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Daugiau mirties nuospren
džiu Lietuvoje

■k

Indianapolio burmistras 
nuteistas dėl korupcijos

Vokiečių ambasadorius 
Maltzan žuvo aