonų, kaip jis 
pats rašė Direktorijai, trys de
šimtys milionų frankų labiau in
teresavo, negu “dešimtis Ro
mų”. “Ta stena mašina pati su
duš“,—sakė jis. Kai taika ta
po pasirašyta, Direktorija pasky
rė pasiuntiniu Romai Napoleono 
brolį, Juozapų Bonapartų, kuris 
vėliau tapo Italijos karalium. 
Bet taika tarp popiežiaus ir re- 
voliucioniškos Francijos tęsėsi 
neilgai. Francuzų pasiuntinybė

Prietaringi Romos gyventojai 
iš pradžių manė, kad tai velnias 
atlėkė, o paskui paskaitė ste
buklu. Popiežius laimingai su
grįžo į Romų, bet geri santykiai 
tarp jo ir Napoleono neilgai te- 
sitęsė. Napoleonas, kuris sva
jojo tapti Europos Valdonu, jo
kiu budu negalėjo pakęsti to, 
kad garsusis Romos miestas pri
klausytų dvasiškai valdžiai. Po
piežius irgi ne labai simpatiza
vo uzurpatoriui, todėl nesusi
pratimai pasitaikydavo gan tan
kiai. Ant galo, vasario 2 d. 
1808 m. Romoj pasirodė fran
cuzų kariuomenė.

Oficiališkai ji sustojo Romoj 
tik trumpam laikui, pakeliui į 
Neapolį, kur viešpatavo Juoza
pas Bonapartas. Tačiau kariuo
menės atvykimo, tikslas buvo 
aiškus, ir popiežius griežtai pa
reiškė francuzų generolui, kad 
jis skaitys save nelaisviu ir ne
apleis Kvirinalo, kol tęsis oku
pacija. Konfliktas vystėsi spar
čiai. Gegužės 17 d. Napoleonas 
išleido dekretą, kuriuo popie
žiaus valstybė buvo prijungta 
prie Franci jos, o Roma paskelb
ta laisvu miestu. J dekretą 
popiežius atsakė bula, atskirda
mas Napoleonų nuo bažnyčios.

i , »
Po to popiežiaus areštavimas 

tapo dienos klausimu. Prancūzai 
bijojosi, kad Romoj nekiltų 
riaušės. Buvo sumanyta areš
tuoti bažnyčios galvų slaptai, 
bet sumanymas nepavyko. Tą
syk francuzų kareiviai įsibriove 
j Kvirinala ir Napoleono vardu 
pareikalavo, kad popiežius atsi
sakytų nuo svietiškos valdžios. 
“Mes negalime, 
me, 
sakė
kareiviai pasodino jį į karietų 
ir išvežė į Florenciją, o vėliau į

Grįžęs šį mėnesį iš Egipto 
vienas anglas, žinomas senovėj 
tyrinėtojas (archeologas). V 
Flinders atliko dar įdomesniu 
tyrinėjimų.

Toje vietoje, kur anuomet 
buvo miestas Gerar, 15 kilo
metrų į pietus nuo Gazos mies
to, p. Flinders užtiko bekasi- 
nėdamas kelis didelius javų 
sandėlius. Minėto mokslininko

mes neprivalo- 
mes nenorime;

Pijus VII.
- at- 
Tada

tapo branduoliu, apie-kurį ėmė: k^Jis
-------------- - — burtis liberališkų idėjų šalinin-j 

kui pasikartojantis žmonių ju-’kai, patriotai, kurie svajojo su
dėjimas — pasiekdavo ir Romos kurti Romos respublikų. Pirmas 
sienas. Romoj dar tebeviešpa- bandymas nepasisekė. Ginkluc- 
tavo patriarchalia režimas. Va- ’ ti sąmokslininkai tapo išsklai- 
tikano intrigos, aristokratiškos 
ir liaudies šventės, kardinolų 
tarpusavinė kova, iškilmingos 
ceremonijos —vis tai buvo pir
maeiliai įvykiai popiežiaus sos
tinėj, kur nebuvo net laikraščių, 
o visuomeniška opinija buvo 
reiškiama ranka rašyta satyra, 
kaip Juvenalo ir Marcialo lai
kais.

Paskutiniam popiežių Ro
mos amžiui F. Eivar pašventė 

I stambų veikalų, kurio pirmas 
tomas jau išėjo iš spaudos. Pir
mame tome aprašoma trijų 
popiežių (Klemenso XIV, Pi
jaus VI ir Pijaus VII) viešpa
tavimas nuo 1796 iki 1814 m.

Eivaro knygoj, kaip rašo R. 
Slovcovas, randasi daug ir tokių 
dalykų, kurie mažai kam tėra 
žinorpi. Nedaug kas dabar po- 
oiežiaus valstybės praeitimi te
sidomi. Tačiau verta sustoti 
ties keliais įvykiais, kurie mums 
ypač gali būti įdomus.

Pirmas stambus įvykis buvo 
susikūrimas neilgai gyvavusios 
Romos respublikos. Tai buvo 
francuzų revoliucijos padaras. 
Kai revoliucinė valdžia paskelbė 
naujus patvarkymus, tai popie
žius Pijus VI, žinoma, griežtai 
atsisakė naujųjų tvarkų pripa
žinti. Popiežiaus nuncijus ap
leido Paryžių, o paryžiečiai su
degino aikštėj popiežiaus pavi-

poleono nelaisviu penkerius me- 
' tus.

Roma tapo francuzų miestu. 
Išvažiuodamas popiežius paliko 
savo vietininku kardinolų de 
Pietro. Tačiau franeuzai pašali
no ir jį, o jo vieton paskyrė 
Anasasio, kuris buvo palankus 
Romos prefektui de Turnon. 
Prefektas buvo labai energingas 
žmogus ir daug prisidėjo prie 
Romos pagražinimo.

Romos gyventojai pradėjo ne
pasitenkinti okupantų valdžia. 
Anglų agentai vedė plačią pro
pagandų prięš Napoleonų. Tuo 

l pačiu laiku Neapolio karalius, 
_> Pijų VI* kuri ant sost° pasodino Napoleo- 

kad jam butu n“s> Pasiryžo suvienyti visą Ita- 
moi. “Bukite Gegužės. 19 d. 1814 m.

dyti. Bet ant rytojaus revoliu
cionierių grupe susirinko prie 
francuzų pasiuntinybės prašyti 
apsaugos. Tarp jų ir popie
žiaus kareivių įvyko susirėmi
mas. Jaunas francuzų generolas 
Dufeaux, kuris bandė nuramin
ti minių, tapo nušautas. Ke
lioms savaitėms praslinkus, j 
1798 metų pradžioj, francuzų 
kariuomenė užėmė Romų. Armi-; 
jos komisaras, ’laller, atvyko į! 
Vatikaną ir areštavo 
Senukas prašė, 1 
leista numirti Romoj. -- - .
tikri, kad mirtis visur vienoda”, Romos «“tv«9e Pasirodė proklft- 
atsakė komisaras. Popiežius ta- maclJ03> k"nos skelbe>. R°- 
po pasodintas j karietą ir nuvež- Prijungimą-prie Abiejų
tas į Franciją, kur jis keliem's 9ellųl} ™'S ybes- N<*P°110
menesiams praslinkus ir numi
rė.

riuomenė artinosi prie miesto. 
Prancūzai, kurių buvo 1,300, po 
49 dienų turėjo pasiduoti.

Tuo budu francuzų viešpata
vimas Romoj pasibaigė. Neapo
liečiai irgi neilgai teviešpatavo. 
Napoleonas, norėdamas užkirsti 
kelių anglų ir neapoliečių intri
goms, paliuosavo popiežių Pijų

Romoj tapo paskelbta respub
lika, kurios valdžių sudarė sep
tyni konsulai. Mažame maštabo 
čia pasikartojo tas pats, kas ir 
Franci jo j. Buvo sodinami lais
vės medžiai, rengiami maskara-
diški apvaikščiojimai ir t.t. Res-; VII, kuris iškilmingai sugrįžo į 
publika išgyvavo tik vienus me- Romų. Laike iškilmių pasirodė 
tus. Ji nepajėgė įvesti tinkamų didelis paveikslas, 
tvąrkų, ir gyventojai pradėjo vaizduojamas popiežius, o po jo . . . . • ..... . .. . . .

kur buyo
badų kęsti. Kaip tik tuo laiku 
pasirodė anglų laivynas. Fran- 
cuzų kariuomene pasiskubino, 
apleisti Romų. Respublikoniš
kos valdžios viešpatavimas pa
sibaigė. Pusmečiui praslinkus

kojomis Napoleonas.
Iš tiesų Napoleono viešpatavi

mui artinosi galas. Bet ir popie
žiui nebepasisekė atsteigti tokių 
tvarkų, koki buvo prieš okupaci
jų. Paskutinieji popiežiaus vals-

apskaičiavimu, javų' buvę kiek 
viename sandėly po 800 tonų, 
t. y. apie 16,000 centnerių. Vi
so javų buvę tiek daug kad 
jais galima butų per tris mė
nesius maitinti 100,000 žmonių.

Mokslininkai spėja, kad tie 
javai esą iš 5-to šimtmečio prieš 
Kristų, taigi turį apie 2,500 
metų, šis spėjimas duoda jam 
progos manyti, kad tai yra per
sų kariuomenės javų sandėliai, 
nes tais laikais persui buvo] 
Egiptu užėmę.

Pavyzdžių žmonų 
klubas ? "

Berline nesenai susiorganiza
vo pavyzdžių moterų klubas. 
Klubo narės pasistatė sau tiks
lą globoti apgautas žmonas, 
mokyti jas kaip neištikimą vy
rą vėl privilioti į namus ir tar
pininkauti susipykusioms po
roms. Taip pat klubo narės 
švelniai kovoja su tomis.žmo
nomis, kurios kankina savo 
vyrus nepamatuotais įtarimais, 
barniais ir netvarkingumu.

Klubo narės posėdžiauja kas 
savaitė, aptaria susirinkusias 
per tą laikų moterų su .jų vy
rais bylas ir padaro atatinka
mų nutarimų. Nutarimus klu
bo narės turi pildyti.

Malajų kraštuose (Anglų ko
lonija Pietų Azijoje) auga di
deli bambuko miškai. Bambu
kai yra tokiei aukšti tiesus me- ■ 
džiai, .panašus į nendres.

Esant vėjui tie medžiai iš
leidžia garsus, kurie iš tolo at
rodo, lyg kad milžiniškas or
kestras griežtų fleitomis, ši 
muzika paeina nuo to, kad bam
bukų liemenis išraižo skylutė 
mis maži vabalai. Vėjas, eida
mas per tas skylutes, duoda la
bai malonių įvairių garsų mu
zikų.

Bet ne tik medžiai gali griež
ti, Chinuose yra viena upė, ku
rios krantuose yra ypatingos 
rųšies akmenų. Kada pakyla 
bangos, akmens trinasi į vienas 
kitą, išleisdami taip pat ypa
tingus, malonius garsus. Pot
vynių metu upės pakraščiuose 
susirenka kiniečiai — muzikos 
mylėtojai, pasiklausyti šio ak
menų orkestro.

Keliauninkai pasakoja, kad 
tokių gamtos muzikų galima iš
girsti šiaurės srityse, kur plau- 
kiojantieji ledų kalnai, besitrin
dami į vienas kitą, duoda sa
votiškus garsus. Tokią muziką 
galima išgirsti ir tyruose iš vė
jo pučiamo smėlio.

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Nusipirk ir 
perskaityk visą 
GYVENIMĄ 
— nusidžiaugsi.

Prenumerata metams $2
Pusei metų $1
Kopija ............................................ 20c

Prenumerata metams $2
Pusei metų $1
Kopija ............................................ 20c

Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
maistai.

EAGLE BRAND
CONDENSED M ILK

Lietuviai Daktarai
f ■ .............................

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidence 6640 S. Maplevvood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

L —■ ...................... ■>

Dr. A. J. KARALIUS ’
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
ir 6 iki 9 valandai vakare

' 1 ..... .......*
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos 

9 iki 1$, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

' 4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nu< 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:80 v. Sekmadieniais nuo 10-12

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, G-8. Nedėlioj 10 iki 12 d. 
v» i i —■■■■■. i ,.........     ’S

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare
Rea. 8201 So. VVallace Street

.. .1
A. K. Rutkauskas, M. D.

4442 So. VVestern Avė.
Tel. Lafayette 4146

„ , , j nuo 9 iki 1J v. ryto 
Valandos / nuo gjki 9 vai. vak.

r- -

A, L, Davidonis, M, 0. 
ir DR. J. A. GOODHART 

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107

Valandos:} !,k! v,at ?te;
\ nuo 6 iki 8 vai. vakare

C ■"
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. V eželis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio A pliekos 

CHICAGO, ILL.

- ” --------------------------Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

Off. Yard.s 8557 Res. Hemlock 1385
DR. JONAS MOCKUS 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal autartj
3401 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.
*.......................  Ml
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
Bu i gali, man rodosi, kad 

žmonės, tie pasaulio dvikojai 
gyvūnai, yra broliai ir seserys, 
nes jie buk esą pirmųjų tėvų— 
Adomo ir .Ievos — padaras.

O kaip tokie, jie turėtų gy
venti zgadoje. be jokių zbitkų 
darymo. Bet kur tau! Brolis su 
sesere ženotas, brolis seserį mu
ša, sesuo brolį j teismą tempia 
ir paskui brolis seserį bučiuo
ja, o vėliau į pentuotą veidą tik 
tykšt! Gi sesuo broliui su pro
su makt! Na, ir visokių niekų 
vienas kitam pridaro. Pilnai ir 
trumpai j>asakius — tai bus 
Kipšo giminės padaras, o ne 
Adomo ir Jevos. Pas mus daug 
tokių įvykių pasitaiko.

♦ * *
Gatvės jau apklotos dailiu 

patalu, asfaltu. Vaikai iš 
džiaugsmo pačiame gatvių vi
duryj žaidžia. Tėvai turėtų pri
žiūrėti, kad vaikai gatvėj ne
žaistų. Automobilistai irgi ne
gali būti visuomet kalti, o kai 
vaiką ar mergaitę sužeis (ir 
gali pasitaikyti dar blogiau), 
tuomet jau ne laikas aimanuoti 
ar ką kitą kaltinti. 

♦ * ♦
Na, tai bus, vai kas bus: šok

Naujas

ALLEN’S
PARLOR FURNACE

Dabar yra parodymui
Malonėkit atsilankyt j musų krautuvę ir 
apžiūrėti šiuos puikius ir pagerintus 

naujus Allen’s.

Dennison, la., minios Žmonių sveikina sugryžusį namo aviatorių Clarencc D. Chamberlin 
kuris kiek laiko atgal sėkmingai aeroplanu nuskrido be sustojimo iš New Yorko į Vokie
tiją. ...

sim, trypsimi Ateinantį sek
madienį pokilis bus. Pas pp. 
Jurgį ir Oną Jankauskus ren
giama didelis polikis — 15-kos 
metų ženybinio gyvenimo jubi- 
lejus. P-as Jankauskas yra 
kviesliu; jis vaikščioja pas pa- 
žjstannis, kviečia į puotą, o po
nia Jankauskienė su dukrelė
mis ruošia jau maistą, galvoja 
kaip butų geriausia pavaišinti 
svečius. O svečių bus daug ir 
visokio luomo. Laimingo am

TAUPYK PINIGUS TAUPYK LAIKĄ
PRAŠALINK NESMAGUMUS

Pataisyk savo pečių, furnas arba boilerį tuojau 
Nėra būtino reikalo pirkti naują pačių, furnas arba boi
lerį, kuomet dalys išdega, sulūžta arba suplyšta; taipgi 
nereikia tų dalių siųsti kur nors toli dėl apmainymo.

NORTHWESAER STOVE REPAIR COMPANY
Turi Tas Dalis

Tiktai paimkit vardą, numerį ir išdirbėjų vardą. Jei to 
negalit sužinoti, atveškit pas mus senas dalis — Nelau
kit kol ateis šaltas zero oras.

VEIKIT TUOJAU!
Sutaupykit pinigus pataisydami savo seną pečių, furnas 
arba boileri vietoj pirkti naujus. Mes turime penkis sky
rius (’hieagoj — vienas randasi netoli jusų.

The Northvvestern Stove Repair Co. 
654-66 W. Roosevelt Road 

176 W. Lake Street 
Between LaSalle & VVells St. 
2355 Milwaukee Avė. 
Between Caiifomiu & Fullerton Avės.

853 W. 63rd St. 
Block west of Halsted 
3209 E. 92nd St.

South Chicago, III.

žiaus ir sveikatos pp. Jankaus
kams! 

♦ ♦ ♦
P. Zavcckas, vietos lietuvių 

valgyklos savininkas, pyksta 
ant Kipšo, kam jis padaręs ver
timą iš vietos anglų laikraščio 
“Suburbau Leader” apie Zavec- 
ko apskundimą teisman tūlo 
kostumerio. Pyksta ant “Nau
jienų”. Well, gaila, kad p. Za
veckas, ažuot pykęs, neparašo, 
jog tatai buvo netiesa. Ir jei 
jau pykti, tai verčiau tepyksta 
ant “Suburbau Leader”. Juk 
nei>aslėpsi, ba lietuviai gali ir 
angliškus laikraščius skaityti.

* * *
P-as Jonas Malachauskas, 

vietos aptiek orius, įvedė kor
telių sistemą. Ir dabar, jei žmo
gus perka $5 vertės prekių, tai 
gauna 50 centų vertės dalykų 
veltui. 

♦ ♦ ♦

James Pupelis, žinomas barz- 
daskulis, “elekšenų sudžia”, nu
sipirko “soft drinks” parlorį. 
Giriasi, kad biznis O. K. 

« # ♦
Medicinos studentui Antanui 

Rakauskui padaryta operacija. 
Tonsilus išėmė. Operacija pa
vyko. Jau sveiksta. 

♦ ♦ ♦
l)r. Gurskis nori persikelti i 

Rockfordą, bet jokiu budu ne
gali pamiršti Cicerus.

Kipšas.

Šiandie susirinkit dėl išva
žiavimo j South Haven

Kas pageidauja pamatyti gra
žins vietas auksinėse Michigan 
ežero pakrantėse, smagiai pra
leisti rudens šventes, lai atsi
kreipia į “Naujienas” šiandie 
iki pietų ir gauna tam tikslui 
tikietus ir nurodymus. Kelione, 
valgis ir nakvynė dykai.

Norintiems nusipirkti toj pui
kioj vietoj sklypą žemės, kurią 
trumpame laike bus galima par
duoti daug brangesne kaina, da
bar gali pasinaudoti. Nuo rūgs. 
6 d. laivai į South Haven dau
giau neplauks iki kito pavasa
rio.

Kviečiami yra visi suintenei- 
suoti lietuviai, jų draugai, šei
mynos ir giminės. —G. Lucas.

i

I

i
i
I

t

Naujas Allen’s yra padarytas su “Heat Radia- 
ting Fins” kuris padaugina šilumą 100 nuošim
čių. Jis taipgi sustiprina castingus, ilgiau už
laiko šilumą, sutaupina kurą. Tai didižausiia 
pažanga paskutinių metų apšildymo sistemoj.

100% Padaugins Šiluma

Oras nėra apšildomas karščio srove, bet apšy
la susijungiant su pečiaus paviršium. Naujame 

Allen’s su Heat Radiating Fins, pečiaus pavir
šius yra dvigubai apšildomas. Todėl šiluma pa- 
sidaugina. šilumos cirkuliacija pasigreitina, 
mažiau reikia kuro.

Kad supratus tą puikų namų apšildymą su 
Allen’s pečiumi, turit atsilankyt ir apžiūrėt.

Kuomet viršutinės durys yra atdaros 
šio cabinet, jus turėsit užtektinai 
malonios šilumos.

Čia parodomas HEAT KADIATING 
FINS

Allen’s Parlor Furnace yra dvigu
bos šilumos sistema. Nereikia skie
po, nei paipu, radiatorių ir kitų su
jungimu. Apšildo visą namą. Jis 
yra gražus ir lengvas nuvalyti.

Z. PIETKIEWICZ
FURNITURE STORE

1721 W. 47th St.

Jave 25% io50%orįy°wuionmt-■= --i-Jft**'* „ . • *•* . ii*4 , ,i ,

OLSELIS DEL VISŲ
Dabar yra laikas įrengti savo namus su geru plumbingu ir geresniu apšil
dymu. Garo ir vandens šiluma, geriausis apšildymas namų. Mes užlaiko
me pilną pasirinkimą plumbingo ir namų apšildymo reikmenų ir parduo
dam naujai atpigintomis kainomis. Daleiskit sykiu su jumis aprokuoti jusų 
namų apšildymą. Mes galime parduoti jums vien tik namų apšildymo ma- 
teriolą, ir suteikti jums planus kaip galite patys įsivesti, arba galime viską 
dėl jusų atlikti. Visas musų inžinierių patarnavimas dykai.* Mes duoda
me mėnesiniais išmokėjimais, jei jus norite.

Vienatinis būdas sutaupyti pinigus, tai pasimatyti su mumis pir* 
miau, kol pirksite kur kitur.

Krautuvė atdara kasdie iki 8:30 vai. vakaro.

Square Deal Plumbing Supply House
1709-31 So. State Street

N. E. kampas 18th & State Sts.
Telefonas į visus departmentus Calumet 5200

Didelis Išpardavimas
Puikiausių ;/4 ir V2 akro didžio loty su dideliu mišku

Sukatoj, Nedėlioj ir Panedėlyj (Darbininkų Dienoj) Rugsėjo (Sept.) 3,4 ir 5 d., 1927
I •

Naujoj Lietuvių Kolionijoj Spring Forest. Pirmiau vadintas Willow Springs
ATMESK VISKĄ, ATVAŽIUOK PAMATYT

Nuo Kolumbo atradimo Amerikos gamtos užauginti miškai ant aukštu kalnų su ravais ir 
šaltiniais bėgančiais minerališko vandenio. Tikrai yra skirtina ir nepaprasta vieta gamtos 
surėdyta, gyvas ir tyras oras ilgam gyvenimui taip kaip tik Lietuvoje.

Prekės lotų<ho/\rx $100 įmoket 
Dabar tik *p*5vU $10 i mėnesį

Su visais parankumais kaipo: gat- 
vėkariai, gelžkelio stotis, cementi
niai bulvarai, mokyklos ir storai.

50x160 pėd. % akro <tCCn 
100x200 pėd. % akro

ir
aukščiau

Lengvais išmokėjimais per 5 me
tus, kurių kainos be paliovos už
augs 10 kartų tiek kol pabaigsi 
mokėt, taip kaip Beverly Hills da
bar jau moka po $5000 ir $10,000 už 
tokio didžio lotus su miškais.

CHICAOO

CM

> SPRING 
FOREST, ILL

S.P.fauKw*//&-Co- 
AnktrA* dfynfą. -

Atsivesk savo šeimyna su basketu užkandžių, galėsit piknikaut ant Subdivizijos žemės po 
pavėsingais lapuotais medžiais.

. P. K AZWELL
(ŽEMES SAVININKAI)

Subdivizino Ofisas
ARCHER AVĖ. & SPRING ST.
P. O. Willow Springs, III.

Chicagos Ofisas
6312 SO. WESTERN AVĖ.

Tel. Prospect 2102
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

keletas krautuvių ir vienas ofi
sas, kurie randasi trijuose blo
kuose į rytus nuo Western avė.

Bučernės ir grosernės

Kriaučių
Viso

Svetimtaučių

Lietuvių ...............  .. 14
Svetimtaučių .................... 6

Viso

Marpuette Park
P-nas Pratapas, kuris turi 

real estatc ofisą adresu 6953 S. 
Western avė. ir Reporteris su
manė suskaityti, kiek Marquet- 
te parko apielinkej* esama lie- 
tuvių ir kiek svetimtaučių biz
nių.

Tenka betgi perspėti skaity
tojai, kad suskaitymas apėmė 
labai mažą kalbamos apielinkės 
dali, būtent nuo 66-tos gatvės 
iki 73-čios ir nuo \Vestem avė. 
iki California avė. į paduotas 
žemiau skaitlines įeina taipgi1

• Viso . 20
Vien grosernių

Lietuvių ................

Barzdaskutyklų
Lietuvių .............. .
Svetimtaučių ............

Karčiamų
Lietuvių ............
Svetimtaučių :.....

Viso

Aptiek U
Lietuvių .......
Svetimtaučių .

Viso
Real Estate ofisų

Lietuvių .................... ......
Svetimtaučių ...........

Viso

ŠAUNI VAKARIENE
Rengiama Nedėlioj, Rugsėjo 4 d.

Tautiškos Bažnyčios svet., 3501 S. Union Av. 
Pradžia 7 vai. vakare. Valgit, gert bus iki 
valios ir tai veltui. Svetainė visa naujai iš- 
dekoruota ir prie geros muzikos bus galima 
linksmai pasišokti.
Kalbės ką tik sugrįžęs iš Uetuvos Dr. A. L. Dovido- 
nis apie dabartinę Lietuvos padėtį. Taip pat kalbės 
Dr. (Jraičiunas, Dr. Bertašius ir kiti profesionalai. 
Malonėkit atsilankyt ir išgirst apie Lietuvą. Taip 
pat p. J. K. Uktveris papasakos daug linksmiy juo
kų ir žaismių.

Kviečia Rengimo Komitetas.

Pakelsim Jusli Namą
įdėsim cementinį pamatą ir grindis

liktai $25
Įmokėjus, kitus lengvais 
išmokėjimais.
Viso darbo kai- 
nr. tikta’ 4>OOO 
ir aukščiau

Cementiniai bloksai pagražins ir pabrangins 
jūsų namą

Mes pakiliame namus, iškasame skiepą, jei reikia, pabudavojame pa
matus iš bloksų ir i ^cementuojame skiepų ir padarome užtektinai 
aukštą, tinkam? dėl kambarių. Kuomet darbaą užbaigtas, jum) na
mas išrodys daug gražesnis, lygesnis, tvirtesnių ir vartenn’s 50% 
daugiau. De’ š’u specialių kaine atsmaukite i’ keletą dienų arba 
telrlo^K’ok te IIARRISON 0053 tuojau dėl auskaitbavimo.

Pontiac Concrete & Construction Co.
542 S. Dearborn St. 3rd floor

Phone Harrison 0053
< h.’^ayyos didž’airii namu pakėlimo ir skiepu įrengimo specialistai.

. 4
...4

41 . .jČeverykų krautuvių ir Čevery- 
Viso .................................. 8!

Hardware (geležies ir plieno 1
reikmenų)

Lietuvių
Svetimtaučių

i

lykus, reikalingus prie namų, 
tai tokiai krautuvei čia gan 
plati dirva.

Įdomu pastebėti, kad' ir ga- 
solino stočių lietuviai turi. Rei
škia, moka ir pajėgia išlaikyti 
konkurenciją tokiame bizny j, 
kur vien lietuviais neišsiversi 
ir kur .varžytinės ‘ (kompetici- 
ja) yra ytin aštrios.

Viso

Gasolino s'očlų
Lietuvių ....................
Svetimtaučių (daugiau 

negu lietuvių)

Viso (vien lietuvių) .....
Autų tairų taisymas

kų taisymo vietų

Svetimtaučių

Viso

Beauty Shoppc

Svetimtaučių (keletas)

Viso (vien lietuvių)
General Store

2
6

.... 8 
gasolino parda- 

automobilių 
dažnai sujungta daiktan. 

dau-daug

Viso .........
PASTABA: 

v imas, taisymas 
etc.
Bet svetimtaučių 
giau, negu lietuvių.

Garažų

Lietuvių ...........
1 Svetimtaučių (tur būt ne 

visi) .............. ....................

Kontraktorial
Vienas būrys vietos biznie

rių lošia šioj apielinkėj ypatin
ga svarbių, rolę — tai kontrak- 
toriai-pamų statytojai. Apielln- 
kė auga kaip ant mielių. Na
mai statoma vienas prie kito. 
Pastatytus namus užima gy
ventojai. Gyventojų skaičius 
auga.

Kontraktoriai, 
biznieriai, yra 
šiai apielinkei. 
jų kontraktorių 
minėti p. Morn,
p. Braibis, p. Vilečka, p. Mež- 
laiškis, p. žizas. 
kontraktorių, kurie 
vieną kitą trobesį ir 
esama kokie 6-7.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietį)

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

Roseland

Viso

' Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VA1TUSH
OPTHMftrisTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, narvuotu- 
mo, skaudamu akių karitj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- 
se atsltikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia r.ia- 
iiauMias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 Iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Ica. Bok ievai d 758S

čia 
biz- v • , čia

kaip vietos 
labai svarbus 

Iš stambesnių- 
prisetna flu- 

prusų lietuvis,

Mažesnių 
pastato 

parduoda,

Tur būt niekas- taip neprog- 
resuoja j>alaidais liežuviais, kaip 
raudonųjų fašistų vadas ]>er sa
vo gazietą. Jis šmeižia nepatin
kamus asmenis,, daugiausiai 
tuos asmenis, kurie daugiau 
veikia draugijose. .Už šmeižtus 
raudonųjų fašistų vadas susi
laukė nuo roselandiečių pus
kvailio vardą. Pastaruoju laiku 
tas puskvailis pradėjo gąsdin
ti per gazietą Jurgių, kum apie 
jį rašo “Naujienose” ne labai 
aiškiai, buk iš tokiij aprašymų 
negalės suprasti Jurgis. Mat 
iki to tas puskvailis nuprogre- 
savo savo palaidu liežuviu, jog 
mano su Jurgio pagelba su
drausti, kad niekas nerašytų 
apie jį “Naujienose”.

Tuo tarpu butų jam geres
nė proga paleisti liežuvį į dar
bą. Ne labai senai, dar visi 
roseland iečiai pamena, kad 
puskvailis skailėsi darbininkų 
vadu. Ir kaip toks, sakydavo, 
jog nieko bendra neturįs su 
buržujumi Jurgiu. Manau, ji
sai toks ir tebėra. O dabar pus
kvailis jau pradeda šauktis per 
gazietą prieš švento Jurgio pa- 
gelbos. Manau, kad Jurgis, nu
girdęs riksmą, supras, jog tas 
puskvailis rėkia netuščia gal
va. Pradės tyrinėti riksmo prie
žastį, be abejo, jeigu norės, ir 
suras.

Dar visi atsimena, kad jis gy
rėsi tavorščiams, jog jo viena 
bačka tesurugo. Jurgio agentai 
radę nepaliks nesurugusį, pa
ims abi bački ir jį patį. Vieton 
užtarimo, iš Jurgio gali susi
laukti sunkesnės bausmės, ne
gu per fortdžiulajų ant farmos. 
šlušai, raudonųjų fašistų vade 
puskvailiau, kad kalbi per ga- 
zietų a|>i'G apvalymo įstaigas, ar 
ne laikas apsivalyti beismontą 
nuo surūgusių bačkų? Juk taip 
nepadoru gyventi.

Roselandietis.

S, D. LAGHAViGZ '
Lietuvis Graborius 
ii* Balzamuotojaa 

R 2314 W. 23rd Place 
Chicago, 111.

Patarnauja laido- 
*■ tuvėse kuopigiausia 
K! me’džiu at-

si Saukti, o mano 
darbu busite užga- 
nėdinti.

! Tel. CanaI 1271
ir 2199Lietuvių bankai

Abelnai imant, kontraktoriai 
verčiasi didesnėmis pinigų su
momis, negu krautuvininkai. 
Jų biznis, gal daugiau kajp ki
tų, reikalauja nuolat turėti rei
kalų su bankais. Žinoma, ir 

negali ap- 
be banko

1 III II—— ■ I ■ .

®
 Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI

• Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 S’o. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Ave^ Te). Blvd. 3201

Viso labo suskaityta biznių 126 
i Beje, dar yra viena kvietki- 
nyčia, viena Malt and Kops 
krautuvė ir netolimoj ateityj 
lietuviai atidarys keturias-pen- 
kias naujas krautuves: reikia 
dar priminti vienas anglių par
davimo ir išvežiojimo biznis, 
kurį varo svetimtautis.

Tenka prisipažinti, kad 
sužymėti tur būt ne visi 
niai. Bet ir iš paduotų
skaitlinių rodosi galima pada-’ 
ryti kai kurių išvadų. >

Viena, lietuvių bučernių esa- 
’’ ma net 14, kuomet svetimtau- 
' čių tik 6. Tai, rodosi, liudija, 

kad apielinkė apgyventa kuone 
vien lietuviais.

I
1 i Dalykas toks, aad šeiminin

kes (kaip ir jūsų Reporteris) 
mėgsta nuėjusios krautuvė!) 
pasišnekėti, išgirsti apielinkės 
naujienų ir kai kada papasa
kot savo trobelius. O kur gali
ma surasti prielankesnių ir 
akyvesnių klausytojų, kaip bu- 
černėje? Taigi jos ir patronuo
ja (patronize) savuosius buče- 
rius, net neagituojant Heporte- 

(Candy) krautuvių riui už juos. Be to, kai kurios 
šeimininkių, be abejonės, eina į 
svetimtaučių bučernes. Štai ko 
dėl manau, kad kalbama apie 
linkę veik “solid 
lietuviais.

Kepyklų

Svetimtaučių

Viso
Dry Goods

Svetimtaučių

Viso
Saldainių

Lietuvių 
Svetimtaučių

Viso .....................
Delikatesų

Lietuvių ....... .
Svetimtaučių ......

Viso

Valgyklų
Lietuvių ..............
Svetimtaučių .....

ĮSIVESKIT SAU NAMŲ APŠILDYMĄ TUOJAUS!
Dabar yra pigiausis materiolas ir 

patogiausis laikas nusipirkti gani arba 
vandeniu šildomus namij apšildymo 
reikmenis ir įsivesti į nemuš, kol dar 
šaltas oras neprisiartino.

Mes turime pas save daug karlo- 
dų radiatorių, boileerių, kuriuos pirko
me pradžioje metų žemomis kainomis,! 
ir dabar galime jums parduoti su di- į 
dėlių sutaupymu jums pinigų.

Galit nusipirkt materiolą garu ar-l 
ba vandeniu šildymui namą, o mesi 
jums parodysim, kaip lengvai jus patys, 
galit jį įsitaisyti, sutaupydami beveik 
pusę pinigų. Mes suteiksime jums 
olanus ir paskolinsime reikalingus įran
kius VISAI DYKAI.

Dastatymas mieste ir 1 
be ekstra mokesčio dėl jūsų. 
O jei jus norite, tai mes įvesime jums 
garu arba vandeniu apšildymą į jūsų 
namą.

Sąlygos labai geros, galite tik $25 įmokėti, o kitus mažais mėnesiniais išmokėji
mais. Pirmas {mokėjimas turės būti po menesio laiko po įvedimo namų apšildymo 
reikmenų.

Veikit tuojau. Neatidėliokit! šaukit Victory 2454 ir musų ekspertas atvažiuos 
nas jumis į 24 valandas. Jei neparanku pasimatyt su jumis dieną, jis atvažiuos vaka
rais pagal susitarimą.

Musų pardavinėtojai kalba lietuviškai.
ATSIMINKITE------ VICTORY 2454

Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimąplumbingo ir fikčerius, visokių mierų paipas 
ir fitingus, stogams popierą, elektrinius reikmenis, tile paipas, fitingusir 1.1.

Atdara kas vakaras ir subatoj iki 8 vai. Nedėlioj iki 1 po pietų

apielinkėse

SOL ELLIS
Ghicagos Krautuvė
2110-20-22 S. State St. 
Phone Victory 2454

. 2

3

kiti bizniai šiandie 
seiti ir neapseina 
tarpininkavimo.

SONS, Ine.
Cicero Skyrius - 

4606-08 W. 22nd St. 
Phone Cicero 130

Dabar žiūrėkime, 
veik “solid” lietuvių 
ta. Lietuvių biznių tiek ir tiek. 
Artimiausias bankas (svetim
taučių) randasi ant 63-čios gat
vės ir Western avė. — gan toli. 
Kodėl gi lietuviai negalėtų už
dėti čia, sakysime, 69-:os gat
vės ir Western avė. aplelinkėj, 
lietuvių banką?

Lietuvių šiandien yra pasitu
rinčių. Jie gali surašyti pakan
kamą kapitalą uždėjimui ban- 

‘ ko. Beporteris vęik nieko neiš
mano apie bankinį biznį. Jis 

apgyventa j “veržiasi” vien tik "peidia", 
į kurią gauna kas savaitė ir kuri 
'iki sekančios “peidės” išnyks
ta kaip kamparas, taigi natūra
lu, kad apie “aukštesnius” fi
nansus jis ir negali turėti aiš
kaus supratimo.

Bet jam teko nugirsti Iš vie- 
no-kito asmens, kurie finansi
niai dalykai yra labiau supran
tami, kad banko užlaikymui pa
kanka pradžioj turėti tik 100 
kostumerių. žinoma, kostume- 
riai kostumeriams nėra lygus, 
bet ir bankai daro įvairų biz-

užlaiko tik! 
svetimtau-

Krautuvių, kurios 
grocernių dalykus, 
čių yra du syk daugiau. O ka
dangi apielinkė yra “solid” lie
tuvių, tai priseina daryli išva
das, jog lietuviai grocerninkai 
ne kažin kaip gerai moka vary
ti savo biznį.

Kai dėl aptiekų, tai jas veda 
paty tusieji savo profesijoj žmo 
nes. Svetimtaučių apttekos pa
silaiko ne tiek gyduolių sutai- 
symu ir pardavimu vaistų, kiek 
abelnu bizniu; jų aptiekos, įtai
sytos dailiai, randasi tokiose 
vietose, kur yra didesnis “tra- 
fikas”, ir jie daugiau parduo
da ledų ir saldainių.

Beal Estate ofisų yra tiek 
Rietuvių, tiek 
Vienok reikia

apielinkė 
apgyven-

Įdomu butų sužinoti, ar Ve- 
tuviškieji milionieriai Jau tyri
nėjo dirvą banko uždėjimui 
Marųuette parko aplelinkėj. 
Kaip Reporteriui teko nugirsti, 
nesenai lietuviškos parapijos

svetimtaučių, kunigas čia vaikštinėjo po stu- 
pasakyti, kad bas kolektuodamas pinigus 

real estate biznis “rybų netu-; bažnyčiai. Ir, sakoma, tik drie- 
ri”, t. y. reaestatininkai varo 
biznį visoj plačioj Chicagoj, 
nors, rasi, daugiau domės krei
pia į apielinkę, kurioj turi ofi
sus.
Tenka atkreipti domę į Hard- 

ware biznį. Lietuvių krautuvių 
čia tik viena. O kadangi Hard- 
ware krautuvės parduoda da-

jų blokų plote jį parėmusios 
virš šimto šeimynų. O tuo 
tarpu mes visi žinome, kad ir 
karščiausias pavapi jonas beve
lija geriau bankan įvesiuoti pi
nigus, nekad bažnyčion. Taigi 
y.ra pamato manyti, kad kostu- 
merių lietuvių bankui atsirastų 
pakankamai. — Reporteris.'

A + A

METINE ATMINTIS 
Bruno Andriukaitis

Jau sueis metai Rugsėjo 4 <1., 1927 m. kaip atsiskyrei nuo musų 
ir amžinu miegu užmigai. Jau metai laiko kaip slėgia tave šalta 
žemelė musų mylimas sūneli ir masų mylėmas broleli.

• Tik pradėjai žydėti ir vos sulaukęs 12 metų/kaip štai 1926 m. 
nelaukiama, žiauri, baisi šalna sušaldė ant visados.

Kaip ilgu mums be tavęs, nors ilsiesi už keletos mylių, bet mu
sų pasiilgimas neužmirštamas, nenustojamas. Lankome nors tą 
vietą ant kurios žydi gėlės, kurias pasodinom tavę mylėdami, mes 
jas laistom ašaromis, musų širdies jausmai žino, kad musų mylimas 
sunėlis ir mano mylimas brolelis ilsėsi po tais žolinėliais, kur pri
mena mums kuomet žydėjai tarp musų. Ilsėkis mielas sūneli ir bro
leli iki mes prie jūsų ateisim.

Nubudę:
Tėvai, Brolis, Pusbroliai, Pusseserės ir Giminės.

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotu vėst! ir kokia ' 
me reikale, visuomet 1 
esti sanžiningas 
nebrangus, todėl 
neturime iėlaidų už- VaMVp’ 
laikymu skyrių. “r

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

a + a
KAZIMIERAS LEONOVICH
Mirė rugsėjo 1 d., 3:15 vai. 

hyto, 1927 m., sulaukęs 47 m. 
amžiaus. Gimęs Kėdainių aps., 
Josvainių mieste. Amerikoje 
išgyveno 21 .metą. Paliko di
deliame nuliūdime savo my
limuosius ir mylinčius Ame
rikoje pusseserę Uršulę Ba- 
kanienę, švogerj Ignacą, tris 
pusbrolius, o Lietuvoj seserį 
ir brdlį. Dabar randasi pri
rengtas į paskutinę kelionę, 
namuose 3138 S. Emerald av.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
rugsėjo 5 d., 8 vai. iš ryto iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Leo- 
novičio giminės, draugai ir 
pažįstami ir taipgi draugai li
kusių nuliūdime jo mylimų
jų esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame 
Pusseserė ir švogeris.

Laidotuvėse patarnauja gra
liui nr S I'. M i/1 11.j h l< I 
Yards 1138.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vaičkus parodys ‘Du keliu’
Gamta jau nebe tokia graži 

ir įvairus piknikai nebe taip 
įdomus. Publika ieško ko nors 
nepaprasto, kas įneštų ką nors 
naujo į musų kasdieninį, kar
tais išblyškusį gyvenimų. Gali
ma tikėtis, kad Lietuvių Audi
torijoj rugsėjo 11 d. pastaty
mas “Du keliu“ įneš įvairumo, 
sukels diskusijas, nes matant 
savo akyvaizdoje “Du keliu“, 
kiekvienas norės pasirinkti sau 
kelių, kuriuo reikėtų eiti ir 
vesti paskui savęs kitus.

Užmuštas lietuvis

John Wuskus (gal Vaškus?) 
40 metų, tapo rastas negyvas 
Krank Baskas beismente, 1115 
E. 61 St., į kurj jis įsigavo 
naktį. Policija spėja, kad jii 
miręs nuo munšaino, nes jc 
rankoj rasta bonka su kokiu 
tai munšainu.

Roseland
Beisbolo mylėtojų domel

Golden Star Lietuvių Pašal
pos ir Pasilinksminimo Kliubt 
beisbolo jauktas sekmadienyj. 
rūgs. 4-tų dienų, Palmei* parke, 
kampas 111-tos gatvės ir In
diana avenue, loš beisbolo (dou 
ble header) du losiu — pirmų 
su Venetian A. C., o antrų su 
Oakdales, A. C. Pradžia kaip 1 
valandų po pietų.

Pirmadenyj, Labor Day, rug
sėjo 5-tų diena, kaip 1 vai. pc 
pietų, Golden Star kliubo beis
bolo jauktas loš vėl su S. S. 
bolininkais. Lošis prasidės l-mų 
valandą po pietų. Lošfo vieta 

fktaip pat 111-ta gatvė ir India
na avenue.

Esate visi kviečiami atsilan
kyti į Palmei* parką, kurie tik 
mylite beisbolo žaidimų, nes tu
rėsite progos pamatyti gerą 
lošima ir savo skaitlingu atsi
lankymu priduosite musų jau
nuoliams daugiau energijos 
Nepamirškite dienų ir vietos: 
kad paskui nesigailėtumėt, ba 
beisbolo sezonas baigiasi.

Kviečia Golden Star L. P. B 
Club, Base Bali tymas.

A. a. Jonas Motikaitis
A. a. Jonas Motikaitis pasi

mirė sulaukęs 38 metų am
žiaus. Paliko Amerikoj sena tė
vų, seserį Marei jonų Jankaus
kienę, pusbrolį Vincą Mika
lauskų ir pusseserę Budreckie- 
nę; Lietuvoj gi paliko seserį 
Anelę.

Jonas Motikaitis buvo kilęs 
iš Lietuvos, Kalpokų kaimo, 
Tauragės apskričio. Amerikoj 
išgyveno 18 melų. Dirbo sun
kius darbus kaip dailydė. Mirė 
jis pavieto ligoninėj 19 dienų 
rugpiučio, o palaidotas buvo Šv. 
Kazimiero kapinėse rugpiučio 
21 dienų. /

Užbaigei žemės l^lionę nesu
laukdamas jokios pagelbos nei 
motiniškos rankos paskutinėj 
valandoj. Palikai mus dar varg
ti šiame pasaulyj ir pasirinkai 
šalta kapų. Ilsėkis, mano senas 
ir brangus broli. Lankysime 
mes tavo kapų, sodinsi m gėles 
ir laistysim jas ašaromis rytų 
ir vakarų. Tegul būna lengva 
tau šalta žemelė ir tegul spar- 
notas giesmininkas linksmins 
tavo kapą per amžius.

Augustas Jankauskas.

Šimkaus priimtuvių 
vakarienė

šiandien 8 vai. vakaro Lietu
vių Auditorijoj įvyks komp. 
Šimkaus priimtuvių vakarie
nė. Vi; a “Birutės didelė šei
ma yra kviečiama vakarienėj 
dalyvauti. — • R.

Laiškai Naujiena Ofise
Bružas, J 2 
Chavey J 
Eidukaitė Bose 
Greitjurgis Vincentas 
Griunas J 
Jonaitis S 2 
Jučauskis J 
Kershulis J 
Kaulinas J 
Kudzma \Vm 
Kaudes J 
Lekavičius A 4 
Lipauskieno A 
Mikna M 
Mack Frances 
Montrimas D. 
Petkus Alex 
Plonienė M 
Kastienė K • 
šopaga A. 2 
Sibeckis J 
Shulinsky M 
Šimkus K 
Skirmantas P 
šaulinskas A 
Viskont P 
Wesmon F

CLASSIFIED flDS;
Kas, ką, Kur, « kada 

rengia, veikia ar kviečia ,

Announcements
Pranešimai 

SLA. 226 kuopa laikys mėnesini 
susirinkimų nedėlioj. rugsėjo 4 dieną, 
2 valandų po pietų, Uuosybes svet., 
1822 Wabansia Avė.
, Visi nariai ir narės malonėkit lai
ku pribūti į susirinkimą ir kurie 
-»satė neužsimokėję, malonėkit užsi- 
•nokėt. K. čepulevičius, rašt.

Dr-stė Lietuvos Dukterų rengia <U- 
lelj išvažiavimą su dovanomis, sek
madieny j. rūgs. 4 d., Willow Springs 
oriešais Tautiškas kapines. Pradžia 
10 vai. ryto. Įžanga visiems liuosa. 
Tėmikit draugijos iškabą, bus puiki 
muzika, grieš 4 muzikantai, taigi 
visus kviečiam atsilankyt. Komitetas.

SLA. 122 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, rūgs. 4, 2 v. po pietų, 4523 
So. Wood St. Viršminėtos kuopos 
nariai malonėkite susirinkt kuoskait- 
■ingiausiai, nes yra daug svarbių da- 
ykų aptarti. Valdyba.

SLA. 260 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks rūgs. 4 d., sekmadieny, 2 
••ai. po pietų, K. J. Machiuko svet., 
2436 W. 59th St. prie Arcehr Avė. 
Visi nariai ir narės kviečiami atsi
lankyti ir užsimokėti mėnesines mo
kėti. Nut. rašt.

Simono DavL.nto Dr-ja laikis mė
nesinį susirinkimą sekmadieny, rūgs. 
I <1., š. m. 12 vai. dienos, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svet., 3133 So. 
Halsted St. Nariai būtinai malonė
kite laiku pribūti, nes yra svarbus 
susirinkimas, taipgi atsiveskit draugų 
orisirašyt j draugiją. P. K. nut. rašt.

Draugystė Atgimdęs Lietuvių 
l’autos, Moterų ir Vyrų laikys su
sirinkimą 4 d. rugsėjo, 1 vai. po 
pietų, Uetuvių Tautos Parap. svet., 
3501 S. Union avė.

Sekr. B. Dubinckienė.

Draugystės D.L.K. Keistučio su
sirinkimas atsibus sekmadieny, 4 
dieną rugsėjo, t vai. i>o pietų, Mel- 
dažio svet. Draugai ir draugės ma
lonėkit atsilankyti visi. —Kašt,

Bydgeport. — Saldžiausios šir
dies V. Jėzaus mėnesinis susirin
kimas įvyks antradieny, rugsėjo 6 
dieną, 7:30 vai. vakaro, Lietuvių 
\uditorijoj, 3133 S. Halsted st. Vi
si nariai pribukit laiku. Turim 
svarinu reikalų dėl nutarimo. At
siveskit draugų dėl prirašymo.

A. Bugailiškis, rašt.

Dr-stė Lietuvos Dukterų rengia 
iddelį išvažiaviiųą su iŠiaimėjimu 
nedėlioj, rugsėjo 4 dieną, Willow 
Springs, nrieš Tautiškas kapines, 
Pradžia 10 vai. ryto; įžanga vi
siems liuosa. Tėmykit draugijos iš
kabą. Bus puiki muzika, grieš 4 mu
zikantai. Nuoširdžiai visus kviečia 
atsilankyti komitetas.

šauni vakarienė. Bengiama nedė- 
lioj, rugsėjo 4 d., Tautiškos Bažny
čios svet.. 3501 S. Union avė. Pra
džia 7 vai. vakare. Valgyt, gert bus 
iki valios ir tai veltui. Svetainė vi
sa naujai išdekorunta ir prie ge
ros muzikos bus galima linksmai 
pasišokti. Kalbės ką tik sugrįžęs 
iš Lietuvos Dr. A. L. Davidonis 
apie dabartinę Lietuvos padėtį, 
'taip put kalbės Dr. Graičiunas, Dr. 
Hertašius ir kiti profesionalai. Ma
lonėkit atsilankyt ir išgirst apie 
Lietuvą. Taip pat p. J. K. Uklve- 
ris oapasakos daug Unksmių juo
kų ir žaismių. Kviečia Rengimo

Komitetas-*

Personai
Auntnu Ieško

PAIE&KAJU partnerio į pekarnę. 
Turi būti patyręs tame biznyje. Ra
šykit Naujienų Sk., 3210 S. Halsted 
St. Box 242.

Personai
Asmenų ieško

TONSILAI IR ADENOIDAI 
TIK UŽ $25 

širdies ligos ir reumatizmas paeina 
nuo ligotų tonsilų. Išimkit juos dėl 
savo apsisaugojimo, Dr. Frank L. 
Nathanson, 3846 W.. Madison St. Van 
Buren 7556.

PAJ1EŠKAU partnerio, aš turiu če- 
verykų taisymo dirbtuvę ir turiu fer
mą prie gero kelio. Aš manau uždėt 
gasolino stotį, vienam per daug dar
bo ir nesutenku pinigų. Kas turit pi
nigų, meldžiu prisidėt, visados laimė- 
sit aš užtikrinu. Adresas John Tellai- 
sha, 1913—52nd St., Kenosha, Wis.

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-division že

mę ir jums nori panaikinti kontrak
tus arba jus nesutinkate su kontrak
tu, tai pasimatvkit su manim tuojau.

A. B. ALLEN
134 N. La Šalie St. Central 3355

REIKIA moteries partnerio, am
žiaus 30 iki 40, investuoti $3000 į 
gerą rooming house biznį, įskai
tant ir mano paveldėjimų. Atsišau
kit :

John Ambrose,
1652 W. Monro* st.x

Detroito lietuviams
PAIESKAU Kaziimeros Butkie

nės.' 1922 m. gyveno 205 — 21 St. 
West Side Detroit, Mieli., bet siun
čiami laiškai grįžta atgal. Taigi 
prašau kas pažinote pranešti. Esu 
Iš Lietuvos nesenai ir norėčiau su
sieiti su sąvo gimine.

Anna Sabaliauskienė 
6106 S. State St., Chicago, III.

PAIEŠKAU Vincento Praspa- 
I i miško, dirbo pirimau mainose 
Pennsyivantjos vaisi. Turiu svarbų 
reikalų. Jis pats ar jį pažįstant i .su
teikite man jo adresą.

Rokas Praspaliauskas 
4145 S. Maplewood avė.

Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikią

REIKIA antrarankio bekerio prie 
kepimo juodos duonos ir bisketų. J. 
Aleksa, 3339 So. Morgan St. Phone 
Yards 7258.

REIKALINGAS jaunas vaikas apie 
13 metų senumo iš Marųuette apielin- 
kės nešioti “Naujienas” anksti iš ry
to kostumeriams. Tėvai turintįs virš 
paminėto amžiaus senumo sūnų arba 
dukterį galit tuoj atsikreipti j ‘,Nau- 
jitnas.” Apielinkė nešiojimui “Nau
jienų” — prie 71-mos ir Talman Avė. 
Galite atsikreipti telefonu.

“Naujienos,”
1739 South Halsted Street, 

Tel. Roosevelt 8500

LIETUVIAI, 
uždirbkit $100 į savaitę

Visi mano pasamdyti vyrai po 
tiek uždirba. Jus galit irgi «tą pat 
padaryti! Man reikia 3 smarkių 
lietuvių vyrų pagelbėti prie mano 
darbo. Mano biznis taip greit au
ga, kad aš su savo žmonėmis nebe
galiu apsidirbti. Patyrimas nerei
kalingas. Jums tiktai reikės turėti 
norą toliau pasisiekti. Jei jus turi
te apie 25 metus amžiaus ir gyve
note Chicagoj vienus metus, tai 
pasinaudokit iš šitos progos. At
važiuokit šiandien pasimatyti su 
manim. Ofisas* atdaras iki 8 vai. 
vakaro.

Mr. James Veri*, 
29 S. I^a Šalie St.

Room 348.

REIKALINGAS partneris į bu- 
černę, gera vieta, cash biznis. Ga
lima padaryti pinigų. Atsišaukite 
Cammodore 1790.

Help VVanted—Malė-Finale
Darbininkų Reikia

VYRAI IR MOTERYS 
AR JUS NORITE DIRBTI? 

AR JUS GALITE SUVARTOTI 
PINIGUS?

Ar jus norite dirbti vieną valan- 
’dą nuo 7;30 iki 8:30 kiekvieną va
karą; Iš priežasties pasidauginimo 
musų biznio mes atidarėm keletą 
naujų departamentų, nėra skirtu
mo ar jus esate profesijoj arba tu
rite amatą, mes turime vietą dėl 
jūsų, jei jus tik pašvęsite vieną 
valandą kiekvieną vakarą, mes mo
kėsime jums $40 į savaitę.
MES PERTIKRINOME KITUS * 
MES PERTIKRINSIM IR JUMIS

Šis darbas netrukdys jūsų dabarti
nio užsiėmimo. Darbas yra papras
tas, patyrimas nereikalingas ir vi-, 
sai nereikia nieko pardavinėti. Jus 
galite tikli tai vietai, jei jus turite 
25 metus amžiaus. Jei jus esate 
tas žmogus, kuris nori pasiekti ką 
nors aukštesnio, negu dabartinis 
jūsų užsiėmimas, todėl atsišaukit 
asmeniškai utarnink,e, rugsėjo 6 d., 
8 vai. vakare, 12 aukštas, Tovvers 
Bldg., 6 N. Michigan avė. Tas tik
tai liečia tokius darbininkus, kurie 
nori dirbti,’ kurie nori ko nors at
siekti. Randasi neapribuotų progų 
šiame naujame projekte, bet jus 
turite veikti greįt, — VEIKIT TUQJ 
-rr nes/tos vietos bus užimtos la
bai gi^eit. Taiyra dhlžiamųa i pvo- 
ga Chicagoj, ir‘jei jus esate* gehis 
darbininkas ir atsakysite į tai greit, 
nes aplikacijos nebus priimamos po 
utarninko, rugnėjo 6 d., 8 vai. ly
giai, 12 aukštas.

TOWER BUILDING
6 N. Michigan avė.

Room 1201

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi mergai
tė dirbti į restaurantą. Gera mo
kestis, darbas dienomis. Atsišaukit 
tuojaus. Universal Restaurant, 750 
\V. 31 St. Yards 5377.

Furnished kooms
RENDON kambarys vienam ar 

dviėm vaikinams su valgiu ar be val
gio iš fronto. 2948 So. Emerald Av.

RENDAI ruimas merginai, vai
kinui arba vedusiai porai, dvi lo
vos, maudynė. Gali virtuvę vartoti. 
827 W. 34 Place, 1 užp.

RENDAI šviesus kambarys vie
nam ar dviem prie laisvų žmonių. 
3211 S. Union avė. 2 fl.

RENDAI didelis, šviesus ir gra
žus kambarys, tiktai blaivam ir 
švariam žmogui, ant antrų lubų iš 
fronto. 3304 S. Morgan st.

RENDAI kambarys vaikinui 
prie mažos šeimynos, karštu van
deniu apšildomas. 3437 S. Emerald 
avė.

RENDON didelis kambarys, $8. 
Savininkas ant ivetos. 2006 CanaL 
port avė., 3rd floor front. Tol. KiL 
dare 9022.

PARENDAVOJIMUI kambaris, 
karštu vandeniu šildomas, vienam 
vyrui. Matyti subatoj. Ist fl. front, 
713 W. 21 St.

For Rent
RENDAI dviejų kambarių flatas, 

elektriką, ice box ir sienoj lova.' Ren- 
da $45. 6602 Western Avė. Matyk it
J. Welichka, 6634 So. Maplewood Av. 
Tel. Republic 3769.

RENDAI IŠFORNIŠIUTI 
RUIMAI

60 ruimų, naujai ištaisytij pasiren- 
duoja j savaitę nuo $2.00 ir aukščiau 
be valgio; su valgiu $8.00 j savaitę. 
Geriausia transportacija prie Street 
karių linijos. įėji

1606 So. Halsted St.

j i« 11 ♦ •

RENDON dėl gasolino stoties labai 
geras kampas ant Archer Avė. Ren- 
da pigi ir 10 metų lysas. Atsišaukit 
53A1 A/aiM?.’ Avė. Te’., ž irginis C?70

RENDON flatas 6 kambarių, pe
čium šildomas,' ąnt 2 lubų. Geroj 
vietoj, netoli karų linijos, Brighton 
Parke. Tel. Lafayėtte 6148.

RENDON 5 kambarių flatas. Yra 
barnė; renda $25. 1816 String St.

GERA PROGA
RENDAI 3-jų kambarių flatas 

dėl vaikinų ar merginų, kurie my
lit Švariai gyventi, su vėliausios 
mados įrengimais. Vana, elektra ir 
visi reikalingi rakandai. Renda pi
gi. Vienas blokas iki gatvekarių. 
Kreipkitės į krautuvę. 5211 So. 
Kildare avė. Phone Virginia 0631.

PARENDAVOJIMUI 4 gražus 
kambariai; gasas, elektra. Pigi ren
da. 938 W. 34th PI.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

GRAŽUS 4 kambarių nauji rakan
dai, greitam pardavimui, 3 šmotų 
parloro setas, 7 šmotų riešutinis val
gomo kambario setas, 3 šmotų mieg- 
ruimio setas, springsai, matrasas, vir
tuvės setas, 2 kaurai 9x12, lempos ir 
maži kaurai, viskas už $340, dalimis, 
6542 N. Clark St.

Pardavimui gražus aržuolinis sta
las ir 6 krėslai, $25. 656 W. Garfield 
Blvd. Tel. Boulevard 3741.

PARSIDUODA typcwriteris Un- 
dervvood, kaip naujas. Kainavo 
$125. Parduosiu pigiai — už $45. 
Paulauskas, 7040 S. Rockwell st. 
Republic 1871. *

PARDAVIMUI 2 kambarių ra
kandai labąi pigiai. 1710 S. New- 
berry avė. 2 fl. rear house.

Automobiles
PARDAVIMUI Packard automobi

lis 1926 m. Parduosiu už teisingą 
pasiūlymą. 2931 S. Union Avė.

PARSIDUODA pigiai Cadillac au
tomobilius 1927 m., 7 pasažierių. Ge
ram padėjime. 6604 So. Washlenaw 
Avė. Hemlook 2894.

PARDAVIMUI Essex karas 
(couch) dviem durim, 1926 mode
lio. Mašinerija gerame padėjime, 
tajerai nauji ir naujai pernialiavo- 
tas. 3423 S. Emerald avė. 3 lubos.

WILLIS Knight, 1925 modelio, 
toųring, naujai malevotas, geirau- 
siai bėga, kaina $275. Savininkas, 
2156 AV. ’18,;st.i 3 rikH>j*,\re$r. A,. .. j 

■xi, .,.,4' —»’ —sth———

AUTOMOBILIUS parsiduoda.
Buick, 4 pas., Coupe. Atrodo ir dir
ba kaip naujas. $300.25. Taipgi Rfo 
1 tono trokas—$150.00 Atsišaukite, į 
gasolino stoti, 7249 West Archer Av., 
Summit, 111.

Musical Instruments
Muzikoslnstruinentai

PARDUOSIU savo Ceader grojiklį 
pianą su 75 roleliais ir suolelis už $75. 
Priimsiu $30 cash, o kitus iimokėji- 
mais į 3 mėnesius nuo tinkamų žmo
nių.

SAVESTY, 
6512 So. Halsted St.

$850 vertės grojikiis pianas už $125. 
Rolcliai, benčius, cabinet. Duosime 
ant kredito, šaukit Normai 9432.

PABDAVIMUI pianas. Už 
$1(X) nupirksite mano gražų 88 
notų grojiklį pianų, suolelį ir 40 
rolelių. Atsišaukit subatoj, ne
dėlioj arba darbo šventėj.

2216 W. Madison St., 1 fl.

Business Chances
_______ Pardavimui Bizniai_______

PARDAVIMUI kampinis saliu- 
nas, biznis išdirbtas per daug me
tų, su namu, garu šildoma, randa
si prie dirbtuvių. Turi būt par
duotas greit. 1901 Canalport avė.

BEKERNft su namu pardavimui. 
Yra fikčeriai ir įrankiai, lysas pa
sibaigė, 6 kambarių flatas, gatava 
dėl biznio. Bargenas jei veiksite 
greit. 1752 W. 17 St.____________

PARSIDUODA groserio, saldai
nių, ice creamo ir tabako krautu
vė. Keturi kambariai dėl pagyve
nimo. Beismentai su visais įtaisy
mais. Nebrangiai. 2139 W. 24th St.

PARDAVIMUI gražus Mohair 
parloro setas už $75. 4008 S. Ar- 
tesian avė. ► ‘ .

PARSIDUODA, bučernė ir gro- 
sernė, lietuvių, lenkų iČ vokiečių 
apgyventa. Mainysiu šnt bizniavo 
loto, šaukit Lafayette 7219. 
--------- ------k—u—:—:.........

PARSIDUODA Lunch Room pigiai, 
tarpe dirbtuvių.. Biznis išdirbtas per 
keiis metus ir saliuną laikė pirmiau. 
Saliuno rakandai yra. Aš per keturis 
metus laikau Luch Room, ne saliuną. 
Patyrimas ant vietos. 2233 Ford Avė. 
Chicago, III. ,

---------------------------------- —--------------
DIDŽIAUSIAS BARGENAS *

Kas norit pasipelnyti tai pirkit ke- 
piklą. Parsiduoda labai bigai, nes tu
ri kitą biznį. Vieta ir rautai išdirbti 
per 20 metų, su namu ar be namo.

5650 So. Western Avė.
Lafayette 2321, E. Vitkus

PARSIDUODA Soft Drink Parlor, 
cigarų ir tabako krautuvė. Turi būt 
greit parduota už teisingą pasiulimą. 
444 W. 29th St.

PARDAVIMUI grosernė, kendžių 
vaisių ir ice cream krautuvė tarpe 
dviejų mokyklų Bridgeporte. Kas pir
mas tas laimės. 919 W. 33rd St.

PARDAVIMUI grosernė ir vege- 
lable štoras. Priežastis pardavimo 
— turiu du bizniu. 559 W. 36th St.

PARSIDUODA LABAI pigiai sal
dainių štoras. 4350 So. Honore St.

SALIUNAS PARDAVIMUI

Labai geroj vietoj, tarp 9 šapų. 
Nė jokio biznio daugiau nėra. Kas 
myli dirbti, tai daug pelno turės. 
Nedėlioj adaras iki 1 vai. po pietų, 
o visu česu galit pasiteirauti 3364 
S. Halsted St. Bus* paaiškinta.

Saliunas randasi
1248 W. Carroll avė.

PARDAVIMUI bučernė, darbo yra 
dėl 2 vyrų. 2758 W. 5&th St,

PARDAVIMUI pigiai barbernė. At
sišaukit į Aušros Knygyną, 3210 So. 
Halsted St. Box 247.

Delikatesen krautuvė pardavimui, 
įsteigta per 9 metus, su visais rakan
dais, viskas moderniška. 28 W. 75 St.

PARDAVIMUI grosernė, vaisių 
krautuvė ir trokas, tarpe bučernės ir 
kepyklos. Priežastis pardavimo — li
ga. Gera biznis. 603 West 31st Street

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė. Atsišaukit į trumpą laiką, 
nes turiu greit parduoti. 716 W. 31 St.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė.' Biznis išdirbtas per daug 
metų. Lietuvių Kolonijoj. 1515 So. 
49 Avė., Cicero, III.

DEL LIGOS
Esu priverstas parduoti,

Savo bučernę, 
PIGIAI.

Sena išdirbta biznis per
10 metų.
Geram biznieriui labai 
tinkama vieta.
Atsišaukite telefonu — 

Canal 4960

GROSERNĖ ir bučernė pardavimui, 
geras nuolatinis biznis, cash biznis, 
$1800 cash, mainų nenoriu. 2837 W. 
39th St. Lafayette 7624

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
gera vieta, 18 metų bizniu, 6 Ipęą^a- 
riaį užpakalyj, parduodu r dėl ■ligps. 
1408' So; Union Avė.

PARDUOSIU grosernę ir .delikate-, 
šen krautuvę be namo ar su namu. 
Pigiai, nes esu per senas vesti biznį. 
5959 S. Crawford Avė. Tel. Hemlock 
0291.

PARDAVIMUI pieno ir groserio 
krautuvė. Tunu parduoti iš priežas
ties ligos. 1802 W. 46 Stų

Business Chances

SOFT DRINK Parlor, prie Archer 
Avė. ir Califomia, Brighton Parke. 
Savininkas priveistas parduoti, nes 
turi kitą biznį, randasi labai geroj 
vietoj, kaina nebrangi.

Atsišaukit
3601 Paulina St.

Reaf Estate For Sale
Namal-Žemė Pardavimui

PARDUOSIU mūrinį namą, dvie
jų metų senumo, 5 ir 5 kambarių, 
karštu vandeniu šildomas, du atski
ri boileriai, gesintai pečiui, ice 
box, stikliniai porčiai, dviejų karų 
garažas, • rendos $>£4. Mainysiu 
į bungąlcAv arba pigesnį namą. 
Priimsiu lota už pirmą įmokėjimą. 
Savininką galima matyti subatomis 
nuo pirmos, o nedėliomis visą die
ną. Galiu priimti morgičius.

K. POSZKA
7200 S. Wood St.
Republic 8114,

TIKTAI vienas liko 5 kambarių 
mūrinis bungalow, 5233 S. Kilpat- 
rick avė., pusė bloko į pietus nuo 
Archer avė., ką tik išcementuota 
gatvė, aržuolo trimas, furnace šil
doma, stikliniai porčiai, kaina 
$6350. J. STRNAD, 1808 S. Ashland 
avė. Tel. Canal 1272.

----- -Į-. - - - Į - -f ~ _

PARDAVIMUI namas Marųuette 
aplelinkėj 2 po 5 ir 6 kambarius, pe
čiais apšildomas. Taipgi jr beizmente 
4 dideli ruimai. Sayiriinkas <va£luoja | 
Lietuvą. J fl. b932 So. Maplevvood
Avė. . į.

. MAINAS
2 namai, 7 fiatai ir 1 krautuvė,

Marųuette Manor, viskas moder
niška, tinka bile bizniui, parduo
siu arba mainysiu, į ką nors ma
žesnio, kaina teisinga. Del infor
macijų atsilankykit arba pašaukit telefonu. Savininkas. >j

2419 W. 69th Sti 
Phone Heinjock 8099

---------r

marųuette manor
5 kambarių naujas mūrinis bun- 

galovv, moderniškas, mūrinis ga
ražas, $2000 įmokėti, kaina $6500.

10 flatų, 1 metų senumo, mo
derniškas, virš $600 įplaukų į mė
nesį, parduosiu arba mainysiu į 
biznį, arba bizniavą namą su biz
niu.

Bučernė ir 3—5 kambarių fia
tai, mainysiu į 6—8 flatų namus.

Garažas dėl 65 karų, show- 
room, prie Western avė. Mainysiu 
bite.L H. j JotŲS, nąipą......... u

f ___ ________ _________ _

BRIGHTON PARK
2—4 kambarių medinis namas, 

cementiniu pamatu, vana, elektra, 
gasas, $2000 įmokėti, kaina $5500.

5 kambarių cottage, 2—4 kamba
rių medinis, kampas, parduosiu ar
ba mainysiu į lotus.

< W. H. KELPS & CO.
2410 W. 69th St.

Phone Hemlock 8099.

PARDAVIMUI 7 kambarių mūri
nis bungalow, octagon frontu, ga
ru Šildomas, garažas, turi būt par
duotas, — randasi lietuvių koloni
joj. 7015 S. Artesian avė.

Naujoj lietuvių kolonijoj

Parsiduoda lotas 35 y 125, neto
li mokyklos, krautuvių, traukinių, 
elevatorių, busų ir boulevardų. Ga
lima statyti stubas, nes žmonės jau 
ten gyvena. Reikia įmokėti tiktai 
$150, likusius lengvais išmokėji
mais. Lotas kainuoja $750. Veikite 
greitai, jeigu norite išsiroinkti ge
riausias vietas. Telefonuokit Went- 
v/orth 3669 arba rašykit:

L. NARMONTA 
(Narmontaitė) 

571*0 S. ADA ST.

NAUJAS geros rųšies bungalow, 
mūrinis octagon frontas, miegoji
mui porčiai, puikios vertės, $10,500, 
cash $3000, savininkas. 3630 N. 
Mozart st, Tol. Irving 5540.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, prie 79 St. 3 krautuvės, 3 fia
tai, įplaukų $6700, gera proga už 
$10,000 įmokėti. Matykit savininką. 
6409 S. Halsted st. Tol. Englev/ood 
7773.

PARDAVIMUI 2 fl. namas prie 
Humboldt bulvaro. Savininkas tu
ri parduoti 5—5 kambarių fl., ga
ražas, žemė dabar verta $450 pė
dai, lotas 37^ y 155, parduosiu už 
$16500. Savininkas Lincoln 7043.

2 LOTAI, 30yl25, prie Natchez 
avė., į išaurę nuo Heįinont avė., 
vakarinis frontas, yra visi įrengi
mai ir apmokėti, įskaitant gatvę, 
kaina $1650 kiekvieno. Berkshire 
0838.

PARDAVIMUI grosernė, su na
mu ar be namo; biznis išdirbtas 
per daug metų. Priverstas parduoti 
dėl ligos. 6955 S. Talman avė. Re
public 6724.

RENDON moderniškas 5 kambarių 
flAfas, yru vi»i> patogumai,, karštu 
vandeniu šildomas, renda $50. Atsi
šaukit 2305 S. Leavitt St. 2 fl.

Iš PRIEŽASTIES apleidimo mies
to, parduosiu inedinj namą 2 po 4 
kąmbąrįųs; viskas moderniškai —už 
$5,900.00 ir Dodge Tur. karą už $140. 
Savininkas ant vietos. 2534 W. 46 St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemž Pardavimui

BARGENAS. Pardavimui biznio 
prapertė, Štoras ir 2 fiatai, 3656 S. 
Union avė. Kaina $4,000. Matykit 
savininką. 1 fl. 834 W. 55 St., arti 
Halsted st.

PARDAVIMUI namas su restora
no bizniu arba atskirai. 5141 So. 
Wentworth avė.

MAINYSIU bizniavą lotą ant 
prįvatiško Joto arba nebrangio au- 
tobobilio. Phone St. Charles 451.

PARDAVIMUI mūrinis 6 kam
barių katadžius, beizmentas gyve
namas, medinis dviejų karų gara
žas. Kaina $5,200. 3350 S. Emerald 
avė.

PARSIDUODA bizniavas namas, 
štoras, 5 ruimai ir garažas. Kaina 
$3500, cash $500. 3116 S. Halsted 
St.

PARDAVIMUI medinis 3 kamba- 
rių cottage, elektra, maudynė ir 
vieno karo garažas. Lotas 60y 150, 
kampinis ant stalite kelio, netoli 
Chicagos. Parduosiu arba mainysiu 
ant automobilio arba grosernės.

33 M S. Auburn avė. 1

30 y 150 bizniavas lotas prie 
Burlington st. netoli Grant St., 
Wcstpont, III., prieš Burlington 
geležinkelio stotį, kaina $1400, iš
mokėjimais, taipgi lotas prie 95 st. 
ir Iromis, 37’/feyl25, parduosiu 
greitai ir pigiai. Tel. Hemlock 5184.

GRAŽUS 5 kambarių mūrinis 
bungalovv, karštu vandenių šildo
mas, kampas, 2 karų garažas, ce
mentuota gatvė, gražioj apielinkėj, 
geriausis bargenas North West 
Side, išmokėjimais, matykit tuoj, sa
vininkas Natchez Str. Tel. 
Palisade 5690.

PARDAVIMUI pigini moderniškas 
2 flatų mūrinis namas, netoli trans- 
portacijos, moderniškas, yra ug- 
navietė, 2 karų garažas, įtaisymai 
apmokėti. Mr. Herrmann, 1747 N. 
Mayfield avė. Tel. Merriinac 4162

PRIVATIS žmogus ndrt parduo
ti naują mūrinį bungalott, pigiai už 
cash, 1 blokas nuo Mafųuette Par
ko ir gatvekarių, viškai grįsti dcl 
miegrųhnių, skiepas pleisteriotas, 
stikliniai miegojimui porčiai. Tel. 
Republic 1154.

Geriausias pirkinys North Side. 
Biznio namas, gerai apšviestas na
mas ant Clark St. S. W. kampas 
Morse avė., 7 krautuvės, 16 ofisų, 1 
lotas, kaina $150,000, eųuity $45,000, 
didį priimsiu i mainus. Mr. KRU- 
LAN; 11 S.‘ fa Šalie St., Rm. 738. 
Tel. Randolph 0884.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 2 flatų, 6—6 kambarių, karš
tu vandeniu šildomas, vėliausio 
styliaus. O jei norite gerai subu- 
davotą namą — aš jums pastaty
siu. Atsišaukit prie savininko ir 
budavotojo.

6937 S. Artesian avė., 1 fl.

DIDELI BARGENAI
5—5 KAM. NAUJAS MURO NA- 

mas, vandeniu šildomas, po tris hed- 
rumius, gražioj vietoj, South Side. 
Kaina labai pigi Inmokėt tik $3000.- 
00. Kitus ant lengvų išmokėjimų.

5— 5 KAMB. MEDINIS NAMAS, 
su muro besmontu, 2 karų garažas, 
Brighton Paik. Kaina labai pigi. In- 
mokėt tik $2,000.00.

6— 6 KAMĘk MEDINIS NAMAS, 
Cement Block besmontas, 2 karų ga
ražas. Kaini pigi. Inmokėt tik 
$2,000.00.

Šitie trys namai yra pigiausi iš vi
sų ir kas juos pirks, sutaupins po 
$1,0000.00 ir jsigys gerus namus.

Atsišaukit greitai pas savininką:

JUOZAS VILIMAS
4405 S. Fairfield Avė. 

Phone Laf. $948.

PARDAVIMUI Brighton Parke 6 
kamb. medinis namas, ant cementinio 
beizmento, furnasu šildomas, kietme- 
džio vidus, 2 porčiai ir 2 karų gara
žas, lotas 31x125. Parduosiu nebran
giai; žadu važiuoti į Lietuvą.

4011 S. Campbell Avė.

Reikia namų 
dėl 
pardavimo 
mainymo

Visokių 
visuose 
kampuose 
Čikagos.

Tuoj atsiliepkite pas
S. J. Dargužis

807 W. IStli St.
Canal4960

BIZNIAVĄ kampinį namų su 
štorais ir 16 pagyvenimų parduosiu 
arba mianysiu ant mažesnio namo. 
Randasi geriausioj biznio vietoj.

'PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis bungalosv, su dviejų mašinų 
garažu, arba mainysiu ant 2 (la
jų mūrinio namo po 6 kambarius.

Z. S. Mickcviče.
2505 W. 63rd St.

11 elmlock 080l>.
(Continued on page 8)
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vaičkus parodys ‘Du keliu’
Gamta jau nebe tokia graži 

ir įvairus piknikai nebe taip 
įdomus. Publika ieško ko nors 
nepaprasto, kas įneštų kų nors 
naujo į musų kasdieninį, 'kar
tais išblyškusį gyvenimą. Gali
ma tikėlis, kad Lietuvių Audi
torijoj rugsėjo lt d. pastaty
mas “Du keliu” įneš įvairumo, 
sukels diskusijas, nes matant 
savo akyvaizdoje “Du keliu“, 
kiekvienas norės pasirinkti sau 
kelią, kuriuo reikėtų eiti ir 
vesti paskui savęs kitus.

Užmuštas lietuvis
John Wuskus (gal Vaškus?) 

40 metų, tapo rastas negyvas 
Krank Baskas beismente, 1115 
E. 61 St., į kurį jis įsigavo 
naktį. Policija spėja, kad jis 
miręs nuo munšaino, nes jc 
rąnkoj rasta bonką su kokiu 
tai munšainu.

Roseland
Įkiš holo mylėtojų domel

Golden Star Lietuvių Pašal
pos ir Pasilinksminimo Kliubr 
beisbolo jauktas sekmadieny), 
rūgs. 4-tą dieną, Palmer parke, 
kampas 111-tos gatvės ir In
diana avenue, los beisbolo (dou 
ble header) du losiu — pirmą 
su Venetian A. C., o antrą su 
Oakdales, A. C. Pradžia kaip 1 
valandą po pietų.

Pirmadenyj, Labor Day, rug
sėjo 5-tą dieną, kaip 1 vai. po 
pietų, Golden Star kliubo beis
bolo jauktas loš vėl su S. S. 
bolininkais. Lošis prasidės 1-mą 
valandą po pietų. Lošio vieta 

B taip pat 111-ta gatvė ir India
na avenue.

Esate visi kviečiami atsilan
kyti į Palmer parką, kurie tik 
mylite beisbolo žaidimą, nes tu- 
rėsite progos pamatyti gerą 
lošimą ir savo skaitlingu atsi
lankymu priduosite musų Jau
nuoliams daugiau energijos. 
Nepamirškite dienų ir vietos 
kad paskui nesigailėtumėt, ba 
beisbolo sezonas baigiasi.

Kviečia Golden Star L. P. B 
Club, Base Bali tymas.

A. a. Jonas Motikaitis
A. a. Jonas Motikaitis pasi

mirė sulaukęs 38 metų am
žiaus. Paliko Amerikoj seną tė
vą, seserį Marcijoną Jankaus
kienę, pusbroli Vincą Mika
lauską ir pusseserę Budreckie- 
nę; Lietuvoj gi paliko seserį 
Anelę.

Jonas Motikaitis buvo kilęs 
iš Lietuvos, Kalpokų kaimo, 
Jau ragės apskričio. Amerikoj 
išgyveno IX metų. Dirbo sun
kius darbus kaip dailyde. Mirė 
jis pavieto ligoninėj 19 dieną 
rugpiučio, o palaidotas buvo Sv. 
Kazimiero kapinėse rugpiučio 
21 dieną.

Užbaigei žemės kelionę nesu
laukdamas jokios pagelbės nei 
motiniškos rankos jgiskutinėj 
valandoj. Palikai mus dar varg
ti šiame pasaulyj ir pasirinkai 
šaltą kapą. Ilsėkis, mano senas 
ir brangus broli. Lankysime 
mes tavo kapą, sodinsim gėles 
ir laistysim jas ašaromis rytą 
ir vakarą. Tegul būna lengva 
tau šalta žemelė ir tegul spar- 
notas giesmininkas linksmins 
tavo kapą per amžius.

Augustas Jankauskas.

Šimkaus priimtuvių 
vakarienė

šiandien 8 vai. vakaro Lietu
vių Auditorijoj įvyks komp. 
Šimkaus priimtuvių vakarie
nė. Vi. a “Birutės“ didelė šei
ma yra kviečiama vakarienėj 
dalyvauti. — • R.

Laiškai Naujienų Ofise
Bružas, J 2 
Chavey J 
Eidukaitė Bose 
Greitjurgis Vincentas 
Griunas J 
Jonaitis S 2 
Jučauskis J 
Kershulis J 
Kaulinas J 
Kudzma \Vm 
Kaudes J 
Lekavičius A 4 
Lipauskienė A 
Mikna M 
Mack Frances 
Montrimas I). 
Petkus Alex 
Plonienė M 
Rastienė K 
fcopaga A. 2 
Sibeckis .T 
Shulinsky M 
Šimkus K 
Skirmantas P 
Šaulinskas A 
Viskont P 
Wesmon F

CLflSSIFIED Aūsfj
Kas, ką, Kur, > kada

rengia, veikia ar kviečia ,

Announcements
Pranešimai 

SLA. 226 kuopa laikys mėnesinį 
susirinkimą nedėlioj, rugsėjo 4 dieną, 
2 valandą po pietų, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė.
, Visi nariai ir narės malonėkit lai
ku pribūti į susirinkimą ir kurie 
-»satė neužsimokėję, malonėkit užsi- 
mokėt. K. čepulevlčius, rašt.

Dr-stė Lietuvos Dukterų rengia di
leli išvažiavimą su dovanomis, sek
inai licny j. rūgs. 4 d., Willow Springs 
□riešais Tautiškas kapines. Pradžia 
10 vai. ryto. Įžanga visiems liuosa. 
Tėmikit draugijos iškabą, bus puiki 
muzika, grieš 4 muzikantai, taigi 
visus kviečiam atsilankyt. Komitetas.

SLA. 122 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, rūgs. 4, 2 v. po pietų, 4523
So. Wood St. Viršminėtos kuopos 
nariai malonėkite susirinkt kuoskait- 
■ingiausiai, nes yra daug svarbių da- 
*ykų aptarti. Valdyba.

SLA. 260 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks rūgs. 4 d., sekmadieny, 2 
.ai. po pietų, K. J. Machiuko svet., 
>436 W. 59th St. prie Ancehr Avė. 
Visi nariai ir narės kviečiami atsi
lankyti ir užsimokėti mėnesines mo
kėti. Nut. rašt.

Simono Davhc.nto Dr-ja laikis mė
nesinį susirinkimą sekmadieny, rūgs. 
I d., š. m. 12 vai. dienos, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svet., 3133 So. 
Halsted St. Nariai būtinai malonė
kite laiku pribūti, nes yra svarbus 
susirinkimas, taipgi atsiveskit draugų 
orisirašyt į draugiją. P. K. nut. rašt.

Draugystė Atgimtiea Lietuvių 
rautos, Moterų ir Vyrų laikys su
sirinkimą 4 d. rugsėjo, 1 vai. po 
Dietų, Lietuvių Tautos Parap. svet., 
3501 S. Union avė.

S<*kr. B. Dubinckienė.

Draugystės D.LK. Keistučio su
sirinkimas atsibus sekmadieny, 4 
dieną rugsėjo, 1 vai. po pietų, Mel- 
dažio svet. Draugai ir draugės ma
lonėkit atsilankyti visi. —Kast.

Bydgeport. — Saldžiausios šir
dies V. Jėzaus mėnesinis susirin
kimas įvyks antradieny, rugsėjo 6 
dieną, 7:30 vai. vakaro, Lietuvių 
\uditorijoj, 3133 S. Halsted st. Vi
si nariai priimkit laiku. Turim 
svanbių reikalų dėl nutarimo. At
siveskit draugų dėl prirašymo.

A. Būgai liškis, rašt.

Dr-stė Lietuvos Dukterų rengia 
hldelį išvažiaviiųą su išlaimėjimu 
nedėlioj, rugsėjo 4 dieną, Willow 
Springs, nrieš Tautiškas kapines, 
Pradžia 10 vai. ryto; įžanga vi
siems liuosa. Tčmykit draugijos iš
kabą. Bus puiki muzika, grieš 4 mu
zikantai. Nuoširdžiai visus kviečia 
atsilankyti komitetas.

šauni vakarienė. Bengiama nedė
lioj, rugsėjo 4 d., Tautiškos Bažny
čios svet.. 3501 S. Union avė. Pra
džia 7 vai. vakare. Valgyt, gert bus 
iki valios ir tai veltui. Svetainė vi
sa naujai išdekorunta ir prie ge
ros muzikos bus galima linksmai 
pasišokti. Kalbės ką tik sugrįžęs 
iš Lietuvos Dr. A. L. Davidonis 
apie dabartinę Lietuvos padėtj. 
Taip pat kalbės Dr. Graičiunas, Dr. 
BertaŠius ir kiti profesionalai. Ma
lonėkit atsilankyt ir išgirst apie 
Lietuvą. Taip pat p. J. K. Uktve- 
ris oapasakos daug Unksmių juo
kų ir žaismių. Kviečia Bengimo

Komitetas.*

Personai
________ Asmenų Ieško__________

PAlEfcKAJU partnerio į pekarnę. 
Turi būti patyręs tame biznyje. Ra
šykit Naujienų Sk., 3210 S. Halsted
SI. Box 242.

Personai
. - - _ - _ A»n>enų įeiko_________

TONSILAI IR ADENOIDAI
TIK UŽ $25

širdies ligos ir reumatizmas paeina 
nuo ligotų tonsilų. išimkit juos dėl 
savo apsisaugojimo, Dr. Frank L. 
Nathanson, 3846 W,. Madison St. Van 
Buren 7556.

PAJ1EŠKAU partnerio, aš turiu če- 
verykų taisymo dirbtuvę ir turiu far- 
mą prie gero kelio. Aš manau uždėt 
gasolino stotį, vienam per daug dar
bo ir nesutenku pinigų. Kas turit pi
nigų, meldžiu prisidėt, visados laimė
si! aš užtikrinu. Adresas John Tellai- 
sha, 1913—52nd St., Kenosha, Wis.

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-division že

mę ir jums nori panaikinti kontrak
tus arba jus nesutinkate su kontrak
tu, tai pasimatykit su manim tuojau.

A. B. ALLEN
184 N. La Šalie St. Central 3355

BEIKI A moteries partnerio, am
žiaus 30 iki 40, investuoti $3000 į 
gerą rooming house biznį, įskai
tant ir mano paveldėjimų. Atsišau
ki!:

John Ambrose,
1652 W. Monroe st.x

Detroito lietuviams
PAIEŠKAI! Kaziiineros Butkie

nės.' 1922 m. gyveno 205 — 21 St. 
West Side Detroit, Mich., bet siun
čiami laiškai grįžta atgal. Taigi 
prašau kas pažinote pranešti. Esu 
iš Lietuvos nesenai ir norėčiau su
sieiti su sąvo gimine.

Anna Sabaliauskienė 
6106 S. State St., Chicago, III.

- i .... ...» —*----------------- »

PAIESKAU Vincento Praspa- 
liausko, dirbo pirmiau , mainose 
PennsyIvanuos valst. Turiu svarbų 
reikalą. Jis pats ar jį pažįstanti su
teikite man jo adresą.

Bokas Praspaliauskas 
4145 S. Maplewood avė.

Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikią

REIKIA antrarankio bekerio prie 
kepimo juodos duonos ir bisketų. J. 
Aleksa, 3339 So. Morgan St. Phone 
Yards 7258.

REIKALINGAS jaunas vaikas apie 
13 metų senumo iš Marųuette apielin- 
kčs nešioti “Naujienas” anksti iš ry
to kostumeriams. Tėvai turintjs virš 
paminėto amžiaus senumo sūnų arba 
dukterį galit tuoj atsikreipti j ‘,Nau- 
jitnas.” Apielinkė nešiojimui “Nau
jienų” — prie 71-mos ir Talman Avė. 
Galite atsikreipti telefonu.

“Naujienos,”
1739 South Halsted Street, 

Tel. Roosevelt 8500

-LIETUVIAI, 
uždirbkit $100 į savaitę

Visi mano pasamdyti vyrai po 
tiek uždirba. Jus galit irgi *tą pat 
padaryti! Man reikia 3 smarkių 
lietuvių vyrų pagelbėti prie mano 
darbo. Mano biznis taip greit au
ga, kad aš su savo žmonėmis nebe
galiu apsidirbti. Patyrimas nerei
kalingas. Jums tiktai reikės turėti 
norą toliau pasisiekti. Jei jus turi
te apie 25 metus amžiaus ir gyve
note Chicagoj vienus metus, tai 
pasinaudokit iš Šitos progos. At
važiuokit šiandien pasimatyti su 
manim. Ofisas* atdaras iki 8 vai. 
vakaro.

Mr. James Verr, 
29 S. U Šalie St.

Room 348.

REIKALINGAS partneris į bu- 
černę, gera vieta, cash biznis. Ga
lima padaryti pinigų. Atsišaukite 
Cammodore 1790.

Help VVanted—Male-F^nale
Darbininkų Reikia

VYRAI IR MOTERYS 
AR JUS NORITE DIRBTI? 

AR JUS GALITE SUVARTOTI 
PINIGUS?

Ar jus norite dirbti vieną valan
čią nuo 7:30 iki 8:30 kiekvieną va
karą; Iš priežasties pasidauginimo 
musų biznio mes atidarėm keletą 
naujų departamentų{ nėra skirtu
mo ar jus esate profesijoj arba tu
rite amatą, mes turime vietą dėl 
jūsų, jei jus tik pašvęsite vieną 
valandą kiekvieną vakarą, mes mo
kėsime jums $40 į savaitę.
MES PERTIKRINOME KITUS * 
MES PERTIKRINSIM IR JUMIS 

šis darbas netrukdys jūsų dabarti
nio užsiėmimo. Darbas yra papras
tas, patyrimas nereikalingas ir vi-, 
sai nereikia nieko pardavinėti. Jus 
galite tikti tai vietai, jei jus turite 
25 metus amžiaus. Jei jus esate 
tas žmogus, kuris nori pasiekti ką 
nors aukštesnio, negu dabartinis 
jūsų užsiėmimas, todėl atsišaukit 
asmeniškai utarninke, rugsėjo 6 d., 
8 vai. vakare, 12 aukštas, Towers 
Bldg., 6 N. Michigan avė. Tas tik
tai liečia tokius darbininkus, kurie 
nori dirbti,* kurie nori ko nors at
siekti. Randasi neapribuotų progų 
šiame naujame projekte, bet jus 
turite veikti greit, — VEIKI'!' TUOJ 
-r- nes; tos vietos bus. užliptos la
bai grtjit.’ TiH \ yVa dfdžiąušįįa ipęn- 
ga Chicagoj, ir jei jus esate*'gefas 
darbininkas ir atsakysite į tai greit, 
nes aplikacijos nebus priimamos po 
utarninko, rugsėjo 6 d., 8 vai. ly
giai, 12 aukštas.

T0WER BUILDING 
6 N. Michigan avė. 

Room 1201

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi mergai
tė dirbti į restaurantą. Gera mo
kestis, darbas dienomis. Atsišaukit 
tuojaus. Universal Restaurant, 750 
W. 31 St. Yards 5377.

Furnished Rooms
RENDON kambarys vienam ar 

dviėm vaikinams su valgiu ar be val
gio iš fronto. 2948 So. Emerald Av.

RENDAI ruimas merginai, vai
kinai arba vedusiai porai, dvi lo
vos, maudynė. Gali virtuvę vartoti. 
827 W. 34 Place, 1 užp.

RENDAI šviesus kambarys vie
nam ar dviem prie laisvų žmonių. 
3214 S. Union avė. 2 fl.

RENDAI didelis, šviesus ir gra
žus kambarys, tiktai blaivam ir 
švariam žmogui, ant antrų lubų iš 
fronto. 3304 S. Morgan st.

RENDAI kambarys vaikinui 
prie mažos šeimynos, karštu van
deniu apšildomas. 3437 S. Emerald 
a/e.

RENDON didelis kambarys, $8. 
Savininkas ant ivetos. 2006 Canal- 
port avė., 3rd floor front. Tel. K.I1- 
dare 9022.

PARENDAVOJIMUI kambaris, 
karštu vandeniu šildomas, vienam 
vyrui. Matyti subatoj. Ist fl. front, 
713 W. 21 St.

For Rent
RENDAI dviejų kambarių flatas, 

elektriką, ice box ir sienoj lova.’ Ren- 
da $45. 6602 VVestern Avė. Matykit 
J. Welichka, 6634 So. Maplevvood Av. 
Tel. Republic 3769.

RENDAI IŠFORNIŠIUTI ' 
RUIMAI

60 ruimų, naujai ištaisyti, pasiren- 
duoja į savaitę nuo $2.00 ir aukščiau 
be valgio; su valgiu $8.00 j savaitę. 
Geriausia transportacija prie Street 
karių linijos. te,/

1606 So. Halsted St.

RENDON dėl gasolino stoties labai 
geras kampas ant Archer Avė. Ren- 
da pigi ir 10 metų lysas. Atsišaukit 
5381 A.’chii’.’ Avė, 'fe'., A irginia C?70

RENDON flatas 6 kambarių, pe
čium šildomas,' ant 2 lubų. Geroj 
vietoj, netoli karų linijos, Brighton 
Parke. Tel. LafayCtte 6148.

RENDON 5 kambarių flatas. Yra 
barnė; renda $25. 1816 String St.

GERA PROGA
RENDAI 3-jų kambarių flatas 

dėl vaikinų ar merginų, kurie my
lit Švariai gyventi, su vėliausios 
mados įrengimais. Vana, elektra ir 
visi reikalingi rakandai. Renda pi
gi. Vienas blokas iki gatvekarių. 
Kreipkitės į krautuvę. 5211 So. 
Kildare avė. Phone Virginia 0631'.

i-,L - ,-------------- ----------- f-|-, ---------- .................... . ,

PARENDAVOJIMUI 4 gražus 
kambariai; gasas, elektra. Pigi ren
da. 938 W. 34lh PI.

Furniture & Fixtures
Rakandai-IUhai

GRAŽUS 4 kambarių nauji rakan
dai, greitam pardavimui, 3 šmotų 
parloro setas, 7 šmotų riešutinis val
gomo kambario setas, 3 šmotų mieg- 
ruimio setas, springsai. matrasas, vir
tuvės setas, 2 kaurai 9x12, lempos ir 
maži kaurai, viskas už $340, dalimis, 
6542 N. Clark St.

Pardavimui gražus aržuolinis sta
las ir 6 krėslai, $25. 656 W. Garfield 
Blvd. Tel. Boulevard 3741.

PARSIDUODA typcvvriteris Un- 
dervvood, kaip naujus. Kainavo 
$125. Parduosiu pigiai — už $45. 
Paulauskas, 7040 S. Rockwell st. 
Republic 1871. *

PARDAVIMUI 2 kambarių ra
kandai labai pigiai. 1710 S. Ne\v- 
berry avė. 2 fl. rear house.

Automobiles 
PARDAVIMUI Packard automobi

lis 1926 m. Parduosiu už teisingą 
pasiūlymą. 2931 S. Union Avė.

PARSIDUODA pigiai Cadillac au
tomobilius 1927 m., 7 pasažierių. Ge
ram padėjimų. 6604 So. Washtenaw 
Avė. Hemlock 2894.

PARDAVIMUI Essex karas 
(couch) dviem durim, 1926 mode
lio. Mašinerija gerame padėjime, 
tajerai nauji ir naujai permaliavo- 
tas. 3423 S. Emerald avė. 3 lubos.

WILLIS Knight, 1925 modelio, 
toyring, naujai malevotas, geirau- 
siąi bėga, kaina $275. Savininkas, 
2156 ,W. 48, St. 3efl0ų’,\re^r. A. .; /

AUTOMOBILIUS parsiduoda.
Buick, 4 pas., Coupe. Atrodo ir dir
ba kaip naujas. $300.25. Taipgi Rfo 
1 tono t'okas—$150.00 Atsišaukite, į 
gasolino į totį, 7249 West Archer Av., 
Summit, III.

Musical Instruments
Muzikoe Inatrttmentjjd

PARDUOSIU savo Ceader grojiklį 
pianą su 75 roleliais ir suolelis už $75. 
Priimsiu $30 cash, o kitus išmokėji
mais į 3 menesius nuo tinkamų žmo
nių.

SAVESTY, 
6512 So. Halsted St.

$850 vertės grojiklis pianas už $125. 
Roleliai, benčius, cabinet. Duosime 
ant kredito. Šaukit Normai 9432.

PA BDAVIM UI pianas. Už 
$100 nupirksite mano gražų 88 
notų grojiklį pianų, suolelį ir 40 
rolelių. Atsišaukit subatoj, ne
dėlioj arba darbo šventėj.

2216 W. Madison St., 1 fl.

Business Chances

PARDAVIMUI kampinis saliu- 
nas, biznis išdirbtas per daug me
tų, su namu, garu šildoma, randa
si prie dirbtuvių. Turi būt par
duotas greit. 1901 Canalport avė.

BEKERN® su namu pardavimui. 
Yra fikčeriai ir įrankiai, lysas pa
sibaigė, 6 kambarių flatas, gatava 
dėl biznio. Bargenas jei veiksite 
greit. 1752 W. 17 St.____________

PARSIDUODA groserio, saldai
nių, ice creamo ir tabako krautu
vė. Keturi kambariai dėl pagyve
nimo. Beismentas su visais įtaisy
mais. Nebrangiai. 2139 W. 24th St.

PARDAVIMU I gražus Mohair 
parloro setas už $75. 4008 S. Ar- 
tesian avė. / .

--------- —-—,— ——— — į r j ’

PARSIDUODA, bučernė ir gro- 
sernė, lietuvių, lenkų vokiečių 
apgyventa. .Mainysiu šnt bizniavo 
loto, šaukit Lafayette 7219. 
--------- ------k-u;—:—:----------------

PARSIDUODA Lunch Room pigiai, 
tarpe dirbtuvių.. Biznis išdirbtas per 
Ke'us metus ir saliuną laikė pirmiau. 
Saliuno rakandai yra. Aš per keturis 
metus laikau Luch Room, ne saliuną. 
Patyrimas ant vietos. 2233 Ford Avė. 
Chicago, 111. ,

--------------------------------------------------------------------- :—- --------------------------

DIDŽIAUSIAS BARGENAS-
Kas norit pasipelnyt tai pirkit ke- 

piklą. Parsiduoda labai bigai, nes tu
ri kitą biznį. Vieta ir rautai išdirbti 
per 20 metų, su namu ar be namo.

5650 So. Western Avė.
Lafayette 2321, E. Vitkus

PARSIDUODA Soft Drink Parlor, 
cigarų ir tabako krautuvė. Turi būt 
greit parduota už teisingą pasiutimą. 
444 W. 28th St.

PARDAVIMUI grosernė, kendžių 
vaisių ir ice cream krautuvė tarpe 
dviejų mokyklų Bridgeporte. Kas pir
mas tas laimės. 919 W. 33rd St.

PARDAVIMUI grosernė ir vege- 
lable Storas. Priežastis pardavimo 
— turiu du bizniu. 559 W. 36th St.

PARSIDUODA LABAI pigiai sal
dainių Storas. 4350 So. Honore St.

SALIUNAS PARDAVIMUI

Labai geroj vietoj, tarp 9 šapų. 
Nė jokio biznio daugiau nėra. Kas 
myli dirbti, tai daug pelno turės. 
Nedėlioj adaras iki 1 vai. po pietų, 
o visu česu galit pasiteirauti 3364 
S. Halsted St. Bus* paaiškinta.

Saliunas randasi
1248 W. Carroll avė.

PARDAVIMUI bučernė, darbo yra 
dėl 2 vyrų. 2758 W. 55th St.

PARDAVIMUI pigiai barbernė. At
sišaukit j Aušros Knygyną, 3210 So. 
Halsted St. Box 247.

Delikatesen krautuvė pardavimui, 
įsteigta per 9 metus, su visais rakan
dais, viskas moderniška. 28 W. 75 St.

PARDAVIMUI grosernė, vaisių 
krautuvė ir trokan, tarpe bučernSs ir 
kepyklos. Priežastis pardavimo — li
ga. Gera biznis. 603 West 31st Street

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė. Atsišaukit į trumpą laiką, 
nes turiu greit parduoti. 716 W. 31 St.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernč. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Lietuvių Kolonijoj. 1515 So. 
49 Avė., Cicero, III.

DEL LIGOS
Esu priverstas parduoti,

Savo bučernę, 
PIGIAI.

Sena išdirbta biznis per
10 metų.
Geram biznieriui labai 
tinkama vieta.
Atsišaukite telefonu —

Canal 4960

GROSERNĖ ir bučernė pardavimui, 
geras nuolatinis biznis, cash biznis, 
$1800 cash, mainų nenoriu. 2837 W. 
39th St. Lafayette 7624 <

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
gera vieta, 18 metų bizpią, 6 kamį>a- 
riaį užpakalyj, parduodu ' dej ligps, 
1408 ;So; Union Avė.

PARDUOSIU grosernę ir „delikate-; 
šen krautuvę be namo ar su namu. 
Pigiai, nes esu per senas vesti biznį. 
5959 S. Cravvford Avė. Tel. Hemlock 
0291.

PARDAVIMUI pieno ir groserio 
krautuvė. Tunu parduoti iš priežas
ties ligos. 1802 W. 46 St,

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

SOFT DRINK Parlor, prie Archer 
Avė. ir California, Brighton Parke. 
Savininkas priveistas parduoti, nes 
turi kitą biznį, randasi labai geroj 
vietoj, kuiną nebrangi.

Atsišaukit
3601 Paulina St.

Real Estate For Sale

PARDUOSIU mūrinį namą, dvie- 
1ų metų senumo, 5 ir 5 kambarių, 
naršiu vandeniu šildomas, du atski

ri boileriai, gesintai pečiai, ice 
box, stikliniai porčiai, dviejų karų 
garažas, . rendos $kfi4. Mainysiu 
j bungąloVv arba pigesnį namą. 
Priimsiu lotą už pirmą įmokejimą. 
Savininką galima matyti subatomis 
nuo pirmos, o ncdėliomis visą die
ną. Galiu priimti morgičius.

K. POSZKA 
7200 S. Wood St. 
Republic 8114.

TIKTAI vienas liko 5 kambarių 
mūrinis bungalow, 5233 S. Kilpat- 
rick avė,, pusė bloko į pietus nuo 
Archer avė., ką tik išcenicntuota 
gatvė, aržuolo trinias, furnace šil
doma, stikliniai porčiai, kaina 
$6350. J. STRNAD, 1808 S. Ashland 
avė. Tel. Canal 1272.

PARDAVIMUI namas Marųuette 
apielinkėj 2 po 5 ir 6 kambarius, pe
čiais apšildomas. Taipgi ^r beismente 
4 dideli ruimai. Sayiriinkas įvažiuoja Į 
Lietuvą. 1 fl. b932 So. Maplewoou 
Avė. , , '<

, ..įį."4i'Xy4L-i.-i.-................... — ■ ..

, "(JEHAS mainas
2 namai, 7 flatai ir 1 krautuvė, 

Marquette Manor, viskas moder
niška, tinka bile bizniui, parduo
siu arba mainysiu, į ką nors ma
žesnio, kaina teisinga. Del infor
macijų atsilankykit arba pašaukit 
telefonu. Savininkas. t . >i

2419 W. 69th SU
Phone Heinjock 8099 

----- 'r.

marquette manor
5 kUmbarių naujas mūrinis bun- 

galow, moderniškas, mūrinis ga
ražas, $2000 įmokėti, kaina $6500.

10 fiatų, 1 metų senumo, mo
derniškas, virš $600 įplaukų į mė
nesį, parduosiu arba mainysiu į 
biznį, arba bizniavą namą su biz
niu.

Bučernė ir 3—5 kambarių fla
tai, mainysiu į 6—8 fiatų namus.

Garažas dėl 65 karų, show- 
rooin, prie Western avė. Mainysiu 
biloJiką,. j Jotų?, nąpią..,. 
t___________________ _

BRIGHTON PARK
2—4 kambarių medinis namas, 

cementiniu pamatu, vana, elektra, 
gasas, $2000 įmokėti, kaina $5500.

5 kambarių cottagc, 2—4 kamba
rių medinis, kampas, parduosiu ar
ba mainysiu į lotus.

W. H. KELPS & CO.
2411) W. 69th St.

Phone Hemlock 8099.

PARDAVIMUI 7 kambarių mūri
nis bungalow, octagon frontu, ga
ru šildomas, garažas, turi būt par
duotas, — randasi lietuvių koloni
joj. 7015 S. Artesian avė.

Naujoj lietuvių kolonijoj

Parsiduoda lotas 35 X125, neto
li mokyklos, krautuvių, traukinių, 
elevatorių, busų ir boulevardų. Ga
lima statyti stubas, nes žmonės jau 
ten gyvena. Reikia įmokėti tiktai 
$150, likusius lengvais išmokėji
mais. Lotas kainuoja $750. Veikite 
greitai, jeigu norite išsiroinkti ge
riausias vietas. Telefonuokit Went- 
Worth 3669 arba rašykit:

L. NARMONTA 
(Narmontaitė) 

571*0 S. ADA ST.

NAUJAS geros rųšies bungalow, 
mūrinis octagon frontas, miegoji
mui porčiai, puikios vertės, $10,500, 
cash $3000, savininkas. 3630 N. 
Mozart st. Tol, Irving 5540.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, prie 79 St. 3 krautuvės, 3 fla
tai, įplaukų $6700, gera proga už 
$10,000 įmokėti. Matykit savininką. 
6409 S. Halsted st. Tel. Englewood 
7773.

PARDAVIMUI 2 fl. namas prie 
Humboldt bulvaro. Savininkas tu
ri parduoti 5—5 kambarių fl., ga
ražas, žemė dabar verta $450 pė
dai, lotas 37 Vi X155, parduosiu už 
$16500. Savininkas Lincoln 7043.

............... .............. -in-J - _ t >V . -ir ...............~

2 LOTAI, 30X125, prie Natchez 
avė., į išaurę nuo BeRnont avė., 
vakarinis frontas, yra visi įrengi
mai ir apmokėti, įskaitant gatvę, 
kaina $1650 kiekvieno. Berkshire 
0838.

PARDAVIMUI grosernė, su na
mu ar be namo; biznis išdirbtas 
per daug metų. Priverstas parduoti 
dėl ligos. 6955 S. Tahnan avė. Re
public 6724.

RĘNDON moderniškas 5 kambarių 
flįtas, yi;u visi> patogumai,, karštu 
vąindeniu šildomas, renda $50. Atsi
šaukit 2805 S. Leavitt St. 2 fl.

Iš PRIEŽASTIES apleidimo mies
to, parduosiu medinį namą 2 po 4 
kambarius; viskas moderniškai —už 
$5,900.00 ir Dodge Tur. karą už $140. 
Savininkas ant vietos. 2534 W. 46 St.

Real Estate For Sale 
Nainai-žemė Pąrdaviyiii

BARGENAS. Pardavimui biznio 
prapertė, štoras ir 2 flatai, 3656 S. 
Union avė. Kaina $4,000. Matykit 
savininką. 1 fl. 834 ,W. 55 St., arti 
Halsted st.

PARDAVIMUI namas su restora
no bizniu arba atskirai. 5111 So. 
Wentworth avė.

MAINYSIU bizniavą lotą ant 
prįvatiško Joto arba nebrangio au- 
tobobilio. Phone St. Charles 451.

PARDAVIMUI mūrinis 6 kam
barių katadžius, beizmentas gyve
namas, medinis dviejų karų gara
žas. Kaina $5,200. 3350 S. Emerald 
avė.

PARSIDUODA bizniavus namas, 
Štoras, 5 ruimai ir garažas. Kaina 
$3500, cash $500. 3116 S. Halsted 
St.
^PARDAVIMUI medinis 3 kamba- 
rių cottage, elektra, maudynė ir 
vieno karo garažas. Lotas 60xl-r>0» 
kampinis ant stahte kelio, netoli 
Chicagos. Parduosiu arba mainysiu 
ant automobilio arba grosernės.

3314 S. Auburn avė. ’

30x150 bizniavus lotas prie 
Burlington st. netoli Grant St., 
Westpont, III., prieš Burlington 
geležinkelio stotį, kaina $1400, iš
mokėjimais, taipgi lotas prie 95 st. 
ir Loomls, 37’/2X125, parduosiu 
greitai ir pigiai. Tel. Hemlock 5184.

GRAŽUS 5 kambarių mūrinis 
bungalovv, karštu vandenių šildo
mas, kampas, 2 karų garažas, ce
mentuota gatvė, gražioj apielinkėj, 
geriausis bargenas North West 
Side, išmokėjimais, matykit tuoj, sa
vininkas' 3458 Natchez Str. Tel. 
Palisade 5690.

PARDAVIMUI pigiai moderniškas 
2 fiatų mūrinis namas, netoli trans- 
portacijos, moderniškas, yra ug- 
navietė, 2 karų garažas, įtaisymai 
apmokėti. Mr. Herrmann, 1747 N. 
Mayfield avė. Tel. Merrimac 4162

PRIVATIS žmogus nori parduo
ti naują mūrinį bungalott, pigiai už 
cash, 1 blokas nuo Mai*quette Par
ko ir gatvekarių, viškai grįsti dcl 
miegrubniu, skiepas pleisteriotas, 
stikliniai miegojimui porčiai. Tel. 
Republic 1154.

Geriausias pirkinys North Side. 
Biznio namas, gerai apšviestas na
mas ant Clark St. S. W. kampas 
Morse avė., 7 krautuvės, 16 ofisų, 1 
lotas, kaina $150,000, equity $45,000, 
didį priimsiu i mainus. Mr. KRU- 
LAN, 11 S. Ea Šalie St., Rm. 738. 
Tel. Randolph 0884.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 2 fiatų, 6—6 kambarių, karš
tu vandeniu Šildomas, vėliausio 
styliaus. O jei norite gerai subu- 
davotą namą — aš jums pastaty
siu. Atsišaukit prie savininko Ir 
budavotojo.

6937 S. Artesian avė., 1 fl.

DIDELI BARGENAI
6—6 KAM. NAUJAS MURO NA- 

mas, vandeniu šildomas, po tris bed- 
rumius, gražioj vietoj, South Side. 
Kainrfabai pigi Inmokėt tik $3000.- 
00. Kitus ant lengvų išmokėjimų.

5— 5 KAMB. MEDINIS NAMAS, 
su muro besmontu, 2 karų garažas, 
Brighton Paik. Kaina labai pigi. In- 
mokėt tik $2,000.00.

6— 6 KAMB. MEDINIS NAMAS, 
Cement Block besmontas, 2 karų ga
ražas. Kaini pigi. Inmokėt tik 
$2,000.00.

Šitie trys namai yra pigiausi iš vi
sų ir kas juos pirks, sutaupins po 
$1,0000.00 ir jsigys gerus namus.

Atsišaukit greitai pas savininką:

JUOZAS VILIMAS
4405 S. Fairfield Avė. 

Phone Laf. B948.

PARDAVIMUI Brighton Parke 6 
kamb. medinis namas, ant cementinio 
beizmento, furnasu šildomas, kietme- 
džio vidus, 2 porčiai ir 2 karų gara
žas, lotas 31x125. Parduosiu nebran
giai; žadu važiuoti į Lietuvą.

4011 S. Campbell Avė.

Reikia namų 
dėl 
pardavimo 
mainymo

Visokių 
visuose 
kampuose 
Čikagos.

Tuoj atsiliepkite pas
S. J. Dargužis

S07 W. 1HU> st.
Canal4960

BIZNIAVĄ kampinį namą su 
štorais ir 16 pagyvenimų parduosiu 
arba mianysiu ant mažesnio namo. 
Randasi geriausioj biznio vietoj.

'PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis bungalovv, su dviejų mašinų 
garažu, arba mainysiu ant 2 fla- 
Jų mūrinio namo po 6 kambarius.

Z. S. Mickevičc.
2505 W. 63id SI. 

Helmlock 9800. - ------------------------ •
(Continued on page 8)
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C L A S S I F I E D A D V E R T I S E M E N T S
(Continued from page 7)

Namai-Žemė Piirdn vtuut

RESTRICTED apt. arba bunga
lovv pardavimui, gera transportaci-, 
įa, netoli parkų ir mokyklų, $2000 j 
bargenas. Saukit panedčlvj. Lincoln 
24 Ui.

Čia rasi tikrus bargenus
fl. naujas muro namas, 5 į 
kamb., aržuolo trinias, vi&* 
ir kiti moderniški įrengi- j ’ankumą
Randasi prie vienuolyno

Misct’llaneottfFarms For Sale
Ūkiai Pardavimui
AKl’s“Ūš'AKi

Lietuvis už lietuvj, pirma jums bus 
tokia laiminga Darbininkų švente 
kaip šita gera proga tą laimę atsiek
ti he sugaišimo darbo ir ji jums at
neš kelius tūkstančius dolerių. Maty- 
kit šitas ukes, kuriose aš jūsų lauk
siu rugsėjo 4 ir 5 dieną.

60 akrų, geri budinkai, pačiam mie- 
sste, giria, upė, sodnas, 6 karvės, 2

Reni Estai c Kur Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Nanial-žrmė Pardavimui

Real Estate For Sale
Nr.mai-žemė pardavlmui

APLEIDŽIU miestą • ir noriu 
greitai parduoti žemiau pažy
mėtas savastis ' labai pigiai.

5 KAMBARIŲ cottage ir lo
tas 60x133, kaina $4,000, įmo
kėti $1000, kitus kaip rendą

6 KAMBARIŲ cottage, ant 
bizniavo loto, 50X125 pėdų, 
kaina $5,350, įmokėti $1000,

.\s prasiienKsiu su savo uiisyn- . .. . . i4<ralo
Ifmis, kad parodžius didelį prie- K1^us pagal ,|ILU išgalę.

I 'nnkumą koslumeriams, kurie nu- i 5 KAMBARIŲ cottage, ant
.įpirko 28/ lotus čionai laike pa- (;entral ave. Kurnąs šildomas,
skutimų 3 savaičių. Ias rodo, kad , . t
aš duodu tikrų bargeną. Jus norė- moderniška, lotas 100X12.),
šile, kad ir jūsų draugai nusipirk- prje geros biznio gatvės, kai
tų lolą čionai, kad sykiu galėtu-i ..... ..
mrl turėti vasarnamius. Proga prie | na $(),.)00, įmokėti $1000, kl- 
Cryslal Lako dar iki šiol nebuvo j įus lengvais išmokėjimais, 
’okia suteikta ir tokiomis pigiomis 
minomis. Kaip šitie lotai bus iš- 
larduoti, 

bus.
991 pėda ežero

Jūsų patogumo. Crystal Lake Gar- į
.l.ns ran<lasi j pietus nuo Crystal t H Garfield 
Lake, tarpe Crystal Lake Country .

1 Club ir Crystal Vista Country Club, Archer ave. Parduosiu UZ $900. 
viduryj didžiausio išsivystymo

1 ’y bos,

Real Estate Eor Sale
~ ______Namai-Žemė Purdatuntu

NEDALIOJ IR PANEDĖLYJ 

[Užgnėdinantis Išpardavi
mas ii Jubilėjus

CRYSTAL LAKE GARDENS 
Musų didelėj ir puikioj pastogėj 

Sanvičiai — Ka*. i — Muziku 
Viskas dykai dėl jūsų visos šeimy

nos 2 dienų išvažiavimui
Aš prasilenksiu su savo taisyk-

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas su garažium. Puikioj apielin- 
kėje, Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.

Pardavimui 11 kambarių namas, y- 
ra gasus, elektra, cementuotas skie
pas, 5152 S. Kildavę Avė. arba 6 kam
barių flatas rendon, nebrangiai. PI- 
TASSI, 2312 W. Van Buren St. Tel. 
West 0749.

Geras lotas sekamas nuo kptnpo 
prie 79, netoli valstijos kelio, 25x125, 
lengvais išmokėjimais. Walter J. Paul, 
Real Estate, 3236 W. 55th St. Apt. 2.

50 pėdų prie 63 St. netoli Central, 
$200 pėdai, 75 pėdų prie 63 St. netoli 
Austin, $125 pėdai. 63 St. 42 pėdų 
kampas, netoli Crawford, $200 pėdai, 
50 pėdų prie 79 St. netoli Hamlin, 
$175 pėdai. 5 akrai Central Ave. ne
toli 79 St. Applegate, Wentworth 9172 
-------------- 1---------------------------------

Pardavimui 10 biznio lotų ir kam
pas, yra visi Įrengimai, N. E. kam- 1 . „ . . .
pas 55 ir Ridgeway St. $75 pėdai. Tel. | arkliai, 2 kiaulės javai, ir mašinos. 
Saginavv 6722

LIETUVIAI
Pastatysime ir finansuosime 5 kam
barių namą ant jūsų loto, arba 2 ar
ba 3 flatų. Pinigų nereikia. R. R. 
DOBROTH & Co., 3153 Montrose Av. 
Juniper 7807.

PASIRINKiMAS sampelinių kaili
nių kautų, pamušas biskj suteptas, 
parduosiu nebrangiai, šaukit Neve
da 3588.

2 
ir 5 
kos 
mai.
Kaina tik $12,800.

I fl. naujas moderniškas mu
ro namas, 4 po 5 kamb. ir I 
k a ru gara žas. 1 otas 58 X125. 
Randasi prie Manpiette parko. 
Kontraktorius pigiai parduoda, 
arba mainys į išmokėtą namą.

10 flatų |H> 3 didelius moder
niškus kamb., gražus kampinis 
naujas namas. Randasi prie 
\Vestvrn avė. ir arti vienuoly
no. Parduosime $8000 žemiau 
kainos, 
pinigai, 
kaina 
$8000. 
mokėtą

Bungalo\vs 5 arba 6 
rių parduodame už 
pasiūlymą. Naudokitės 

2 fl. muro namas,
kamb., furnasu apšildomas ir 
kiti parankumai. Randasi ge
roj vietoj prie Arcer avė. Mai
nysime į bizniavą namą.

Pačioje Bridgeporto širdyje 
(> šeimynų niuro namas, gerame 
stovyje, beismontas ir kiti pa
rankumai. Rendų neša į mė
nesį $111. Kaina skubiam par
davimui $11,500; įmokėti $4000 

2 fl. muro namas, 6 ir 0 kam
barių, 
tas ir 
dasi

nes skubiai reikalingi 
Aprubežiuotam laikui 

tik $50,900; Įmokėti ■

Taipgi lotas ant Park Side 
daugiau jau tokių nebe- Ave. netoli Archer UŽ $275. Tik 

pakraščio dėl hiskį įmokėti.

Lietuviai darykit bizni lietuviais, 
kumpinė krautuvė, 5 kambarių flatas, 
3 karų mūrinis garažas, galima var
toti kaipo ofisą, mainysiu j lotą ar
ba namą kaipo dalj (mokėjimo. Walter 
J. Paul Real Estate, 3236 W. 55th St.

Už $3500 nupirksite 2 flatų medi- 
nj namą, po 6-6 kambarius, vanos, 
elektra, gasas, pečiumi šildomas, už
pakaliniai porč’ai, cementuota ėlė, 
Vi bloko nuo 41 St. karų linijos. Lo
tus 25x125. Rendos $45 į jnėnesj. 
Biskj jmokėti. Tel. Commouore 1184

Kaina $3800.
40 akrų, geri budinkai, upė, miškas 

gyvuliai, javai, padargai, kaina $2300 j
80 akrų, geri budinkai, gyvuliai, ja- | 

vai, padargai, kaina $4000.

KANDYS
BLAKĖS

DALESKITE JUMIS PALIUOSUO-
„ . T. TI NUO BEREIKALINGO RUPES-

4i° "JoaL Žeme8 *r ””Skas be bu' I CIO APIE RAKANDUS. KAINA PI-

golfo laukų ir kliubų.

Nemažiau
Arba mainysime į iš- i <lc<‘d1 no loto.
namą.

$76.50 
UŽ LOTĄ 
kaip 2 lotai pirkėjui, 

duodamas prie kiekyje- ;

2 LOTAI ant Central avė., 
boulevard ir

BARGENAS. Krautuvė ir 2 flatai, 
po 5-5 kambarius. Parduosiu su biz
niu arba be biznio. Atsišaukit, 1724 
West 61 st St.

kamba- 
teisingą 
proga.
4 ir 4

$15 cash ir $2.50

sta- 1 tolimesnių
kreipkitės prie 
Molk.

5339 S. Central ave.
cor. Archer ir.Central

Tel. Prospect 8759

informacijų 
M r. Charles

TRANSFERINIS KAMPAS—N. W. 
KAMPAS ARCHER IR CRAWFORD, 
101VA125, GERAS PASIŪLYMAS 
NEBUS ATMESTAS. SAVININKAS 
LAWNDALE 6688.

Lietuviai—gyvenkit lietuvių distrikte 
Pardavimui 5 kambarių mūrinis bun- 
galow, mažiau negu metų senumo, 
Edison parke, yra visi Įrengimai ir 
apmokėti, 2 blokai nuo bažnyčių, mo
kyklų ir krautuvių, karštu vandeniu 
šildoma, kaina $10,800. Parduosiu 
(|uity už $2800, arba geras cash pa
siūlymas nebus atmestas. Tel. New- 
catle 2436.

Pardavimui naujas apartmentinis 
j namas ir krautuvė, 2 didelės krautu
vės su skiepu, 6-4 kambarių apart- 

PARDAV1MUI 2 po 5 kambarius . mentai, 4 karų garažas, rendų $6540, 
1 muro namas, karštu vandeniu apšil- su $40,000 galit veikti, kaina $53,000, 
domas, basementas cementuotas, ša-1 priimsiu lotus kaipo jmokėjimą. 3801 
lyj lotas 50x125 ir garažas dėl dvie-! N. Crawford Ave. Irving 2634. 
jų karų. Parduosiu už teisingą pa-1-----------------------------------------------
siulimą. 2931 So. Union Ave. ' Pardavimui per savininką naujas 

----- ’ Į mūrinis 3 flatų namas, su garažu, 
Park 1 gatvė ir ėlė cementuota ir apmokė

ta, $14,000. 4874 Homer St. Albany 
4084.

į menesį
Galit tuojau statyti namą.
AUTOMOBILIAIS: Higgins keliu 

ki Dundee, pasukit po dešine ant PARDAVIMUI Marųuette ------
kalno ir važiuokit iki Northwest apielinkėj lotai, Millard Ave. & 71st 
kelio, Route 19, paskui pasukit po St. prie pat parko, 4 blokai nuo šy. 
kaire i Crystal Lake, arba bile ke- Kazimiero vienuolyno. Du (otai prie 
hi iki Northwest Kelio ir važiuo- vietos 80x125. Gali pirkti ir vieną 

Lake 40 pėdų lotą už $775. Pasakykit ar 
Shore galit pirkti pigiaus? Turi būt parduo- 

va-1 tas greitai. Atsišaukit laišku ar as
meniškai vakarais ar nedėlios rytą. 
Agentų nereikia. P. Lakis, 4517 So.

1 Washtenaw Ave.

(it iki ('ryšiai Lake. Crystal 
oasukit 
Drive 
karus

po kaire i Lake 
ir važiuokit iki vietos 
nuo ežero.

R. A. Cepek
j

Puikus biznio lotas, frontago 33 pė
dų 6 kambarių moderniška cottage, 
garu šildoma, prie 75 St. 1% bloko j 
vakarus nuo Cottage Grove Avė. Kai
na $15,000, V.\ cash, kitus išmokėji
mais. Tel. Radcliffe 0825.

įmokėt

3645 W. 26th Street 
Phone Lawndale 7086 

11 South La Šalie Street
Phone State 2723

PARDUOSIU savo 17 metų išdirb- ( Kaina $13,000. 
tą čeverykų biznį, namą ir staką. Lo
tas 24x135, kaina $40,000, cash $15,- 
000, kitus išmokėjimais, krautuvė ir 
6 kambarių flatas viršui, 2 karų ga
ražas. 1647 W. 68rd St. Tel. Pros
pect. 3394.

dinko $300.
590 akrų dvaras, 28 galvijai, ark

liai, kiaulės, javai, mašinos, 13,000
330 akrų dvaras su gyvuliais, pa

dargais. Pačiam mieste. Mainysiu ant 
namo be skolos, kaina $16,000.

40 akrų su gyvuliais, padargais, 
fruit farma $14,000. Mainysiu Į na
mą, geroj vietoj.

80 akrų ir budinkai. upė, miškas. 
Mainysiu j mažą namą. Kaina $4000.

600 akrų dvaras su gyvuliais, pa
dargais. Mainysiu j namą ne branges
ni kaip $18,000, ūkės kaina $18,000.

100 akrų, gera ūkė su gyvuliais, 
javais ir padargais. Mainysiu j namą.

GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX- 
TERMINAT1NG CO., 159 N. DEAR- 
BORN ST. PHONE DERBORN 4941.

LIETUVIAI
Aš jums parduosiu lotą ir garage na
mą už $1350, tiktai $150 cash ir per 
5 metus išmokėti, netoli Irving Park 
A. H. Monk, 2235 N. Marmora Avė. 
Tel. Berkshire 0243.

P. A. ANDREKUS, 
Real Estate, 

Pentvvater, Mich.

GENERAL Service Construction Co., 
1214 Grand Avė., Telephone Monroe 
0611. Specialistai visokios rųšies na- 

1 mų taisymo. Pakeliam namus, ce- 
mentuojam pamatus, Įdedam šalygat- 
vius, karpenterių darbą atliekam, per- 
taisom krautuvių frontus ir tt.

Krautuvė ir du flatai pardavimui, 
lotas 25x125, lengvais išmokėjimais. 
6510 Cottage Grove Av. Prospect6589 Į

2 aukštų mūrinis namas, 3 karų ga
ražas, 50 pėdų lotas, modemiškas, ne
paprastas bargenas. Palisade 3432.

DIDELĖ PROGA 
Mainau farmas apie Chicagą ir 
Louis, j namus Chicagoj, 40 akrų 
3J20 akrų.

Schauer and Sons, 
2527 So. Kedzie Ave. 

Tel. Rockvvell 4243

St. 
iki

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik
ti darbą prie automobiiiaus, pavažiuo- 

, ti kur nors mieste. Taisome, oter- 
hauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk 
ŠĮ skelbimą. Roosevelt Auto Hospital, 
1154 So. Albany. Van Buren 8341.

PARDAVIMUI arba mainymui 
85 akerių farma lllinojaus vals. 6 

• karvės melžiamos, 1 telyčia, 3 ge- 
Gražus 5 kambarių mūrinis bunga- ri arkliai, 3 kiaulės, 200 vištų, 118

low, 2 karų garažas, $10,000, cash ančių, 25 akeriai kornų. Geri bu-
$3500, kitus lengvais išmokėjimais, dinkai, didelis sodnas, 1
didelis nuleidimas už cash. Savinin- nuo miesto, 60 mylių nuo Chicagos.
kas 2238 N. Keating Ave. Phoffl} 
Belmont 1395.

T

PASTATYSIM ant jūsų loto 5 kam
barių murinj bungalow, aržuolo tri- 
mas, furnas šildomas, už $5150, iš
mokėjimais pagal sutarti. David 
Whithelaw, Builder, 4417 N. Major 
Avė. Kildare 8499

(linkai, didelis sodnas, 1 mylia

929 W. 33 PI.

NAŠLĖ parduos eųuity, 50 pėdų 
Elston Avė. biznio lotas, 50x125, 

%AKRO pardavimui, prie 105 ir e(,uity $1500’ Palisade 6938- L .

Financial
Finansai-Paskolos

aržuolo trinias, beisnion- 
kiti parankumai. Ban- 
Brighton parke prie 
avė. Kaina tik $11,000; 
$3500.

Lotas 30X125 prie vienuo
lyno tik už $2100.

Lotas 25x125 ant 69th
Campbell 

Lotas
Western

taipgi 
liargenų, 
suminėti.

$1600.
25X125 ant 

$4200.
I u rime keletą

kurių čia stoka

59

ir

ir

gerų 
vietos 
žinių 

malonėkit kreiptis Į musų įs
taigą.

K. J. Macke and Co.
2436 \Vest 59th Street 

(kampas Artesian) 
Tel. Prospect 314(1

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

pa

4 FLATŲ naujas mūrinis namas, 
Įplaukų $220 j mėnesj, 34500, cash

1 $2000 žemiaus kainos, reikia pinigų. 
2447 W. Marųuette Rd.

NAMAS, 2 LOTAI ' PARSIDUODA 6 kambarių su skle-
Parsiduoda 8 kambarių namas, pa-, pų ir visokiais moderniškiausios ma- 

togioj vietoj, 2 lotai žemės, graži pie- ' »» >- <»■»--
vutė, vaisiniai medžiai. Visai arti 
prie Marųuette Parko. Apžiūrėti ga
lima trečiadieniais ir šeštadieniais po 
pietų. 3234 W. 64th St.

dos “Bungalow.p Furnace H. ir “Ice 
Bo” nuo porčiaus. Zigmonta Gedvilą, 
12239 S. Emerald Avė., Chicago, 111.

PARDAVIMUI PER BUDAVOTO- 
IĄ 5 kamb. naujas moderniškas me
ninis bungalow, galima padaryti 4 
kambarius ant viškų, furnas šildoma, 
tile grindys ir maudynės, įmūryta va
ra, moderniška konstrukcija, gatve 
cementuota, gera transpo r t a c i j a, 
£6900, išmokėjimais. 2198-40 74th Av. 
R. J. Brett, 4005 MHwaukee Avė. »Kil- 
dare 6405.

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
namo savo Restauraną ir Soft Drink 
Parlor. 248 E. 157th St. Tel. Harvey 
198 J. Harvey, III.

PARDAVIMUI geroj vietoj gara
žas, 50X125 pėdų lotas—arba mainy
siu ant namo, neskiriant apielinkės. 
Prieinama kaina. Garažas randasi 
North West Side. Del platesnių infor
macijų kreipkitės pas Willium Gritė- 
nas, 3241 So. Halsted St. Phone Bou- 
levard 5066.

NAUJAS mūrinis namas, 11 
gyvenimų ir 2 storai, vėliausi ______________ _______
symai, sienos, lovos ir vanos su rįnįs bungtf1ow, lotas 25x125, taip- 
lietum; parcelinis ice box ir parce- gj kampinis lotas 35x125, vana, 
linės šėpos virtuvėj. KevaDee bot- sodnelis, turiu parduoti prieš rug- 
leris, garu šildomas. Morgičius bat- jų Tel. savininkui Beverlv 
gias tik už 5 metų. Parduosiu pi- 01194 
giau $1500 negu vertas.

Kreipkitės- tuojau. Padarysite 
du metu dvigubus pinigus.

A. VISBARAS
6409 S. Kedzie ave.

Hemlock 3825

MODERNIŠKAS 4 kambarių mu-

PARK MANOR, 8 fl. mūrinis, 
mainysiu Į bungalovv arba 2 fl. 
Taipgi turiu 2 ir 3 flatų į Chatham 
Field, mainysiu į 6 kamb. bunga- 
lovv į Park Manos arba So. Shore. 
A. Matushek, South Chicago 9380.

PARDAVIMUI medinis namas, 
krautuvė ir 3 flatai po 4 kambarius. 
Rendos $97 Į mėnesj, kaina tik $8500. 
Savininkas duos morgičius. 1734 So. 
Union Avė. 2nd fl. rear.

PARDAVIMUI j Park Ridge, 422 
Lake Avė., 6 kambariųi/reizdenci- 
ja, karštu vandeniu šildoma, kam
pinis lotas, 87x124, assesmentai iš
mokėti, $13,500, — $5,000 cash, 

bloko North Western Stotis. 
G. Earl Grinder. 4956 N. Kentucky 
avė. Palisade 0029.

PARDAVIMUI grosernė su namu , PARDAVIMUI 4 kambarių cemen- 
ant Arcehr Avė. arba mainysiu ant 2 tinių blakų namas, šiltu vandeniu ap- 
flatų namo. Tel. Prospect 2559. šildomas. Lotas 120x125, pigiai. 5524 
---------------------- ----  --------------------So. Natchez Avė. *4bloko nuo Archer

MARŲUETTE Manor, 2 flatų na- į Avė.
mas, kaina tik $13750 greitam par----------------------- —   —•—- •—-
davimui. Sun parlor, garu šildomas, PARDAVIMUI 2 akrai žemės, 
2 karų garažas, telefonuokit savinin-1120x180, aptverta ir garažas, prie 
kui Hemlock 6315 Country linijos, $3350 cash, gasas,
---------- —---------------------- ------------- elektra, telefonas, taipgi akro

Gražus 6 kambarių mūrinis bunga- Sl* 0 kambarių namu. $3250, gasas, 
low, dideli kambariai, stikliniai por-; telefonas, tik žemė verta
čiai, karštu vandeniu šildomas, 2 ka- 
nj garažas, lotas 35x125, gatvė jp 1KIRKWOOD, 3939 W.. North avė. 
elė cementuota ir apmokėta, trauki-1 Belmont -407
nių ir gatvekarių transportacija. 5011 j 
Windsor Avė. Kildare 7555. Per 2 dienas

Mainysiu 1 bvenciŲ.
y U .. Matykit šj bargenų gražiam

Bizniavą muro namą, štoras, 3.j verjy HiJ|s miške — rezidencija'— 
pagyvenimai, visi Įrengimai, prie |0(as 50yi25, Sveikiausia vieta vi- 
transfer kampo, Bridgeporte. Bile soj Čikagoj. Parsiduoda už $7500. 
bizni imsiu mainais. * - ------

Atsišaukit:
Canal 4960.

Bc-
visi įrengimai, prie |0|as 5()yi25. Sveikiausia vieta vi-

Cash reikia $3000. 
šaukit Canal 4960.

PARDAVIMUI medinis namas, du 
Fo penkis kambarius. Garažas dėl 
dviejų karų. Kaina $3,000.00 944 W. 
37th Place.

PARDAVIMUI medinis namas, 
2 gyvenimų, po 4 kambarius, yra 
gasas, elektra, namas aptaisytas. 
3656 S. Emerald avė.

GENERALIAI kontraktoriai, plyti
nis darbas, plumbingas, namų pama
tai, garažai, perdirbimai, nauji ir se
ni, lengvios sąlygos. Gaukit musų 
apskaitliavimą prieš pradendant dar
bą. Bell Contracting Co. Harrison 
0697, nedėlios vakarais Plaza 1820.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

i vienų dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Turner, S. E. kampas, savininkas, ,
10501 S. Turner Ave. MARQUETTE Manor 2-5 kamba-,

rių, naujas mūrinis namas, moderniš
kas, karštu vandeniu šildomas, 2 karų 
garažas, platus lotas, turiu greit par
duoti, nes apleidžiu miestą dei ligos. 
Parduosiu už tikra bargeną. W. H. 
Kelps & Co., 2419 W. 69th St.

PARDAVIMUI lotas Ciceroj, pigiai, 
lengvais išmokėjimais. Rašykit, Nau
jienos, '1739 S. Halsted St. Box 964.

Phone Prospect 4320 
Prieš budavojimą pasitarkit su 

Stanley Kleehammer 
Generalis kontraktorius ir 

budavotojas 
5019 So. Westem Avė. 

Chicago
PARDAVIMUI

Naujas garadžiys 50x125, Įtaisytas 
i pagal vėliausios mados. Didelis Sales

PARSIDUODA namas ant dviejųflatų 6-4 kambarių, dėl dviejų karų I K'aL Randas‘ 8M1-38 Archer Ave- 
garadžius, aukštas cementuotas švie- Purdavimui naująs bungalo\v 5 kam
štis beisementas, patogus bile kokiai ' barių, karštu vandeniu apšildomas, 

bizniai. Savininkas 2033 Canalport lotas 50x125, randasi Brighton Parke.
Ave.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 2 flatų, ,§-6 fcąąibarių, karštu 
vandeniu šildomas, vėliausio styliaus. 
O jei norite aš jums pastatysiu na
mą. Atsišaukit prie savininko ir bu- ! 
davotojo.

6937 S. Artesian Avė., 1 fl.

Parduosim pigiai. 
Pardavimui namas po 4 ir 4 kam

barius su beismantu, maudinės ir visi 
parankumai. Randąsi Brighton Parke.

Pardavimui 4 pagyvenimų medinis 
------  namas, geroj vietoj, randasi Town of 
čioj kolonijoj. Priežastis — likau Lake. Parduosim pigiai, 
kolieka ranka. Kama $14,000. Yra; 
morgičius. Atsiliepkit 5361 Archer ' 
ave. Tel. Virginia 0770. • pagyvenimų ir 4 karų garadžius Įtai;; • "rr’nV[kiaUfii;i"Dabudavotas sa- ■
--------------------------------------------------[sytas pagal vėliausios mados. Labai mas yra PulRiaUfilai paouaavotas sa

i KdLVeM,;rĖt.Pa^:kJ‘fifi"ffiki«kls hšjimo šaukit Mr. Tompkins, Kildare I 
[.and as |Ma) <| uett e P ark e. 6616-18 S. ]9į9 MEs PASTATYSIME ANT1

- - ~ • JŪSŲ LOTO NAMĄ BE {MOKĖJIMO

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui bučernė ir grorernė su nauju 
niuro namu i.nt krunpo Archer avo. ■ 
Lotus 33 125 ir užpakaly cottage. j
Biznis labai geras ir gerai augan-1

Mokėk
Rendą

• Savo •
Kišenėn

Pirk šį namą už $1000.00.
Nupirksi 4 fl. po 4 kamb. inur. j 

namą, reikalingiausi Įrengimai.
Visai nejausi kaip rendos 1 

sius išmokės.
Pasiteirauk —

S. J. Dargužis
807 W. 18th St.

('anai 4960

llku-

MODELINIS NAMAS 
Mes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų 
7 kambariu, Colonial styliaus namą, 
presuotų plytų, 2 karų garažas irgi ; 
presuotų plytų, Kraž> tile prausynS, 
įmūrytas lovys, Kasu šildęma, elek
trinė ledaunė, kieto medžio grindys, 

' cementuotas skiepas. Namas, kuria- į
Pardavimui naujas mūrinis namas 4 ™ i ANTRIEJI morglMai byle kokia su-

Visi modemiški parankumai, tas na-1 ma, padaryti ir nupirkti Į vieną die- 
mas yra puikiausiai pabudavotas sa- į nq, geromis sąlygomis. Pamatykite 
vo rųšies. Del informacijų ir pasikal- j mane pirmiausia.

m-----H EPŠTEIN, »
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

Phone Republic 6322
ANTftN M. ZIEGLER 

Generalis Budavotojas ir 
Kontraktorius

Paveldėjas senos ir atsakančios 
firmos

M. ZIEGLER & SON.
Visas darbas garantuojamas 

Biznyje jau 50 metų 
1948 W. 51 St^ Chicago

Whipple St.

Mes tos namus parduosime pigiai 
i arba mainysime ant kitų namų, 
■ ar biznių.

Jokantas Bros.
4188 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

lotų Exchange—Mainai
MAINYSIU 8 flatų namą ant I 

didelio namo; galiu pridėti cash. 
Namas randasi geroj apielinkėj. T>i?nni>7TT fir’ 
6815 S. Ashland ave. Republic 4570 ; * “-j IKZiILi^Iy ilivUo 
----------- ----------------- 1647 W. 47th St

2-rus M
Padarome

TURIU brangių lietuviškų kny
gų vertės $3000, kaip tai: Žinynų, 
Orakulų, Geografijų, Istorijų ir tt. 
Noriu jas parduoti arba mainyti Į 
biznį, lotą arba fanną — parduo
dant arba mainant už knygas ro- 
kuosiu daug pigiau, negu jų pilna 
kaina. Reikale šito pirkinio arba 
maino telefonuokit apie 7 va), va
kare Brunsvvick 6535, arba laišką 
adresuokite: /Naujienos” Box 965, 
t739 S. Halsted st.

Specialis bargenas • NEGIRDETI MAINAI 
 _________

___________________________SAVININKAS priverstas par-
PARDUOSIU medini namą 5 kam- duoti savo namą bargeno kaina, 

barių arba mainysiu ant didesnio 2 
flatų. namo ar ant bučernės ar gro- 
sernės. 4415 S. Honort St. sarinč virtuve ir vana į skiepą.
-----------------------------------------Gerame padėjime. Randasi

4 flatų mūrinis namas, yra va-

KRAUTUVfi ir flatas, prie pat Be- Bridgeporte. Raina $9,150, įmo
verly Hill, naujoj, greitai augančioj - - .
vietoj, tinka bile kokiam bizniui, mai-
nysiu arba parduosiu. 1710 W. 87th čius. Matykit.
St. arba Tel. Vicennes 0339.

keti $3,000, už kitus morgi-

Miscellaneous
{vairus

SU mažu įmokėjimu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabudavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puikioje Mar- 
quette Park apieiinkejer 1

J. N. Zewert and Co
4377 Archer avė.
Lafayette 5313

SUSTOK rupinties apie pirkimų, 
arba mainymą namo, loto, farmos, 
ar biznio. Ateik pas mus, pavesk

_ . ta rūpesti mums ir busi laimingas,
ųuvvvv * apiuiiunvjv, tik į Mes turim daug bargenų jums pa-
trejetas blokų nuo parkų, arti g£!
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. Campbell Avė.

Turiu 2 lotus, 35 mylios tolumo, y- 
ra visi įtaisymai, suros ir apmokėti, 
aš noriu 6-12 apartmentų, dadėsiu 
cash, arba gal man patiks maža iš
mokėta farma. GREEN, Austin 3074

2 FLAT, mūrinis namas, 5—4) 
kambarių, 4341 Drummond Place, 
visi assesmentar išmokėti, 2 furnas, 
viršutinis flatas išrenduotas už $50, 
kaina $13,500, cash reikia $2500. 
G. Earl Grindler, 4956 N. Kentucky 
avė. Tel. Palisade 0029.

GRAŽI 5 kambarių moderniška 
bungalow, karštu vandeniu šildoma. 
Tai yra tikras namas. Bargenas, 1452 
W. 67th St.

I

gali išmainyti arba parduoti jūsų 
prapertę. Stanko & Ncstor, 5097 
Archer Ave. Lafayette 6036.

ATNEŠ 16% INVESTMENTAS 
Pardavimui prie 3821 So. Califomia 
Avė. pečium šildomas, mūrinis na
mas, 5-4 kambarių flatai, krautuvė su 
gyvenimui kambariais iš užpakalio, 
galit pirkti su bizniu arba be biznio, 
$3000 cash reikia, šaukit savininką 
vakarais. Irving 3069. .

PARDAVIMUI 5 kambarių muro 
bungalow arba mainysiu ant medi
nes arba lotų. Pardusiu pigiai, 7231 
So. Maplevvood Avė.

Su maža pinigų 
Pigus namas 

79 & Archer 
ruimų, su 
sodnas — 
vieta.

Summit 
120x125 lotai. Namas 5 
gaili šildomas. Garažas, 
tikrai lietuviško skonio 

Šaukit Canal 4960. 
Reikia tik $2000.

avė.

Išsimaino štoras su keturiais fla-1 
tais. Parduosiu už $13,500 arba mai
nysiu ant praivit namo, lotų arba bu- [ AR TAMSTOS AUTOMOBILIUS 
čemės.

Išsimaino mūrinis cottage 4 kam
barin su extra kampiniu lotu. Na
mas randasi netoli 68rd ir Crawford. 
Parduosiu už $7500 arba mainysiu 
ant didesnio namo nepaisant apielin
kės arba priimsiu bučemę kaipo pir
mą jmokėjimą.

Už dyką barbesnės biznis su vi
sais vėliausios mados Įrengimais. 
Kainavo $3500, o aš parduosiu už 
$750.

F. G. LUCAS & CO..
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107

SVEIKAS?
O jei ne, tai kreipkis prie J. M. 

JUSTINĄ, aš esu geriausias ir tei
singiausias daktaras, kuris duosiu 
tikrą ir greitą pagalbą jūsų automo
biliui.

Buk atsargus, turėk mano antrašą 
savo knygutėj.

449 West 103rd Place

Mainys
Grosernes 
Bučernės 
Lotus 
Automobilius

Ant
Namų 
didelių 
mažų 
vidutinių
Tuoj teiraukitės pas

S. J. Dargužis
$07 W. 18th* St. 

Canal 4960

Mainysiu
Gražų naują muro namą prie 

vienuolyno, 2 fl. po 6 kamb. Garu 
šildomas, vėliausios mados Įrengi
mai.

Imsiu
Sena namą Bridgeporte, 18-tos 

apielinkėj arba West Side — 
šaukit telefonu:

Canal 4960.

( . i
•< '-k. .b.:. .. ".liU I.4.L. .j. . .■ Z.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierą, stilius ir t t.

3149 So. Halsted St
Phone Yards 7282

J. S. RAMANCiONIS. ^ez.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8760

Chicago

KONTRAKTORIUS
Budavoju namus ir taisau 

Pigiai ir greitai 
S. A. ZOLP 
834 W. 38id St. 

Tel. Boulevard 0527
■ ................................. 1 t——
NIEKO ncĮmokėti, 5 kambarių 

mūrinis bungalovv, $5300, pastaty
sim ant jūsų loto, kitus kaip ren
dą. Rašykit arba atsišaukit. T. D. 
Rogers, Construction Co., 189 W. 
Madison st. Tel. State 7622.

PLUMBINGO IR APŠILDYMO 
MATERIOLAS

Mes parduodame šj materiolą 
labai pigiomis kainomis. Mes ga
lime suteikti visus reikalingus pla
nus dėl plumbingo ir namų apšil
dymo jvedimo.

Abbot Wrecking and
H Lumber Co.

5201 W. Grand avė.
Tel. Berkshire 1821

RėlKIA prie presų darbo, namų, 
prie dažų, Įrankių ir mašinerijos, eks
pertų prie galutino užbaigimo planų, 
sumanymų. Groetchen Tool and Mfg. 
721 Fulton, Haym’arket 6961.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

uiganidinimą. Įvedam elektros dra* 
I tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not Ine.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystis, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

J. P. OLEKAS, Mokytojas
8106 S. Halsted St.. Chicago. UI

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
riaus išmokai to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
dauginus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madison Street

L . •.Ji, ... 4>.: . .U41L .. '.J X- ’k I. i. *:l . /„„iii---- 4.-iA - . t/
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Kunigaikščio Windisch 
Graetz Avantiūros*

I. Trumpa Windisch-
z’ aetz gyvenimo isto-

Žymių avantiūristų, kaip ir 
žymių poetų arba artistų, ne
daug tėra. Pagarsėję avantiū
ristai turi savo rųšies talentų. 
Be avantiūrų, be prasikaltimų 
jie, kaip žuvis l>e vandens, ne
gali gyventi. Juos vilioja stip
rus įspūdžiai ir susijaudinimai. 
Barnaus ir normalausigyvenimo 
jie negali pakęsti.

wig« grįžo į savo dvarus šiauri- 
[nej Vengrijoj, tai mažai vilties 
I bebuvo, kad jis įstengs atsi- 
I griebti. Atrodė, kad viskas 
I buvo prarasta. Bet kunigaikš- 

. Itis į labai trumpą laiką pajė- 
Igė atgauti visa tai, ką jis bu-

. I vo praradęs.
mijos. loki proga pasitaikė,! Savo 
kai kilo rusų-japonų karas. Įsižvmi 

“Generolas I luebner”,
\Vindisch-Graetz savo memua-| racjja 
ruoši', “buvo pasiųstas P
Arthuro apgulimą studijuoti.IgOS buvo pardavinėti savo 
Aš išvykau su juo, kaipo jo dirbystės vynų. Tų biznį 
padėjėjas, padengdamas iš sa-|taip sėkmingai išplėtė, jog 
vo kišenės kelionės išlaidas. Pa-1 praėjo daug laiko, kaip 
kine mes praleidome dvi savai- Į atmokėjo visas skolas ir 
ti, o paskiau su japonų armija! pasidarė turtingiausias žrhogus 
nukeliavome j Port-Arlhurą. I Vengri jok
Kai Port-Arthuras tapo paimtas, I Apie tų laiką pas jį gimė 
tai ir musų misija pasibaigė, noras dalyvauti politikoj. Savo 
Vienok aš atsisakiau važiuoti! politiškų karjerą jis pradėjo

dvare Tokay, kuris pa- 
vynuogėmis, Windisch- 

rašo| Graetz suk tire biznišką korpo- 
Pats jis pasidarė tos 

Port-I korporacijos agentu. Jo parei- 
iš- • • 
J18 
ne- 
jis 
vėl

\vig \Vindisch-Graetz

ir žymiausias šio amžiaus avan
tiūristas, kuris tapo į kalėjimą 
pasodintas. • Hapsburgų gimi
naitis, artimas imperatoriaus 
Karolio draugas ir neįmanomų 
turtų savininkas, jis vedė gemb- 
lerio, šnipo, konspiratoriaus,

tintojo gyvenimą.
Aristokratingiausios šeimos 

narys visoj dvilypėj imperijoj, 
jis laike rusų-japonų karo ėjo 
šnipo pareigas ir praleido Į>ora 
menesiu tarpe New Yorko kri- 

minalistii. Savininkas daugybes 
dvarų trijose valstijose, jis dir
bo Serbijos restorane patarnau
toju, kad išgavus reikiamų in- 
f< rmaci jų. Turėdamas $250,090 
metinių įplaukų, jis pardavinėjo 
Vokietijos aristokratams netik
rus paveikslus, tvirtindamas, I 
kad tai yra Bnnbrandto dar
bas. O kai jis prasilošė Vienos 
ir Budapešto klubuose, tai sa
vo viduramžiais statytą palo
vių pavedė netikrų pinigų dir
bėjams.

Tas tituluotas Jekell-Hyde 
per daugelį metų vedė dvejopą 
gyvenimų, kuris tik praeitais! 
motais išėjo aikštėn.

Savo memuaruose (atsimini
muose), kurie yra atspausdinti 
ir anglų kalba, kunigaikštis 
\Vindisch-Graetz nemažai paša-I 
ko apie savo audringą gyveni
mų. Iš to pasakojimo galima 
spręsti, kad buvusis imperato
riaus draugas yra šauniausias 
viscj Europoj kunigaikštis. Vie
nok jo gyvenime buvo ir to
kių nuotykių, apie kuriuos jis 
savo memuaruose nieko nesa
ko. Apie tuos nuotykius iš- 
pradžių buvo patylomis kalba
ma tik aristokratiškuose Vie
nos ir Budapešto klubuose. Bet 
vėliau plačiai apie juos pradėjo 
rašyti ir laikraščiai.

Kunigaikštis Ludwig \Vind- 
isch-Graetz dabar yra 15 metų 
amžiaus. Gimė jis Krakuvoj
18X2 m. Jo Imčius buvo pa
garsėjęs maršalas 
Graetz, kuris sutriuškino 18IX 
m. Vienos, Pragos ir Budapešto 
revoliucijų. Per keletą šimt
mečių Windisch-Graetz šeimai 
priklausė Sarospatako palovius, 
kuris senovėj buvo Ferencz Ra- 
koezy, Vengrijos nacionalio ge- 
rojaus, savastis. Palovius, ku
ris laivo pastatytas vienuolik
tame šimtmetyje, yra tipiškas 
viduramžių architektūros pavyz
dys su daugybe požeminių ke
lių ir slaptų kambarių. Tuose 
kambariuose senovėj buvo kali
nami ir kankinami nusikaltu
si ej i kunigaikščiams žmonės. 
Dabartinis palociaus savininkas, 
būdamas praktiškas žmogus, 
sudėjo į požeminius ir slaptus 
kambarius presus netikriems 
pinigams spausdinti.

Tokioj tai vietoj Ludwig pra
leido savo jaunystės dienas, be
skaitydamas pasakojimus apie 
įvarios rųšies avantiūristus. 
Ypač jis mėgo skaityti knygas 
apie piratus (jurų plėšikus).

Tėvo verčiamas, jis įstojo į 
karo akademijų ir tapo kariš
kiu. Bet jo didžiausias troški
mas buvo jura. Jis tik laukė 
progos, kaip pasiliuosuoti iš ar-

UlIU* | t i • i • I 1 * J * *
milžiniš-'namo 11 PaPrasiau paskirti ma-l magnatų bule, kur jis pasakė 

‘ne prie rusų armijos. Mano|vjsa eį]ę kalbų. Kadangi gra- 
prašymas buvo išpildytas tąja|fas Stephen Tisza buvo įtakin- 
sąlyga, kad aš vienas pats tu-|ąjausjas žmogus vengrų politi- 
rėsiu dasigauti iki rusų armijos, koj, tai kunigaikštis Windisch- 
I uo laiku rusai traukėsi nuolf;raeįz nutarė tapti jo šalinin- 
Mukdeno, tad man reikėjo per-| ku, manydamas tuo budu aukš- 
eili per japonų linijų. Apsigink-Lvn įkilti. Grafas Tisza buvo 
lavęs anglų vyno firmos laiš-1 birios nuomonės apie savo nau- 
kais, as perėjau japonų liniją Į ja šalininkų, o tai todėl, kad 

i labiau rūpėjo 
Su Miščenkos rusų Į ^tavimo puotos, negu politika.

Tačiau ir pats Tisza mėgdavo 
laiks nuo laiko “linksmai” lai
ką praleisti. Apie tai, kaip 
Tisza linksmindavosi, Ituniprai- 
kštis savo memuaruose rašo se

kamai:
“Viešbučio ‘Vengrija’ Buda

pešte privatiškame kambaryj 
aš mačiau grafų Tiszų šokant. 
Jis šoko vienas, rankoves pasi- 

Čigonų orkestras 
priešais dirigentą. šo- 
penkių dešimtų pen- 
senumo žmogus. Ap-

ties Ilsmmieten kaipo Iii mos I kunigaikščiui 
agentas, f 
kavalerijos korpusu pasiekiau 
Mukdeno apylinkę, kur karui 
Išsibaigiant patekau i nelais- 
vv”.

Kai kunigaikščio Ludwig-o 

šeima patyrė apie jo likimą 
(Ludwig buvo įtartas šnipavi- 
mu), tai ji pasirūpino išvaduo
ti patekusį bėdon gero jų. Jam 
buvo įsakyta tuoj namo grįžti. 
Bet I.udvvig nepaklausė. Norve
gų laivuku jis išplaukė į Ame-

tai

Nesenai pasimiręs gyvulių skerdyklų karalius J. Ogden Armuor.
,! i ......................... .............. . ...

\Vindisch-

“Kelionėj”, pasakoja \Vind- 
isch—Graetz, “ištiko baisiausi 
audi a. Kapitonas ir aš per 
daugelį dienų maitinovosi šam- 

Įpanu ir pyragaičiais. Mus pa
ėmė admirolo Togo laivynąs, 
kuris tuoj po to pradėjo isto
rišką Cusimos mūšį”

Atvykęs į San Francisco, ku
nigaikštis tuoj pradėjo studi
juoti naktinį Barl>ary pakraščio 
gyvenimų. Pinigus jis mėtė į 
visas puses. Iš San Francisco 
jis atvyko į Nevv Yorką.

New Yorke jis susipažino 
kaip su aristokratų, taip ir su 
kriminalistų gyvenimu. Pirmas 
kebas savaites, kol turėjo pini
gų, jis lant 
kabaretus ir 
distriktus.
v t no blogos reputacijos viešbu- 
yj ir lankė tokias vietas, kur 

susirinkdavo lik naktiniai pau
kščiai, kuriems su policija ne
labai malonu tėra 
Karts nuo karto jis 
ir į peštynes.

“Vienoj landynėj”, 
“aš buvau vagių užkluptas ir 
priverstas buvau šauti į mula
tą”.

Kunigaikštis Ludvvig Wind- 
sclvGraetz taptf areštuotas ir 

su surakintomis rankomis į 
policijos teismą atvestas. įm
ik rotoriaus giminaitis, aristo- 
kratingiausios šeimos narys tu
rėjo vieną naktį praleisti kalė
jime kartu su vagimis ir vi- 
■aiomenės išmatomis. Ant ry
tojaus jis buvo indentifikuQtas 
:r paliuosuotas. Teisėjas jokiu 
budu negalėjo daleisti, kad 
‘šviesiausias kunigaikštis” liuo
su noru butų prie vagių šaikos 
prisidėjęs. Kelioms dienoms 

įvykio jis sugrį-

aristokratiškus 
“raudonos šviesos” 
Vėliau jis apsigy-

susidurti.
įsiveldavo

rašo jis,

metų kunigaikš- 
triūksmingų gy- 

Pinigus jis mėtė į vi

iraėjus |>o to 
žo į Vengriją.

Bėgiu kelių 
tis vedė labai 
ve n imą.
sas puses. Vienų kartą jis pra
lošė į porų valandų $250,000 
ir priverstas buvo užstatyti 
savo dvarus. Jis niekuomet ne- 
pasilikdavo vienoj vilnoj ilgiau, 
kaip porą savaičių. Jeigu jam 
nesisekdavo lošti Budapste, tai 
jis traukdavo į Vienų, Monte 
Carlo, Bjarritz arba Ostendą. 
Jis medžiojo liūtus Afrikoj ir 
pinigų skolintojus Europoj.

Kuomet kunigaikštis Lud-

raitojęs, 
griežė, o 
to Tisza. 
kiu metu 
link jį kiti dalyviai sudarė ra
tų. Tai buvo iš tiesų keistas 
reginys. Tisza šoko su užside
gimu, muzikos ritmų sužavėtas. 
O muzika vengrui yra gyveni
mo kvėj>avimas. Laika nuo lai
ko jis savo didelėmis ir gilio
mis akimis pažvelgdavo į diri
gentą. Pastarasis tuoj dasipro- 
’ėdavo ir pradėdavo griežti 
naują vengrų Šokį, vis vengrų, 
muzikų...”

Toks gyvenimas, pilnas muzi
kos, sporto ir azartinio loši
mo nusibodo kunigaikščiui. Jis 
roško stipresnių įspūdžių.

Prieš pat Balkanų karą, kuo
met santykiai tarp Austrijos 
»r Serbijos buvo nepaprastai 
įtempti, kunigaikštis Windisch- 
Graetz liuesu noru nuvyko į

iioft-iilojo. .Jis <lasi«av<> į fron
tą ir kelis mėnesius išgyveno 

apkasuose. Jis buvo gen. Ta- 
nevo armijoj ir dalyvavo mū
šiuose. Maža to, jis pasidarė 
net gen. l'anevo patarėjas.

f Vienų kunigaikštis grįžo 
kaipo gerojus, ir karalius no
rėjo jį kryžium apdovanoti. 
Vienok tam pasipriešino sosto 
įpėdinis, Franz Ferdinand, ku
ris ant vieno dokumento padarė 
tokią pastabų apie kunigaikš

tį: “Politiškai negalima juo 
pasitikėti. Neužsitarnauja tokio 
pažymėjimo’.

Niekuomet dar nebuvo buvę 
tokio atstikimo, kad apie Wind- 
isch-Graetz šeimos narį butų 
kas drįsęs pasakyti, kad jis ne
užsitarnauja pažymėjimo. Bet 
sosto įpėdinis gerai pažino ku
nigaikštį Ludwigą ir tarsi nu
jautė jo busimas avantiūras.

(Bus daugiau)

Apie Bethoveną

jo misija buvo patirti, ar Ser
bija. Rusijos padedama, ren
giasi karui su Austro-Vengrija. 
Austrai ir vengrai tuo laiku bu
vo serbu nepaprastai neapken
čiami. Apie tų misiją Serbijoj 
savo atsiminimuose jis rašo:

“Konstantinopolyj aš gavau 
lenkų darbininko pasportą ir iš
vykau į Salonikus. Iš ten pės
čias nuvykau j Serbiją kaipo 
šaltkalvis. Aš buvau patyręs 
mechanikas, tad man teko su 
paprastais žmonėmis susidurti. 
Bėgiu kelių savaičių aš trau
kiaus po kaimus ir miestelius 
•r surinkau daug svarbių infor
macijų. Po to aš dirbau keliuose 
restoranuose Belgrade ir Nis- 
choj, kad patirti kokių rolę 
lošia rusų karininkai”.

Kunigaikštis patarnautojo ir 
šnipo pareigas ėjo bėgiu dau
gelio mėnesių. Tas amatas, 
matyti, jam gan patiko. Bet, 
ant galo, serbų policija sužino
jo kad “Moskva” kavinės jau
nas patarnautojas yra austrų 
šnipas ir rengėsi jį areštuoti. 
Kudigaikštis kokiu taibudu pa
tyrė apie gręsianti jam pavojų 
ir pabėgo. Serbų policijai, ku
ri atvyko į kavinę “Moskva”, 
buvo pranešta, kad jaunas pa
tarnautojas nežinia kur dingo.

Kai prasidėjo Balkanų karas, 
kunigaikštis Windisch-Graetz 
įstojo į austro-vengrų militariš- 
ką ambasadų Belgrade, Tačiau 
ambasadoj nurimti jis, žinoma,

Gimę Bethovenas Vokietijoj, 
Bonos miešti': išeivių iš Olan
dijos šeimynoj. Tėvas ir sene
lis buvo muzikantai Bonos kur
fiursto kapeloj. Bethovenas dar 
vaikas pasireiškė“ savo gabu
mais muzikoj ir jį kaip vun
derkindą važinėjo po Olandiją, 
šeimos įtaka Bethovenui buvo 
neigiama, nes tėvas girtuok
lis ir dažnai mušimu stengėsi 
išmokyti vaikų groti, motina 
anksti mirė, o broliai buvo iš
tvirkėliai. Trylikos metų Be
thovenas pradėjo rašyti kom- 
].< z’eijas ir tapo pastebėtas 
kurfiursto, kurs jį paskyrė 
dvaro vargonininku. Jam teko 
š savo algos maitinti ne tik 

save, bet ir savo brolius ir pa
dėti tėvui. Paskui Bethovenas 
persikėlė į Vieną ir 25 metų 
amžiaus būdamas išleido savo 
pirmuosius kurinius pasaulin.

♦ ♦ ♦

Gyveno Bethovenas daugiau
sia Vienoj ir greit pagarsėjo 
kaip virtuozas skambintojas 
fortapijanu. Apie 1890 metus, 
kai Behovenui buvo apie 30 me
tų, jis pradėjo kursti ir netru
kus jis visai apkurto. Tuo pat 
metu jis pergyvena daug sielos 
kančių sukeltų dalinai ligos, 
dalinai jc> kūrybos neįvertini
mu, dalinai nelaiminga meile. 
Bethovenas buvo nepraktiškas, 
netaupus, dėl to kentė didelį 
medžiaginį skurdą. Didingi jo 
kuriniai, įgiję vėliau didžiausios 
pasaulinės reikšmės ir vertės, 
nedavė jam beveik jokio pelno, 
tik didino pavyduolių ir priešų 
skaičių. Vienos kongreso metu 
1815 m. Bethoveną lankė ir pa
garbos jam neįiškė gausiai kon- 
gresan suvažiavę Europos val
dovai. Bet garsusis kompozi
torius tuo laiku buvo taip kur
čias, kad susikalbėti su juo ga
lėjo tiktai raštu. Nežiūrint to 
Bethovenas neliovė kūręs savo 
nuostabių muzikos kompozicijų. 
Ir savo geriausius dalykus yra

jis sukūręs paskutiniame savo 
gyvenimo laikotarpy, nuo 1X18 
iki 1827 metų.

* ♦ ♦

Mirė Bethovenas nuo vanden
ligės. Keturis kartus gydyto
jai darė jam operacijų, be,t ne
išgydė. Iki pat mirties valan
dos sąmonė neapleido Betho
veno. Mirė jis kovo 26 d. apie 
6 Vai. vakaro. Reikšmingos 
buvo paskutinės gyvenimo, mi
nutės. Prieš 6 valandą užėjo 
netikėta pavasario audra. Snie
go viesulų lydėjo žaibai ir per
kūnija. Griaustiniui dusliai 
griaudžiant staiga žibtelėjo švii 
sus žaibas nušvietęs Bethoveno 
veidą ir pasigirdo baisus per-* 
kūnijos trenksmas. Bethovenas 
konvulsyviai pašoko savo guo
ly, pakėlė rankų su sugniaužtu 
kumščiu, lyg grūmodamas dan
gui ir nukrito atgal jau su 
gęstančiu žvilgsniu. Su žaibų 
audri! išlėkė didžiojo genijaus 
siela.

* * ‘ ♦

Kaip manininkas ir žmogus 
Bethovenas buvo kilnus ir tau
rus. Bethovicmui teko sunkiai 
kariauti su gyvenimu ir aplin
kybių smulkmenomis. Jis iš tos 
kovos ne tik išėjo laimėtoju, 
bet ir išlaikė iki amžiaus galo 
švarią sielą ir šviesių, optimis
tinę pąžiurą į pasaulį. Juo dau
giau turėjo jis vargų, nelai
mių, juo karščiau jis šaukė 
žmoniją į džiaugsmą, juo gar
siau reiškė džiūgavimą gyveni
mu. Kaip dažniausia esti, Bet
hoveno amžininkai neįvertino 
jo genijaus, nesuprato jo him
nų gyvenimui ir žmonijai. Kaip 
žmogus Bethovenas kentė tokį 
medžiaginį skurdą ir dvasios 
kančią, kad kitas vargiai at
būtų išturėjęs. O Bethovenas 
ne tik ištvėrė, bet dąr giedojo 
himnus gyvenimui ir žmonijai!

♦ » ♦

Bethoveno kurinių labai 
daug. Pirmoj vietoj stovi jo

galingosios simfonijos, kurių 
viso parašė devynias. Pati žy
miausia ir galingiausia tai de
vintoji'simfonija parašyta 1823 
m., paskutinė prieš mirtį. Joje 
išreiškiamas aistringas sieki
mas j šviesą, į žmonijos atpir
kimų per visagalę meilę. Taip 
įr kiekviena Bethoveno simfo- 
nijų ryškiai atvaizduoja kokia 
nors idėją ir išreiškia autoriaus 
ūpą ir jį jaudinančias mintis. 
Pirmoji simfonija parašyt? 
17M m. ir ji yra ramaus, lai
mingo gyvenimo laikotarpio 
atspindžiu. Iš kitų kurinių dų 
džiausi yra mišių kompozicija 
“Missa Solemnis”, opera “Fi
delio” ir jo sonatos. Bethoveno 
muzika yra aukščiausias žmo
nijos sielos kultūros laipsnis, 
kilniausia kūrybos malda.

♦ ♦ *

“Bethoveno kurtimas — ko-> 
kia tai baisiausia nelaimė jam 
pačiam ir kokia laimė menui 
ir žmonijai”!—taip sušuko kom
pozitorius Antanas Rubinšteinas.

“Tiktai taip galėjo sukurti tą 
pilną koncentraciją, tų persikė
limų į kitą pasaulį, tų skamban
čių sielą, tą nideada negirdėtų 
liūdesį, tą sukaustytų Prome
tėjų, tų tragizmų prieš kurį 
niekai geriausia opera”.

♦ ♦ *
Dar nežinomas Bethovenas 

Vienoj buvo perstatytas ge
riausiam tuomet kompozitoriui 
Mocartui. Bethovenas susijau
dinęs dėl to susipažinimo, o 
Mocartas šaltai paspaudė jam 
rankų ir pasiūlė ką nors pa
skambinti. Bethovenas sėdo 
už fortapijono ir pradėjo skam
binti didingų improvizacijų, ku
ri visiems padarė tokio įspū
džio, kad ašaros spindėjo aky-1 
se. Tik Mocartas nerodė jokio 
nusistebėjimo, dargi pašiepė 
Bethoveną, pavadinęs skambin
tą improviziją kaltinai išmokta 
kompozicija. Tai išgirdęs Bet
hovenas įširdo ir tarė:

“Ne, tai buvo mano paties 
fantazija—aš skaminau tai, ką 
jaučiau savo sieloj. Jei tamsta 
nori išbandyti užduok man temų 
naujai improvizacijai”.

“Tamsta. karščiuojies, jau
nuoli”! nusišypsojo Mocartas. 
“Bet gerai—aš duosiu temų”. 
Ir priėjęs prie fortapijono Moc
artas vienu pirštu paskambi
no muizkalę frazę. Bethovenas 
greit pagavo mintį ir pradėjo

pats sau kalbėjo: “Gaila, kad 
hera kas pamintų dumples”.

Netoli buvęs vienuolis ironiš
kai paklausė: “Argi tamsta 
moki groti?” x-“ Mana u, kad 
,moku! Ir mielai tai tamstai 
(rodyčiau, jei butų kas pamina 
dumples!”—“Galiu tamstai pa
tarnauti”.

Abejingai pakratęs galva vie
nuolis nuėjo į savo kamarį, pa
likdamas duris praviras, nes 
norėjo girdėti kaip gros jauni
kaitis. Bethovenas davė valią 
savo fantazijai ir įvairiausios 
stebėtinos melodijos plūdo iš 
senųjų vargonų. Stebėtinųjų 
garsų klausytis susirinko visa 
vienuolija. Bethovenui pabai
gus, išėjo iš kambariuko dump
lių mynėjas. “Tikrai”, tarė 
jis, “kai tas žmogus groja, 
mano kojos negali pavargti, 
nors nuo ryto lig vakaro tektų 
dumples minti”. [“N. Ž.”].

Įvairenybės
Drambliai gaisrininkai

Daug yra naminių gyvulių ir 
laukinių žvėrių, kurie pasižy
mi ypatingu gudrumu ir protin
gumu.

Vienas anglų laikraštis pra
nešė nesenai įdomų atsitikimų, 
iš kurio matosi nepaprastas 
laukinių dramblių protingumas.

Travankuro giriose, Indijoj, 
darbininkai kirto medžius. Vie
nas pakirtas milžiniško didumo 
medis nukrito skersai kelią. 
Medžio pašalinimui darbininkai 
padegė jį, bet vakarop, visiems 
sumigus, ugnis persimetė ant 
kilų medžių ir miške kilo gais
ras.

Sumigusius darbininkus stai
ga pažadino nepaprastas trimi
tavimas, ir jie turėjo progos 
DRStcbėtl, kaip keturkojai pui
kiai atliko ugniagesių pareigas.

Laukinių dramblių kaimenės 
vadas, pajutęs gaisrą, garsiu 
trimitavimu sušaukė visą kai
menę. Per kelias minutes į 
gaisro vietų subėgo apie 40 
dramblių, kurie pasisėmę į savo 
ilgas šnerves vandens iš artimo 
upelio, paleido smarkias sroves 
Į degančius medžius. Per trum
pą laiką keturkojams gaisrinin
kams pavyko gaisrą visai už
gesinti.

berti galingus akordus. Mocar
to ironiškoji šypsena išnykę | 
ir jis klausė giliai susidomė
jęs, negalėdamas išlaikyti kol 
Bethovenas baigs, jis išėjo į ki
tą kambarį ir tarė savo drau- ,1 no . I -1-4. 4 X pranta ne vien gyvulys,•jams: “Pastebėkit ta žmogų— nwon, . v.. . . ... pranta ir žmogus, račiau, tolis privers visa pasauli apie sa- , . . .4.. • , , v' kia atsitikimo, kad žmogus pri-ve kalbėti! 1

* ♦

Nepaprastas malonės 
prašymas

l ietuviška patarlė sako: 
ir kariamas pripranta*, 
pranta ne vien 
pranta ir žmogus

šuo
Pri- 
pri-

prastų prie kalėjimo, dar nebu
vo tekę girdėti. Bet toks atsi- 

Meilėje Bethovenui skaudžiai i tikimas jvyko Lenkijoje.
nesisekė. Jis nuolat buvo įsi- Kališiaus kalėjime sėdėjo 12 
mylėjęs į kurią nors moterį. lnetų Valentinas Kaėmarek už

Kališiaus kalėjime sėdėjo

bet niekada nerado meilėje at- i užiidyma. P 
sakymo. Daugybė jo sonatų > jjino pasibaigė,
pavesta jo įsimylėtoms mo-!jjs turėjo būti paliuosuotas. 
terims. Didžiausią įspūdį jo • •
gyvenime padarė beviltė meile apiejstj kalėjimą ir padavė tei-
orie grovienės Teneizės Von 
Brunsvik, kuriai jis rašė karš
tus meilės pilnus laiškus ir va
dino ją “nemirtinga mylimoji”.
Kitu jo įsimylėjimo ryškesniu 
objektu laivo Terezė Malfati, 
bet ir ta meilė tik padidino Bet- 
honveno tragediją ir tam mei
lės šešėliui išgaišus jis rašo sa
vo dienyną: “Taigi, aš vėl turiu 
ieškoti paguodos tik savo širdy! 
Nieko kito, kaip tik žaįzdas tei
kė man draugystė ir panašus 
jausmai. Tebūnie taip! Tau, 
BethoVene, nėra išorinės lai
mės, tu turi viską sukurti pats 
savyje”.

♦ ♦ *

Dar jaunas būdamas Betho
venas su savo draugu Vegeleriu 
užėjo į Geisterbacho vienuolyną 
netoli Bonos. Kol draugas 
svečiavosi pas vienuolius, Bet
hovenas nuėjo į senąją vienuo
lyno bažnyčią, kur jį traukė 
dideli geri vargonai. Vargonus 
apžiūrinėdamas jis pusbalsiu

i užudymą. Pereitą mėnesį jo 
ir

KaČmarekas griežtai atsisakė

singumo ministeriui malonės 
prašymų palikti jį kalėjime iki 
gyvos galvos.

Išrado minkštą stiklą

Naujasis stiklas lenkiamas 
neluš, kalamas netruks.

Tūli anglų išradėjai įsteigė 
fabrikų minkštam stiklui gamin
ti. Naujasis tisklas vadinas 
“Vindolit” ir Anglijoje jau gau
namas didesnėse krautuvėse.

“Vindolitas” yra skaistesnis, 
kaip paprastas stiklas, bet turi 
didesnį atsparumą prieš orą 
ir kitas įtakas, kaip perkūnijos 
ir armotų trenksmą, audrą ir 
1.1. “Vindolitas” yra toks lan
kstus, kad jį galima ant piršto 
užvynioti. Dar viena ypatybė 
naujojo stiklo ta, kad jį gali
ma peiliu, kaip kokią žievę, su
pjaustyti Be to, naujasis stik
las esąs daug pigesnis už se
nąjį. Kuomet šis stiklas Lietu
voje pesirodys, dar nežinia.
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Periodiniai sveikatos 
ekzaminavimai

Rašo Dr. A. Mon tvidas

žmogus renka maistą, sam
do butą, perka rūbą, automobi
lių ir kitką ne tik smagumo it 
patogumo tikslais, o ir sveika
tos saugojimui. Kas metai 
kiekvienas žmogus išleidžia ke^ 
lis šimtus, tūli net tūkstančius 
sveikatos saugojimui. Mat visi 
turime instinktą gyventi, būti 
sveiki ir gyventi ilgai. Apart 
instinkto kiekvienas turime pa
reigų: vieni auginti vaikus, kiti 
šelpti senus tėvus, arba liguis
tus ir dirbt negailneius gimines, 
treti yra užisbrėžę ką nors ge
rą padaryti visuomenei. Veik 
kiekvienas turime pareigų, todėl 
vengimas jų, arba saužudystė, 
kad jų išvengus, yra bailio elgę
sis. žmogus gali būti menkas, 
visuomenei nežinomas, vienok 
jis yra kam nors svarbus, kar
tais svarbesnis, negu visi didieji 
žmonės paimti krūvon. Daleis- 
kime kūdikiams motina ir tėvas 
yra svarbesni, negu visas pasau
lis. Popiežiai, komisarai, prezi
dentai. karaliai ir kiti turtingi 
žmones kurių vietas bile kas 
geidžia užimti ir net laukiama

jų ligos ir mirties, net savo pri
vačius gydytojus turi, kurie ga
na tankiai juos egzaminuoja ir 
teikia patarimų, gydo mažiau
siai ligai atsiradus. Sakau,'yra 
milionai žmonių, kurių pareigos 
yra didesnės už prezidentų įr 
karalių, vienok jie ar delei ne
turto, ar neatbojimo savo svei
katos stovio nebando sužinoti ir 
net žalingas ligas leidžia plėto
tis.

žmogus yra labai komplikuota 
mašina. Gydytojas padeda di
desnę savo amžiaus dalį jos iš
studijavimui. Jis yra meisteris, 
kuris žino, kaip ji turi veikti, 
kas atsitiko, kuomet ji neveikia 
tinkamai ir kaip pataisyti suge
dimą. Paprasta mašina po me
tų laiko reikalauja peržiūrėjimo 
ir pataisymų, gi šimtą sykių la
biau komplikuota, negu visos 
mašinos, žmogaus mašina, kuri 
veikia dieną ir naktį, negali bū
ti apleista. Nors sykį metuose 
kiekvienas turėtų kreiptis į gy
dytoją ištyrimui, ar viskas tvar 
koj.

Daugelis ligų nepasireiškia 
urnai. Pradžia jų yra tokia lė
ta, kad ligonis jaučiasi esąs 
sveikas arba nesmagumas yra 
tokia mažas, kad apie jį nepai
soma. šitokiomis ligomis yra j
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MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

Jis yra rekomen- 
duojamas per

Dr.B.McNicholas 1(90^ 
groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus

Prašykite savo __ 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Ollette Laboratorijoj
3138 So. Halsted St, Chicago, III.

GALITE GAUTI SEKAMUS PRODUKTUS:
OLLETTE L O T I O N S

1. For a dry, oily and neutral skins (75c), 2. Black head remover 
($1.00, 3. For closcd pores (75c). 4. VVrinkle lotion (75c.), 5. Pimplcs 
iotion (75c), H. Hand lotion ($1.00), 11. Special whitening neck lotion 
($1.00), 12. Freckle remover ($1.00), 13. Liquid povvder ($1.25), 14. 
After shaving lotion (75c.), Cooling Antiseptic, Toilet vinegre, Pią- 
uant and many others lotions.

OLLETTE C R E A M S
1. Clensing cream for dry, oily and neutral skins ($1.50), 2. Founda
tion cream ($1.00), 3. FAT REDUCING ($2.50), 4. Freckles oint- 
ment ($2.50), 5. Black Head Remover ($2.00), 6. VVrinkle and Tissue 
Cream ($2.00), 7. Skin nurrishinę cream ($1.00), 8. Whitening cream 
($1.00), 9 Against redness nose and face ($3.00), 10. Jellovv and red 
spots remover ($3.00), 11. Cocoanut after shaving cream ($1.50), 12. 
Vanishing cream ($1.00), 13. Cold cream (75c.), 14. Against rough- 
ness and sunburn ($1.50),
L1P ROUGE: French and Spanish stile U oz jar......................  $1.50.
SPECIAL CREAMS FOR VERY DELICATE SKINS: Honey, Almond, 
Cucumber, Eggs, Soap, Glycerine, Cherry and many others creams.

OLLETTE HAIR BEAUTY PREPARATIONS
1. (Juinine Hair Tonic for brunette and blonde (75c.), 2. Dandruff 
Remover ($1.50), 3. Ideal Water Softener 8 oz (75c), 4. Hair 
straigthenear (75c.), 5. Hair remover (75c.), 6. Gold Brilliantine 
(75c.) 1 oz, 7. OLLETTE — Shampoo ($1.00).
OLLETTE PERFUMES (92% alcohol garanty) different odors 50c. to 
$1.50 oz.
OLLETTE TOILET WATER (60% — 70% alcohol garanty) 2 oz, — 
75 —, 4 oz — $1.25, 8 oz $2.00.
Užsisakant Lotion Cream, nurodykit: kokia yra oda: sausa ar drėgna. 
Užsisakant Dandruff — nurodykit spalvą plaukų ir kok| dandruff — 
sausa nr d i (Igną.
Apart tu mes dar prirengiame kitokius produktus dėl pagražinimo 

rankų, kojų, nagų, veido, dantų, lupų, antakių ir t. t.
Reikalaukite Allette Kainų Surašo, 

Prisiųskit Money Orderį.
■------ „M, ...........................................  .4^ .fa., ,,
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džiova, širdies ligos, sifilis, chro- 
ninins inkstų įdegimas, chroni
niai nervų pairimai pūliai vie
noj ar kitoj kūno dalyj, kraujo 
ligos ir daugelis kitų, žmogus 
ilgai gali nežinoti, kad jis turi 
cukraus ligą arba inkstų ligą, 
kol jo šlapimas nebus išegzami
nuotas. Sifilis ir kraujo ligos 
žinomos kiek aiškiau tik iš 
kraujo egzaminavimo. Vėžys ir
gi jau neprašalinamas, kada 
pats ligonis supranta jį turjs.

Pilnas egzaminavimas nors 
sykį metuose parodo, ar žmo
gus yra gerame sveikatos sto- 
vyj, ar neprasidėjo kokia liga. 
Pradžioj netoli visos ligos gali 
būti pašalintos. Imkime džio
vą: anksti ją patemijus galima 
duoti reikalingų patarimų nuo 
jos išsigydymui. Bėda yra, kad 
į gydytoją kreipiasi žmonės, ka
da liga jų sveikatą jau yra pa
kirtusi.

Nuo vienų ligų žmogų galima 
apsaugoti skiepais, pav., difte- 
rijos, karštligių, raupų. Nuo 
kitų galima apsaugoti tinkamais 
patarimais link pasilsio valgio, 
oro, saulės šviesos ir t.t. TVli 
žmonės yra sveiki, vienok silpni 
ir palankus bile kokiai ligai. 
Tinkami patarimai ir gydymas 
gali sustiprinti juos ir padaryti 
atsparos prieš ligas. Anksti pa
stebėtas vėžys gali būti praša
lintas operacija, arba radiumu, 
arba X-spinduliajs. Inkstuose 
prasidėjusi liga gali būti sustab
dyta maisto patvarkymu, šir
dies maži pairimai pasilsiu, tu
kimas maisto patvarkymu ir 

1 gimnastika ir t.t. Gydytojas iš- 
egzaminuoja žmogų klausinėji
mais, apžiūrėjimu, įsiklausimu 
ir kitais budais. Jis ištiria 
daugelio organų veikimą, atran
da silpnumus ir ligas, jeigu jų 
esama. Jis pataria, kaip 
venti, ko nedaryti ir reikale 
rodo, kokis 
pradėtas.

Išleidimas 
ties dolerių 
sveikatos išegzaminavimui yra 
protingiausia išlaidą, šitokis 
egzaminavimas neatliekamas 
kelių minutų laiku, todėl reikia 
iš kalno susitarti su gydytoju, 
kad jis galėtų pašvęsti valandą 
kitą laiko vienam žmogui. 
Kreiptis reikia į tokį gydytoją, 
kuriam žmogus pasitiki, nes ne 
vienas stebuklų nepadaro.

Gydytojai yra ne tiek ligų 
gydymui, kiek žmonių sveika
tos saugojimui. į juos reikia 
kreiptis ir ligoje ir tuomet, ka
da jos dar nėra arba rodos, kad 
nėra.

LAIŠKAS IS ARGENTINOS

gydymas turi

gy- 
nu- 
but

vienos kitos dešim- 
metuose pilnam

Del susidėjusių Lietuvoje tam 
tikrų ekonominių ir politinių 
aplinkybių, daug lietuvių emi
gruoja iš Lietuvos į kitas ša
lis, todėl nemažai jų yra it 
Argentinoje,— priskaitoina iki 
25 tūkstančių. Apskritai lietu
vių padėjimas čionai nekoks, 
nėra nei vienos organizacijos, 
kuri rūpintųsi ekonominiais lie
tuvių reikalais. Esančios or
ganizacijos mažai tekreipia do
mės į savo narių būvio pageri
nimą, o daugiausia užsiima po
litikavimu ir ginčais tarp savęs.

Tik paskutiniu laiku pradėta 
galvoti, kad sujungti dvi or
ganizacijas į vieną—mesti po
litikavimą ir pradėti rūpintis 
vien tiktai ekonominiais reika
lais. šiuo dalyku, žiųoma, rei
kia džiaugtis.

Šių metų liepos mėn. 23 d. 
Buenos Aires fnieste viena lie
tuvių organizacija surengė va- 
karą-spektaklį. Neteko būti ta
me vakare, - todėl ir nežinau 
kaip ten buvo, bet teko skai
tyti t.o vakaro aprašymas vie
tiniam lietuvių komunistų laik
rašty. Komunistų spauda aps
kritai niekuomet nepasižymėjo 
kulturingumu, bet Vis tiktai iki 
šiol man neteko skaityti laik
raščiuose tokio cinizmo, -— tai 
tikras neprastai)urnio sodžiaus 
piemens burnojimas. Vakaro 
rengėjams nereikėtų kreipti do
mės į tokius burnojimtls ir va
ryti savo darbą toliau, nes lie
tuvių patarlė sako: “šuo loja— 
vėjas nuneša” .

Dabar Argentonoje žiema ir 
todėl visas jos ekonominis gy
venimas apmiręs, dauguma fal>- 
rikų visai neveikia, o kurie vei
kia, tai sumažinta produkcija. 
Darbas gauti labai sunku, ypa
tingai naujai atvykusiam emi
grantui, o lietuviui sunkiausia, 
nes nėra lietuvių organizacijos, 
kuri rūpintųsi darbo suradimu 
atvykusiems lietuviams emig
rantams; kitos tautos tokias 
organiacijas turi ir jų emig- 
iantai nėra taip išnaudojami iri 
apgajidinėjami visokių agentų- 
ag‘entėlių, kaip kad lietuviai 
emigrantai. Darbo, ieškant teko 
pastovėti prie keleto fabrikų 
vartų, tai jauties kaip kad Lie
tuvon pakliuvęs, nes aplinkui 
girdi beveik vien tik lietuviš
kai kalbant; mat, lietuvių be
darbių daugiausia. Iš orinės pu
sės Argentina pasiekusi tokios 
kultūros, kaip kad ir Europa, 
bet papročiai ir vidujinis gyve
nimas dar dvelkia barbarizmu.

Fabrikuose su darlMninkais el
giasi gana žiauriai, teko maty- 
ti) kaip darbininkai buvo mu
šami. Darbininkai neorgani
zuoti ir visai ncaprupinti nėi 
ligoje nei senatvėje; darbinin
kas dirbęs fabrike 10—l.a me
ti) prie pirmos progos atstato
mas nuo darbo ir jo vieton 
Imamas jaunesnis; mat, piges
nis ir be prcteiižijų. (ieresnis 
darbas gaunamas tik daVus 
kyšį, kitaip sunku gauti geras 
darbas, nors buturri ir neblo
gas specialistas

Nors doros prasižengimai aš
triai baudžiami, tačiau ištvir
kimas didelis,‘ dienos mietu vie
ną einančią mėterį beveik kiek
vienas vyras užkabinėja. Taip 
pat ne retenybei prekyba “gy
vąja” preke. Tai taip maždaug 
atrodo Argentinos gyvenimas 
ir .jos tvarka.

* —P. Paliukas.
1927 m. rugpiučio 7 d. 
Būtinos Aires.

Phone Brunswick 2373

L0U1S W. WOJTYLA
GRABORIUS IR 

BALZAMUOTOJ AS
Limozinus suteikiu visokiems

reikalams
Atdara dieną ir naktį

2509 Fullerton Avė.. Chicago

ORKESTRĄ
Geriausių A.M.U. Muzikantų 
Korneto, Klarneto, Saxapho- 
no ir Trombono Lekcijos; 
prieinama kaina.

Juozas L. Grušas
3454 So. Halsted St.

Phone Boulevard 8674 
CHICAGO, ILL.

/

Ar Jus Pažįstat 
Savo Banką?

Suprantama, jus žinote kur jis randasi—bet ar jus ži
note viską apie jį?

Tai yra paprastai saugi vieta laikyti savo pinigus.
arba

Tai yra tokia vieta, kur yra bandoma Visokiais 
budais, kad pagelbėjus jums augti—finansiškai.

Tai yra musų planas—pa tarti, visai' šeimynai turėti 
taupymų sąskaitas—paskiau parinkti jiems absoliu
čiai saugų investmentą; pagelbėti pastatyti ir apmo
kėti jiems namą ir prižiūrėti, kad jų laikas butų pra
leidžiamas patogiai ir saugiai.

Daleiskite musų planą pritaikinti prie jūsų gyve
nimo. t .. >4

CENTRAL'":^. ' BANK
1110 West 35th Street

CHICAGO. ILLINOIS
A Trust Company

A State Bank A Clearing House Bank.

Garsinkitės ‘‘Naujienose

Skelbia

97)e Imperial Landau ,
Naujomis Žemomis Kainomis

CUNARD
(Per Angliją)
l Lietuvą

sumažinta kaina 8 klesos sugrą- 
žintinių laivakorčių

Į Kauną ir atgal ant
Berengaria ir
Aąuitania......................  $215
Mauretania ................... $211

Į Liepoją ir atgal šiais 
laivais...................... $186

Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Seredą. Keleiviai nepiliečiai j- 
leidžimi bo kvotos varžymų. Visi 
3 klsos keleiviai turi kamb. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipkitės prie vietos 
agentų ar į 

CUNARD LINE 
140 N. Dear- 
bor St„ 

Chicago.

SERGANTI ŽMONES
Del gerlauHlo ir grelčiauelo lisigydymo 

pasitarki* ari

Dr. B. M. Ross 
F ? Specialistu

Jo trisdešimtis me
tų pasekmingo pra
ktikavimo gydvme 
chroniškų ir užkrS- 
čiamų ligų, kraujo, 
pūslės, privatiškų Ir 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasl- 

(.aninas dykai. Jis vartoja Amerikos 
ir Europos gydymo metodus. Geriau
siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

35 S. Dearborn St.
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkite elevatorių Iki penkto aukSto. vV- 

rų priėmimo kambary# 506, — Moterų 508, 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
plet. Fanedėlyj, SeredoJ ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.

Nedžiovinti, Apdžiovinti, Suprašyti 
SKALBINIAI

Telefonuokite Humboldt 1331

WONDER WEST WASH LAUNORY
LIETUVIŲ SKALBYKLA

ALBINAS VERBYLA, Manager 

2435 N. Westem Avė.
...... Al ■ ■ I ■ ..fa-ĮiĮ įl Į ISIIII

Ar turite vargo au akimis? Ar esate užganėdintas savo Akiniais? H 
Jei taip yra, tai kodėl nepasitarti su specialistu su repu- 
tacija, patyrusiu, išsilavinusiu, kuris turi tinkamus įran- 

F kius apžiūrėjimui ir kuris pritaikins jums tinkamus aki-
nius, jei bus jums reikalingi. Kainuos jums mažiau, o už- 
ganėdinimas garantuotas. Akiniai $2.50 ir daugiau. Spe

cialia pasiūlymas per 30 dienų. Atsineškit šj skelbimą bus $2 pigiau.
DR. WL. PAS, Pirmutinis Specialistas Regėjimo

Ofisas ir Lietuviška Aptieka 8480 Commercial Ąve. Chicago, 111.

The Chevrolet Motor Company skelbia, kad yra 
nužemintos kainos už puikų Imperial Landau.
The “Baby by Fisher” yra specialio pagražinimo 
ir užbaigimo, smart spalvų tikro Duco. Pailgi lan
gai, žemas stogas, gražiai nikeliuoti windshield 
rėmai ir landau barai, padaro jį stylišku ir ge- 
rai atrodančiu.
Jus turėtumėt būtinai pamatyti šį puikų išdir- 
binj ir puikios vertės. Pamatyti, kaip jis sujung- 
gia visus Chevrolet karų patogumus ir inžinieri- 
jos padarytą didelę pirmynžangą... lygiai, greitai 
ir šauniai bėga... koks jis yra atsakantis, jį val
dyti gali su vienu pirštu Ir patogus pasilsiui.

Atsilankykite šaindiert—ir 
šituo puikiausiu Chevrolet!

^745
fomerly$780 

LoJ>.FUnt,>Mich.

The Touring 
or Roadster • $525 
TheCoack . $595 
The Coupe • $625 
The 4-Door 
Sedan • • $695

Ali Prlcee L o. b. Flint, Michigan

TheSport
Cabrioiet • • $715
M-Ton Truck $395 

(Chaub Only)

pasivažinėkit su
Th.y ihelude the loweM handtlng mm!

Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysit pas • 
mus ar pas kitus Chevrolbt vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavčjo.

Atlankyki t arčiausį Chevrolet Vertelga
8OUTH

Ome Bros. & Sheete Motor Co. 
\venue 

Salėti 
Street 
Company 
Avenue

65?.'2 Cottage Grove A 
Superior Motor Sale 
4948 S. Halsted

S. A M. Chevrolet 
8622 Commerclal 
Vanderploeg & Rletveld 
South Holland, Illinois 

Warme Motors, Ine.
Chicago Helghts, Illinois 

Young A Hoffman > 
1709-11 W. 95th Street

Argo Motor Co. 
7410 Archer Avė.

Summit, Illinois
Ashland Avenue Motor Sales 

5436-42 8. Ashland Avė.
Barron Mauloff Chev. Sales 

2389-43 West lllth St. 
Bauman Chevrolet Sales 

8516-20 Archer Avė.

.ui.. -.... .„..J fa ,

Caley Broth’rs 
10688 S. Michigan Avenue

F. L. Cravvford Motor Sales 
9321 Cottage Grove Avė.

Ducy Chevrolet Co. 
4741 Cottage Grove Avė.

Spooner Motor Sales 
Harvey, Illinois

McManus Motor Sales 
6711 8. Western Avė.

Michigan Avė. Chevrolet Co.
228< 8. Michigan Avenue

Nisburger Chevrolet Company 
7744 Stony Island Avenue

A. J. Osterbeek Motor Co. 
7541 S. Halsted Street %

NORTH
Milwaukee Avė. Motor Sales 

2504 Milwaukee Avenue 
Nelson Chevrolet Sales 

812 Diversey Parkway
- - ... .. J - .......

< Nickey Auto Sales 
5010 Irving Park Blvd. 

Ross Chevrolet Sales
1882 W. Irving Park Blvd.

WEST
Ray O’Connell Motor Company 

4625 W. Madison Street 
Roosevelt Motor Sales
8838 Roosevelt Road
R. &N. Motor Sales 

6827 Ogden Avenue, Berwyn
Weet Auto Sales 1 »'

2682 W. Washington Blvd.
George W. Durat Chev. Co. 

741 W. Jackson Blvd.
Fivek’s Sales & Service 

2546 S. Turner Avenue 
Keenan Motor Sales

Cicero, 111.
King Motor Sales
Maywood, Illinois 
Lewis Auto Sales 

8888 Ogden Avenue
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LOKsieiviu jx.en
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

Eina kartą savaitėje. •

Redaktorius J. LAPAITIS

1739 South Halsted Si., Chicago, Illinois

J. LAZDAUSKIS, Pirm., 4710 W. 12th PI., Cicero, Iii.
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1834 Wabansia Avė., Chicago
J. KAULINAS, Ižd., 4532 S. Francisco Avė., Chicago

Elektrono atradimas
šioje vietoje kartą jau buvo 

rašyta, kad ne taip senai moks
lininkai manė, jog atomas yra 
mažiausioji ir nedalinamoji me
džiagos dalis. Bet tuoj po pro
fesoriaus Crookeso eksperimen
tų kiti mokslininkai patyrė, 
kad radi ūmo ir kitų metalų ato
mai galima sugriauti arba pa
skirstyti.

Pirmiausia buvo pastebėta, 
kad tokie metalai kaip radiu- 
mas ir u ramumas išduoda tris 
skirtingas šviesas. Mokslinin
kas Ernest Rutherford užvar
dino tas tris skirtingas šviesa.; 
pagal pirmųjų trijų graikų al
fabetas raidžių: alfa, beta ir 
gamma šviesomis.

Alfa spinduliai yra heliumo 
dujų atomai, kurie bėga grei
tumu 12,000 mylių į sekundę. 
Įdomiausi tačiau yra beta spin
duliai. šie spinduliai vėliau ir 
tapo užvardinti elektronais. 
Elektronai yra mažytės dalelės, 
išsiskytusios iš elektros. Pasi- 
liuosavęs elektronas iš atomo 
yra kaipo atskira esybė. Elekt
ronai todėl yra sudedamosios 
medžiaginių atomų dalelės. Pa- 
liuosuoti juos iš atomų galima 
įvairiais budais. Jų yra visur; 
iš jų sudaryti atomai. Atskiras 
elektronas būti ramybėje ne
gali. Jeigu elektronas bėga ma
žiau negu 600 mylių j sekundę, 
jis tuoj prilimpa prie pirmojo 
savo kely patikto atomo. Idant 
elektronas gyvuotų kaipo at
skira dalelė, jis turi bėgti ne 
mažiau kaip 600 mylių. į sekun
dę. šiaip gi elektronai 
tai bėga nuo 10,000 iki 
mylių arba net daugiau 
sekundę. Mokslininkai
karto pastebėjo, kad elektronai 
turi elektros ypatybę, 
pasiduoda nukreipimui 
normalio kelio, kuomet 
priartinama magnetas, 
eksperimentai rodo, kad vienas 
vandenilio atomas sudarytas iš 
1,845 elektronų. Fizikai paty
rė, kad tos neapsakomai mažy
tės dalelės turi elektros cha
rakterį. Jie dėl to jas ir pava
dino elektronais.

Trečioji E. Butherfordo įvar
dintoji 
gamma 
liai yra 
Jie turi
I>er nepermatomus daiktus. Jų 
šviesa pereina net per vieno; 
pėdos storio geležį.

papras- 
100,000 
į vieną 
iš pat

nes jie 
iš savo 
prie jų 
Vėliausi

spindulių rūšis yra 
spinduliai, šie spindu- 
panašųs X-spinduliams.

nepaprastą jėgą eiti

ŽEME ERDVEJE

Žemės būklė erdvėje

Jei ta musų žeme yra taip 
didelėj tai kyla klausimas, ant 
ko ji laikosi, ant ko ji pasirė
musi stovi? Kokia galybė tokią 
sunkybę gali išlaikyti? Pasiro
do, kad ji nėra ant ko nors pa
sirėmusi ir niekas jos nelaiko. 
Ji yra atskirta erdvėje iš visų 
pusių, su vniekuo ji nesusisie
kia. Didžiulis musų žemės ru
tulys reikia prisistatyti visiš
kai atskirtas neišmatuojamuo
se erdvės plotuose, kur jis su 
niekuo nesusiąiekdamas plau
kioja nelyginant muilo burbu
las ore, ar lekiamoji pūslė vir
šuj galvų. Bet tuose erdvės plo
tuose, kuriuose plaukioja mu
su žemė, net ir oro nėra: ten 
nieko nėra, loji bekraStine erd
vė neturi jokių ribų, jokio dug-

aasa»aa'"Fir-Tn--,i ----- ~ ssi—
no, lėk per amžių amžius į ku
rią nors pusę, vis tiek nė pa- 
Imigos nė galo nesurasi. Tai 
yra- musų vadinamasai dangus, 
kuriame prisiglaudė ir musų 
menka ^žemelė.

Atmosfera

storesnis sluogsnis, Įgauna 
tikrą spalvą. Pav., papras- 
lango stiklas jokios spal- 
neturi. Bet jeigu žiurėsi-

Tasai mėlynas ar pilkas skliau
tas, kuris gaubia musų žemę iš 
visų pusių visai nėra koks nors 
apčiuopiamas, ribotas dangus. 
O ir to skliauto taip pat visiš
kai nėra, jis mums lik rodosi. 
Tai yra tik žemę supąs iš visų 
pusių, permatomas saulės per
šviečiamas oras.

Oro, kuriuo mes kvėpuoja
me, kuriame plaukioja debesys, 
visoje erdvėje, visame vadina
mam danguje nėra. Jo yra ap
link žemę palyginti visai ne
daug. Tik palyginti plonas jo 
klodas dengia žemę iš visų pu
sių. šitas oro klodas ir vadina
mas atmorfera. Kaip storas at
mosferos, t. y. oro sluogsnis, 
pasakyti sunku, nes tiksliai to 
ištirti niekam nepasisekė. Yra 
tik tiek žinoma, kad oras juo 
aukščiau nuo žemės paviršiaus, 
juo retesnis ir juo lengvesnis. 
Tinkamo kvėpuoti oro yra vi
sai nedaug. Dešimties kilomet
rų aukštumoje kvėpuoti jau 
>aveik visai negalima. Spėja, 
<ad reto oro yra dar 100 kilo
metrų aukštumoje, o gal ir 
daugiau. Bet jau aukščiau vi
siškai nieko nėra — ten viešpa
tauja amžina tuštuma.

Oras mums atrodo mėlynu 
lygiai dėl to, kaip vanduo at
rodo žalsvu. Mat, kiekvienas 
permatomas daiktas, jeigu jo 
yra 
tam 
tas 
vos 
inc i jo briauną, vadinasi, pro 
storesnj sluogsnį, tai jis pasi
rodys žalsvos spalvos. Lygiai 
taip ir oras. Oro plotas, kurį 
mes matome arčiausiai prie 
savęs, kuris yra tarp musų ir 
artimiausių daiktų, jokios spal
vos neturi. Vandens stiklas taip 
pat jokios spalvos neturi, nes 
jo stikle yra per maža, kad ga
lėtų pasidaryti tariamoji žalsva 
spalva. Bet kuomet mes žiūri
me į didelį vandens kiekį, pav., 
juroje, ežere, tuomet jau jis 
mums atrodo žalsvas. Giedrią 
dieną žiūrėdami į stovinčius 
atstu žemės iškilimus, kalnus, 
mes matome juos melsvus. Tą 
spalvą jie įgauna nuo esančio 
tarp musų ir tų kalnų oro, 
mat, oras per savo storį suda
ro melsvą spalvą, o ne’ žalsvą 
kaip vanduo. Lygiai taip oro 
sluogsnis sudaro giedrią dieną 
viršuj galvų musų vadinamą 
dangaus skliautą, arba tiesiog 
mėlyną dangų. Debesuotą die
ną oras sudaro tik pilką spal
vą, pilką skliautą, kuris rodosi 
čia žemesnis, čia aukštesnis, 
žiūrint to, kaip aukštai yra pa
kilę debesys. Jei debesys yra 
prie žemės arčiau, tai ir skliau
tas būva žemesnis, jei debesys 
aukščiau iškilę, tai ir skliautas 
rodosi aukštesnis. Vienok tam
sią, kad ir giedrią naktį to mė
lyno, ar pilko skliauto nemato
me. Mat, tik saulės apšviestas 
oras sudaro melsvą spalvą, o 
neapšviestas jis jokios spalvos 
nesudaro. Todėl ir tamsią nak
tį pro permatomą atmosferą 
prieš musų akis atsiveria juo
da bedugnė, kurioje kaip ki

birkštėlės, bliksi tolimosios 
žvaigždės.

Beikia skirti oras arba at
mosfera, kuri, saulei ją apšvie
tus, sudaro mėlyną skliautą ir 
kurį mes dažnai dangum vadi
name, nuo tikrojo dangaus, 
nuo tos berybės, didžiulės erd
vės, kurioje begaliniuose nuo 
musų atstumuose yra mėnulis, 
saulė ir žvaigždės.

Kodėl nuo žemės* niekas, 
joki daiktai nenukrinta?

Taigi didžiulis musų žemės 
rutulys plaukioja bekraštiniuo- 
se dangaus plotuose, o mes, 
žmonės, auta tos žemės gyve
name, krutame, šliaužiojome, 
lyg tos skruzdėlės ant didelio 
lekiančio ore sviedinio. Visame 
gaubtame žemės paviršiuje mes 
rasime vandenynus, sausumas 
su jų kalnais, ežerais, upėmis, 
upeliais, medžiais, su visu mu
sų gyvu ir negyvu pasauliu.

Bet tūlas iš jūsų nusistebė
jęs paklaus. — Bet kaip gali 
gyventi žmonės kitose žemės 
rutulio dalyse, ypač tose, kurios 
yra priešingam nuo musų ru
tulio šone? Juk mes esame vir
šuj, o jie apačioj po musų. Mes 
vaikščiojame galvomis aukštyn. 
Na, o jie juk galvomis žemyn. 
Kaip gi jie ten nenukritę išsi
laiko? Toliau — priešingo šono 
upių, ežerų, jurų vanduo be 
abejonės turi ištekėti. O me
džiai, Aamai ir visi kiti daiktai, 
būdami aname šone, po musų, 
juk taip pat turi nukristi į be
dugnę, tuščią erdvę.

Bet jie'nenukrinta. Kodėl? 
O todėl, kad žemė, lyg magni- 
tas geležies dulkeles, laiko visa 
ką pritraukusi prie savęs. O ir 
mes patys, kad ir kažin kurio
je žemes vietoje stovėtume, jei
gu šokdami į aukštį norime at
siskirti nuo žemės, turime 
teiti atgal — taip traukia 
ve žemė ir mus pačius!

Jums gal teko matyti į
netintą plieno lazdelę pasagos 
pavidalu išlenktą, paprastai
magni t u vadinamą. Priartinę
tokį magnetą prie vinučių, ada
tų af geležies pi u venų, pama
tome, kaip tie daiktai prišokę 
prie magnito prikimba prie jo, 
ir traukiant juos, jaučiame, 
kad magnitas juos lyg laiko. 
Juos pritraukia ir laiko tam 
tikra, mums nesuprantama 
magnito jėga. Musų žemė turi 
tos jėgos, ir ta žemės jėga trau
kia į save ne tik geležį, bet ir 
šiaip jau visus daiktus, kartu ir 
mus pačius, šitoks žemės trau
kimas, verčiąs visus daiktus 
kristi žemyn, į žemę, paprastai 
vadinamas sunkumu. .

Sunkumas
* tk

Paimkite į ranką akmenį. 
Jis sunkus dėl to, kad žemė 
traukia jį į save. To sunkumo 
jėgą, paprastai vadinamą, dydį 
jus gerai jaučiate tol, kol laiko
te akmenį rankoje, kol esate 
pridėję sftvo raumenų jėgas 
jam palaikyti, kad jis nenukris
tų žemyn. Kaip tik akmenį lai
kę paliaujate, kaip tik savo 
raumenų jėgą atimate, jis krin
ta, traukiasi prie žemės lygiai 
taip, kaip geležies piuvenos prie 
magnito. Lygiai taip, kaip tos 
piuvenos prie magnito, akmuo, 
nukritęs žemėn, guli vietoje 
nejudomai. Norint vėl pakelti 
akmenį, reikia pridėti traukia- 
mos į viršų jėgos, kuri nugalė-

drib-
i sa-

mag-

NAUJIENOS, CMcžp, HL

tų žemės traukiamąją jėgą. Tą 
pat pastebėsime kiekvienoje 
žemės vietoje. Visur ir visus 
daiktus žemė traukia į save, 
kurie laikosi jos paviršiuje ir 
patys negali nuo jos atsitrauk
ti. [“Liet. Uk.”J.

Fizikos kūnas

Žmogus, susidurdamas su 
gamta, mato joje įvairių daly
kų, įvairių reiškinių. Tie reiš
kiniai suprasti ir susekti jų 
priežastys žmonėms jau senų 
senovėje rūpėjo. Tolydžio tyri
nėdami, žmonės vis daugiau ir 
daugiau patirdavo, ir iš visa, 
kas patirta, susidarė pagaliau 
tam tikras gamtos mokslas, 
vardu fizika. Ilgainiui, plečian
tis.mokslui ir augant žinių skai
čiui, fizika negalėjo aprėpti 
visų gamtos reiškinių ir nuo 
jos atskilo kai kurios šakos, 
kaip antai: augalų mokslas — 
vadinasi botanika, gyvulių 
mokslas — zoologija, oro at
mainų — meteorologiją, žvaigž
džių — astronomija, ir t. t. Ku
riuos klausimus dabar nagrinė
ja fizika, keliais žodžiais pasa
kyti sunkoka.

Kiekvieną matomą gamtoje 
daiktą fizikos mokslas vadina 
kurni, o tatai, iš ko sudarytas 
tasai kūnas — medžiaga, arba 
materija. Taigi kūnas bus me
dis, geležis, akmuo,, knyga, duo
na, vanduo, žibalas, garas, oras, 
ir t. t. Kiekvieną kūną būtinai 
arba matome, arba suuodžia- 
mo, arba girdime, arba šiaip 
jaučiame jį esant.

Inž. K. Šakenis.

j ....
Mažarangna

APSIVYLUS

Naktį dieną, vienų viena, 
Aš svajoju ir ilgiuos;
Nors turėjau širdį vieną, 
Dilbai’ netekau ir tos.
Ne tik širdį, bet ir sielą

' Aš atidaviau anam...
Man gyvent dabar ne miela, 
Nė žadėt galiu kitam...

Mažiau siela, daugiau rankom, 
Nuo mažens iki senatvės 
Žemės turtus visi renkam, 
Kad badu ne dvėst ant gatyės.

M. Šileikis.

JONUKAS IR MARIUTĖ

Temo, temo, sutamsėjo, 
Vakarėlis jau atėjo — 
Senus, jaunus suramino, 
Liuoso laiko pagamino. . 
Stov’ Mariutė ant takelio, 
Laukia ateinant Jonelio — 
įraukia, laukia ir vis dairos, 
O jos veide ūpas mainos: 
Tai užrausta, nekantrauja, 
Tai nubąlą, tai dūsauja....
Mat, Jonukas, kurs žadėjo, 
Su kita jau sau nuėjo... 
Mariutė viena paliko, 
Ant Jonuko baisiai pyko. 
Dar į tiesę ir į kairę 
Ji supykus apsidairę — 
Pasipurtė, sukrutėjo 
Ir burnot ant jo pradėjo. 
Vargšė, duobes išstovėjo, 
O Jonukas neatėjo į ™ 
Savo žodžio neišlaikė —-'J 
Kitos mintys galvą laikė — 
Jisai kitą palydėjo, 
Nes aną labiau mylėjo.-.. 
O Mariutė nesulaukė — ’ »
Viena, pikta namo trauk?. 

Z. M.

BOLŠEVIKAI SKUNDŽIASI 
SOCIALISTAIS

Itugp. 22 d. laidoj iežednev
na savo apžvalgoje išspausdino 
“užtarimą” už sandarieČIus.

Diena iš dienos musų tavorš- 
čiai iš iežednevnos šaukia, kad 
socialistai “jau išnyko; jau/jau 
tik keli jų beliko”. O dabar, 
žiūrime, jie rašo šitaip:

“Reikia įsakyti, kad ne tik 
‘Birutę’ socialistai pasiveržė iš 
sandariečių, bet ir pačias San
daros kuopeles turi pasiveržę. 
Nusigyvenę visose organizaci
jose, socialistai įsikibo sanda
riečių keteron ir tuo budu mė
gina bent kiek figūruoti vie
šame gyvenime.”

Vieną dieną bolševikai sako, 
kad ^socialistų jau no more”, o 
antrą dieną sako, kad socialis
tai pasiveržę net visas Sanda
ros kuopeles. Jeigu paveržti 
arba užvaldyti Sandaros kuo
pas, reikia didelio skaičiaus na
rių, ar ne taip? Išęina, kad tas 
tavorštis šmutija pats sau apie 
ausį. Jis visai neturi logikos,— 
kalba pats savo žodžiams prieš- 
taraųdamas.

Toliau jisai sako:
“Chicagiškiai Socialistai kaip 

ir kokia liga — kur prisigreti
na, niekas nelieka. Sandariečius 
jie irgi baigia tirpinti.*.”

Taip, jie tirpina ir tirpins. 
Northsidės socialistai su sanda- 
riečiais senai jau Ai tirpino bol
ševikus kriaučių unijos lokale. 
LSS. 81 kp. ir šiandie gyvuoja. 
Kada 81 kp. skilo nuo Sąjungos 
ir jos turtą bolševikai pasigro
bė, kuopa “įiebostino”, o bolše
vikų organizacijų Northsidėje 
kaip ir nėra.

Look out, tavorščiai! Kai so- 
cialistai imsis darbo ant Brid- 
geporto, tai jums bus dar kar
ščiau. — Don Pilotas.

TAVORŠČIŲ PROTESTAS 
ŽIOPLIAMS.

kad raudonas 
iš raudono Ir ga- 
Taip ir musų R.

“di-

pra- 
pir-

Kadangi pas mus randasi 
daug karštanosių tavorSčių, o 
laikas irgi ne šaltas, tai sutvė
rėme Raudono Fronto Sojuzą. 
Raudonas Frontas, kaip ir pa
prastai, eis raudonais šunta
kiais ir bandys uždėt raudoną 
nosį kiekvienam dykai, o pas
kui bus imama tam tikras at
lyginimas.

Jus žinote, 
daiktas tiktai 
Ii pasidaryt.
Frontas išdygo tiktai iš tų pa
čių MAMA, PAPA, TBD ir 
BIVIDI kuopų. Padalinus tas 
kuopas per pusę, bendrai imant, 
susidarys keturis kartus 
desnė” armija.

Kad jau taip, tai mes Ir 
dedam savo darbą. Mums 
miausia rupi musų raudonas 
biznas. Musų biznas jau taip 
švokai eina, o čia dar iki šiol 
nė vienas rimtas laikraštis neT 
veda polemikų su musų iežed- 
nevna išskirus žioplius. Žiop
liai, tiesa, pačiupinėja musų 
kritikas, bet mums pikta, kam 
jie musų gazetą pravardžiuoja 
“iežednevna.”

Kad pafiksinus musų biznį, 
ir kad sumezgus artimus ry
šius, musų ambasada ant Brid- 
geporto ir Raudonas Frontas 
iš Ciceros taria savo žodį žiop
liams :

Tegul bus nutarta, taip sa
kant, užprotestuot nuo Brid- 
geporto iki 18 gt. ir nuo Cice
ro iki Roselando. 0 pft^cui, 
jigu reikės, tai tavorštls Valo- 
nis pats apsidirbs.

0 dabar pareiškiame savo 
obalsį: “Socialistų jau visai te
beliko!”

Po rezoliucija pasirašo:
Mama, Papa, pisoriai 
Tbd ir Bividi R. Fr. kom.

NORĖJO PRIKELT Iš NUMI
RUSIŲ

Laidojant nabašninką P. Ga- 
siuną Tautiškose kapinėse Dr. 
Angelių sakė seriozišką spyčių. 
Sakė tai sakė — nieko tokio,• 
bet, matote, čia jis Ir aktino.

Kada spikeris išaiškipo viso
kias pakraipas, t. y. kurion pu
sėn žmogus žiuri pakreiptas, jo 
rankos pradSjo ; visas puses 
švaistytis. Įsismaginęs spikeris-1

PAVASARIS
Pavasario saulė prašvito meiliai

Ir juokiasi, širdį vilioja;
Iškilo į dangų aukštai vėversiai, 
Čyrena, sparneliais plasnoja.

Išaušo! išaušo! Vėjalis laukų
Bučiuoja, gaivina krutinę;
Pabiro, pasklido žiedai ant laukų — 
Vainiko eilė pirmutinė.

Taip giedra ir linksma! Tiek šviečia vilties!
Vien meilę norėtum dainuoti, 
Apimti pasaulį/ priglausti prie širdies, 
Su meile saldžiai pabučiuoti!

M. Vaitkus
PALANGOS SODE

Saulutė leidos. Miegojo medžiai.
Kvepėjo gėlės.

Tylėjo rūmas, garbingą galvą 
Aukštai iškėlęs.

Pradėjo sodas nakties svajonę...
Vien jura ūžė

Tyliai, meilingai, kaip pučiant vėjui 
Sena giružė.

Durnojo dangus... Per tylų sodą
Būrelis ėjo

Ir šneką tylią, ir šneką šiltą 
Linksmai šnekėjo.

aktorius pasiekė patį tragiš- 
kiausį čiukurį ir pradėjo šauk-
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—Povilai! Pevilai! Kur tu? 

Eik čia!
Aš maniau, kad jis kviečia 

Povilą pokerio lošt. Povilas ty
li ir neatsišaukia. Spikeris grai
bo rankom: siekia duobėn, bet 
nepasiekia.

Publika už gerą aktinimą 
norėjo Dr. Angelini suteikt 
bukietą gyvų rožių, bet atsimi
nė, kad čia laidotuvės, o ne 
sorkės, kai kurie nusijuokė 
kepurėn, o kiti pasišalino.

Žioplys.

DAINA BE GALO

Žmonėse yra išsiplatinusi pa
sakaitė apie dainą bei galo. Esą 
vienas karalius norėjęs rasti 
tokį žmogų,.kuris padainuotų 
dainą be galo. Už tokios dai
nos padai n avimą karalius pa
žadėjęs didelius turtus. Kiek 
dainininkų nesisiulę su savo 
dainomis, kiek karaliui kas ne
dainavę, o vis savo dainas pa- 
taigdavę ir nieko nepelnę tu
rėdavę sprukti iš karaliaus dva
ro, nes> karalius buvęs piktas. 
Pagaliau atsiradęs vienas žy
delis, kuris sutikęs karaliui pa
dainuoti dainą tie galo. O žydo 
buvusi tokia daina: žiema nu
eis, vasara ateis, vasara nueis, 
žiema ateis ir t. t. ir t. t. Žy
das karaliui padainavęs dainą 
be galo ir gavęs daug pinigų.

AR JUS BUSIT VADOVU, 
Ar Tik Vienas iš Minios?

Metropolitan išlavinimas pagelbės jums tapti vienu 
iš vadovų, šiandieniniai vadovai biznyje ir profesijoj, tik 
keli metai atgal, buvo jauni vyrai, kurie žinojo, kad spe
cialia prisirengimas užtikrina pasisekimą.

The Metropolitan Business College jau virš penkias 
dešimtis metų prirengia jaunus žmones į biznio vietas. 
Seniau užbaigę šią mokyklą šiandie yra vadovai biznyje.

Ateities vadovai bus jauni vyrai ir jaunos merginos, 
kurie įvertina ir praktikuoja principus vadovavimo ir įsi
gyja tinkamą pisirengimą dėl savo parinkto užsiėmimo.

Kaipo pirmą žingsnį j vadovavimą, mes patariame 
jums atsišaukti pas mus asmeniškai dėl pasikalbėjimo, ar
ba atsiųsime knygutę dėl pilnų informacijų.

Jungtinių Valstijų Apšvietos Biuro pasku
tinis raportas rodo, kad daug daugiau mo
kinių lankė Metropolitan, negu kitas pa
našias mokyklas.

Rudeninis Terminas Atsidarys 
RUGPIUČIO 29 IKI RUGSĖJO 6

Mokyklos valandos nuo 9 ryto iki 3 po piet.

METROPOLITAN BUSINESS COLLEGE
Douglas Park College 

1110 S. Oakley Blvd.
Seeley 0080

\ Oak Park 
137 Marion 

Villagv

Maironis

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruma- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais.

Mineralinės, su 1 f erinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyri s atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai1 dėl pergulėjimo.

A. F, CZESNA
1657 W. 45th St. 
Kbmpas Paulina Street 

Atdara dieną ir naktį 
Phone Boulevard 4552

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

Reumatizmas sausgėlė 
•Nesikankykite savsę skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimų; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

ČAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.50.

Knyga: “ŠALTINIS SVEL 
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, 1LL.!ltxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!

Garfield Park College
9 S. Crawford Avė.

Nevada 1637
College
St., Oak Park \
5880
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Juodas ir raudonas 
nias

Padaužų laboratorija, kuri

kad geiiau svietui patarnauti, 
daro milžinikus velnio tyrinėji
mus.

Ar velnias yra juodas, ar 
raudonas?

Europa, kuri negrų 
veik nežinojo, 
velnias turi būti juodas. Jis

rų nenori įžeisti, turėjo dažyti 
velnią kitokia spalva.

Nesunku buvo sugalvoti.
Išskyrus tuos momentus, kuo

met velnias išeina krėsti špo
sus su Dievo sutvertu svietu, 
jis randasi pragare, kur nuo
latos dega labai karšta ugnis. 
Reiškia, jis yra pasiutusiai įkai
tęs — raudonas.

Kaip matote, atsirado juodi 
ir raudoni velniai. Spalva jų

ant didžiumos. Visi trys stoja 
už mažumos diktatūrą ir pri
pažįsta žiauriausias įmones sa
vo tikslo atsiekimui. Visų tri
jų sekėjai yra fanatikai —da
vatkos. Skiriasi jie spalva, bei 
esmėj yra tas pats daiktas.

Kitą sykį paskelbsime, ką 
radome, kada jų spalva nuplo
vėme. — Profesorius.

Šerininkai Pagalvoki
me

kad skeliai 
reikalus

senovėj sgįrtinga, bet vis tas pats vel- 
nusprendė, kad!n;asnias.

Padariusi šitokį milžinišką 
visuomet, lyg kokis dženitorius, atidengimą, Padaužų laborato- 
kurena ugnį, pats yra apsvilęs. rjja įįsikėiė į da,patogesnę vie- 
nuo didelio karščio, sukasi apie fašizmo, klerikalizmo ir bol- 
smalos bačkas. Juoda spalva I ševizmo tirinėjimui.
velniui teko, kol europiečiai ne- sįaį susidurta su spalvom. Fa- 
išsikėlė gyventi į tokias šalis, cistai dėvi juodus marškinius 
kur gyvena negrai arba jų ran- (Tur būt, kad nereikėtų skalb- 
dasi nemaža. Tūlose Afrikoš ti?). Kunigai irgi dėvi juodus 
valstybėse jie atrado vien lik' rublis. Vadinasi, šitiedu ele- 
negrus. Beiškia, pateko į vėl-: rnentu sudaro juodąją jėgą, 
nių karalystę.. Bet greitai jis! Bolševizmo spalva yra raudona 
patyrė, kad tai nėra velniai, o (TUr būt, kad nesimatytų, kuo- 
žmonės. Bažnyčia pripažino, * m et susikruvina žmonių krau- 
kad jie nvt ir dusią turi. Ap- ju). Bet nežiūrint spalvų skir- 
krikštyti juodukai irgi negalė- j tumo, visi trys, kaip ir tas dvi- 
jo leisti, kad velnias butų pa-'spalvis velnias, reiškia tą patį, 
našus į juos. Tiesa, sakoma, Visi trys priešingi demokrati- 
kad velnias turi uodegą, lx't jai, visi trys yra laisvos min- 
kaip apsivelka kelines, jos ne-J ties priešai; visi trys draudžia 
matysi, o l>e kelinių ne tik vėl- laisvą spaudą, žodį, sueigas ir 
n i ui, o ir žmogui polici ja drau-t neleidžia žmonėms organizuo- 
džia vaikščioti, net ir maudy-.tis į laisvas draugijas. Visi trys 
tis. Taigi negrai ir tie, kas neg- pripažįsta mažumos valdžią

Pirmiau-

Nejaugi daleisime, 
musų, darbininkų, 
peizotų?!

Didžiai numylėti ponai padau
žos! Aš turėdamas prie jūsų 
didelį prisirišimą ir matydamas, 
kad jus užtariat nuskriaustuo
sius. kreipiuosi j jus šit kokiu 
reikalu:

Pernai buvo didelis Velnio šė
rių vajus ir ježednievnos gazė- 
tos agentai, nejučiomis užklupo 
mane ir privertė nusipirkti Vel
nio šerių. Aš nusipirkau tikė
damas dviejų dalykų: 1) kad 
urnai užviešpataus ant^ žemės 
Lenino Karalystė ir visų žmonių 
vargai taps nušluoti nuo žemės 
paviršihus; 2) kad mano inves
tuoti pinigai bus sunaudoti dar
bininkų klases reikalams.

Ar jus manot, kad mano no
rai išsipildė? Ne! Aš likau ap
suktas ir apgautas! Lenino 
šventi tėžiai nėra pildomi; o už 
maęio sumokėtus pinigus yra į- 
taisyta skebšapė, kurioje yra 
baisus darbininkų išnaudojimas, 
ir magaryčioms viso to eina ne- 
išmieruotas darbininkų reikalų 
peizojimas!

Velnio išleistuvėje darbinin
kai dirba už pusę unijinės algos 
ir negali niekam pasiskųsti, 
nes bijo prarasti paskutinį kąs
nį duonos, ir būti prakeiktais ir 
persekiojamais! Kur tiktai gali
ma, yra bandoma užkišti unijis- 
tų vietas atvirais skebais, ir po 
priedanga melagingai ir apgau
lingai minavojamo Lenino var
do, yra išnaudojami visi j jų 
pinkles patekę darbininkai.

Patys Velnio šeriai yra men
kos vertės. Velniui priklausan
tį turtą yra pasiglemžę boseliai, 
kurie tunka darbo žmonių pra
kaitu !

Tai šit mano reikalas, ponai 
Padaužos: aš noriu sušaukti vi
sus Velnio šerininkus ir jiems 
įpusti susipratimą; aš noriu su
kelti trivogą, kad kiekvienas 
darbininkas žinotų, kur yra 
skebšapė ir nesiduotų apgauna
mas; pagalios, aš noriu jūsų pa
spirties ir mandraus patarimo.

Su godone,
—Velnio šerininkas—Kukutis.

Maskvos ukazas savo 
davatkoms

NAUJA JĖGA
inMotordom f

Maskviškis kominternas įsako 
savo davatkoms Amerikoj ko
voti prieš unijų bankus— jiems 
kenkti, juos ardyti, prieš juos 
agituoti. Įsteigtų bankų pini
gus jie liepia naudoti “budavoji- 
mui galingo darbininkų koope- 
ratyvio judėjimo ir darbininkų 
klasės tikslams, pav., suteiki
mui paskolos Sovietų Sąjungai”. 
Taip ir reikėjo tikėtis, kad ko
mi nternu i svarbiausias darbi
ninkų reikalas yra gavimas pi
nigų bolševikiškai Rusijai, kuri 
niekam skolų negrąžina.

Padaužos tam pritaria, nes 
jie netiki į skolų grąžinimą, to
dėl ir jie paduos aplikaciją į ko- 
minterną.

Tik biskį keista, kam tai Ru
sijai reikalingi pinigai, nes Vil
nis rašo, kad “didžiojo karo su- 
griautasai 
tyti, o kai 
koše netgi 
pralenkta.
caristinis rublis pakeistas stip
riu červoncu”.

Tiesa, bolševikai buvo niekais 
pavertę rubli ir skelbė svietui 
pinigus visai panaikinsią, bet 
jeigu jau jie pakeitė savo vierą 
ir prisidirbo stiprių červoncų, 
kam gi jie kaulija paskolos iš 
unijų bankų?

irkis’ baigiama atsta- 
kuriose gamybos ša- 

prieękariniai laikai 
Niekais paverstasis

Vienoda ir didelė jėga garinio inžino
yra gaunama be var
tojimo specialia kuro
Dabar randasi nauja jėga moto
ruose—visai skirtinga savo sūdė, 
tyje ir veikime—visai skirtinga 
savo galingoje jėgoje—vienodos 
ir didelės jėgos to garinio inžino 
kuri teikia su dideliu lengvumu 
ir važiavimas yra visai skirtingas 
nuo seniau važiavimų.
Pagrindas šitam dideliam Hudsono 
veikimui yra naujas išradimas prie Su- 
per-Six principo kuris paverčia išnau
dotą šilumą j jėgą. Abu dalykai suda
ro didžiausią jėgą generation ir trans-

mission taip didelę, kokia tik mums yra žinoma. Tuo budu Hud- 
sonas pasidaro ekonomiškiausias karas pasaulyje.
Naujame Hudsone motoras, taip vadinamas spark knock nuo 
aukšto spaudimo motoro yra prašalintas.
Paprastas gasolinas suteikia tokią pat šilumą ir jėgą visame jo 
veikime, kaip brangus kuras.
Naujas Hudsonas sutinkamas žmonių su dideliu malonumu vi
soje Hudson istorijoje, nes visais atžvilgiais yra puikiausis Hud
son Super-Six koks kada buvo padarytas.

TK/r/i the new high-compresjion, anti-knock motor
that turus waste heat to power

HUDSON Super~Six
(iia-tnchivhMibaj') Standard Models a27-inchwh^ibM)

Coach *1175 Sedan *1285 Coach *1285 Sedan *1385

Custom-built Models (i27-inchwhMibaM) 
Brougham *1575 7-Pass. Phaeton *168* ’ 7-Paaa. Sedan *185* 

AO pricu f. o. b. Dutroit, plūs war Metrą tau

Hudson Super-Six turi lietuvių departamentų. Kuomet jus atsilankysite j pardavimo, kambarį 
reikalaukite lietuvio rardavėjo. I

Klauski'e Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michigrn Avė.

Džiaugiasi savo niekšiš- 
. kurnu '
“Vilnies” K. Valonis, prisi- 

Iskaitės “Naujienose” apie “Lie
tuviškus Komunistus Ameri
koj”, sutinka, kad ten buvo ra- 

išyta ne melas. Komunistai to- 
i kie ir esą ir taip veikią, kaip 
buvo rašyta. Jis sako, kad jie 
moką “nunakinti” ne tik kitus, 
o ir patį Grigaitį.

Apie tai, kad jie nemokėtų 
“nakinti”, reporteris ir nerašė. 
Jis tik įrodinėjo faktus, kokių 
kiauliškų, begėdiškų ir nacha- 
liškų ‘ priemonių kęniunistai 
griebiasi jiems priešingų žmo
nių apmelavimui, šmeižimui ir 
piktam kerštui.' Komunistai ši
tame amate yra ekspertai iri 
Padaužos paskirs jiems kadir... 
mėšlo ministerijos vietas už pa
sižymėjimu purvinami© jų dar-

Padaužų Telegramos
Rugpiučio mėnesio gale Pa

daužų didis Tautos*Vadas kartu 
su Ministeriu Pirmininku lankė 
provinciją. Užsuko į daugelį 
dvarų ir fabrikų, kur kalbėjosi 
su proletariušais. Kalbėjosi su 
spaudos atstovais ir darė pra
nešimus apie musų pačių reika
lus. Buvo rengtasi prie vaka
rienės, tai yra eiti skanių ko
pūstų srėbti, kurie vienija visą 
musų tautą, bet dėl laiko stokos,, 
Tautos Vadas vyko atgal kitų 
ministeriu lydimas. Reikia dar 
priminti vienas faktas, tai tas, 
kad Tautos Vadas neturėjo jo
kios sargybos su savim išski
riant Ministerį Pirmininką, ku
ris pats reikalingos sargybos. I

Kiek laiko atgal Piniondzų 
Ministeris iškėlė puotą. Joje da- 
lyvavo didžiuma ministeriu; bu
vo ir kandidatų į ministerius. 
Jiems buvo duoti “kvotimai”. 
Pasirodo, kad jie visi yra nor- 
mališki žmonės ir vibni ankš
čiau, kiti vėliaus pasidavė Pa
daužų Konstitucijos principams. 
Tiesa, kai kurie jų lyg ir nusi
skundė, kad “kvotimai” buvo’ 
truputį per sunkus. Tečiaus di
delių protestų nebuvo.

Gauta žinių, kad komp. Šim
kus atvyko į Padaužų sostinę. 
Tikrų jo atvykimo tikslų nesuži
nota, bet manoma, kad jis im
sis vadovauti Padaužų simfoninį 
korą, kuriam jau senai reikalin
gas vadas.

šiomis dienomis ristikas Po
žėla išvažiuoja į Klevelandą “pa
simatyti” ant matraso su milži- i 
nu Komaru. Sako, kai Komara 
eina Klevelando saidvokais, tai 
saidvokai linkstą. Padaužos 
laukia žemės drebėjimo Kleve-' 
landė, kai Požėla susikibs su 
Komaru. Musų Dzūkelis irgi 
neš va kas vyras. Jis ritasi su 
bile kuo Klevelande. Jam bile tik ' 
lietuvis. •

Nesenai įvykusiame bolševikų & 
piknike buvo suorganizuota 
“raudonoji armija” iš raudonų ® 
rubaškininkų. Netoliese nuo 
pikniko ganęsis gražus bulius, 
pradėjo protestuoti žiruėdamaš 
į “raudonąją armiją”. Jau buvo 
nutaręs eiti “pažiūrėti” “raudo- 
nosios armijos” ir pradėjo žy- j J? 
giuoti. Tai pamatė farmeris ir j J 
išgelbėjo “raudonąją armijų”, Ir 
sugrąžindamas bulių atgal.

Kai kurie .bolševikai suorga
nizavo, taip vadinamą “Mokslo 
Tavorščių Ratelį”. Gaila, kad 
ten nesimato bemokslių “profe
sorių” vardų, kaip tai: Strazdo- 
Valonio, Jukelio, žaldoko, Ga- 
siuno ir kitų bolševikiškų apaš
talų ir Maskvos agentų... Be jų 
“tavorščių ratelis” reiškia zero.

—P.

PRASIDEDA MOKYKLOS

Rytojaus pasaulis priklau 
so šios dienos jaunuoliams. 
Bet fiziniai nedatekliai ne
turi sutrukdyti jų pasiryži
mų ir pastangų. Sveikata 
yra būtinas dalykas dėl pa
sisekimo. štai kodėl kiek
viena protinga motina užlai
ko pas save namie Trinerio 
Karčiujj Vyną.

Tik Kelios Dieąos 
Iki Mokyklai

Tada jau vėlu pradėt prirengi- 
mų jūsų vaikų, kada laikas eiti 
mokyklon—Dabar yra laikas pa
rūpinti jiems mokyklos rubus — 
mokyklos čeverykus ir kepures.

Skaitykit Naujienose skelbi
mus dabar! Jus netiktai rasit be 
sunkumo kur tuos dalykus galite 
pirkti, bet tahkiai jus galėsite nu
pirkti juos sutaupydami pinigus.

‘Tai Geras (pratimas’
Skaityt Naujienų
Skelbimus Kasdieną

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Tel. Yards 6423
Mockus & Lieberman

LIETUVIAI ADVOKATAI 
756 W. 35 St. 

Kampas Halsted St.
Ofiso valandos nuo 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakare

Išmokit Dressmaking

JŪSŲ AKYS

šv.

MIŠIOS ŠVENTOS
LIETUVIŠKAI

Petro ir Povilo Bažnyčioj, 

1400 W. Ohio Str. ir Noble St.

Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes.
Master Dressmaking 

College 
J. F. KASNICKA 
190 N. State SU 

kamp. Lake St. 10 fl.

Šios gyduolės pataiso skil
vio suirimus, kaip tai, pra
radimo apetito, nevirškini
mo, užkietėjimo, galvos 
skaudėjimo ir neramaus 
miego. “Chicago, liepos 4, 
Aš noriu pasakyti, kad kiek
viena namų šeimininkė tu- 
cetų turėti savo namuose 
Trinerio Kartųjį Vyną. Aš 
rekomenduoju visoms savo, 
pažystamoms ir be jo nega
liu būti. Mrs. I?dw. Peka- 
rowich, 2045 N. Sshool St.” 

| Gausit pas visus vaistinin
kus arba gyduolių vertel
gas. Jus rasite naudingą 
kuponą (nėra geras valsti
jose Colo., Kari., Mont., 
Wash. ir Wis.) vidui kiek
vieno pakelio Trinerio Kar
čiojo Vyno. Už 6 kuponus 
galite gauti 25c vertės daik
tų.

Chicago, UI.
Kunigas P. P. Zalink, Arki

vyskupo delegatas, giedos šv. 
Mišias Lietuviškai 4 dieną Rug- 
sėjo-Sept., 1927 m., 10 vai., Ne
dėlios ryte.

Atlieka veltui Krikštus, Sliu- 

bus, Laidotuves, Reikale kreip
kitės kas dien 6 vai. Vhkare. Ne- 
delioj visą dieną.

Važiuodami į Bažnyčią, imki
te Ashland karą ir Grand. Kvie
čia. dalyvauti visus.

Kunigas P. P. Zalink.

Jūsų akys tai jūsų didelis turtas. 
Saugokite savo akis ir sykiu apsau-' 
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas.

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki- 
niufi kam reikia* duodu patarimų akiu 
higienoje visiems.

Dr. C. Michel
LIETUVYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.

S. E. BASINSKI
Advokatas

“Phone Central 5999 
Kės. J>awndale 6707

Rkhard J. Zavertink 
ADVOKA-TAS 
127 N. Dearborn St.

Rooin 805 Chicago.’’
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Ofisas Pioneer Realty Co. 
Specialiuojames 2-s morgičius

Ofisas Independent Bldg.
& Loan Association

1615 West 51st St.
Tel. Prospect 6694 
Hemlock 2100-2101

Real Estątę transakcijos 
mano specialumas.


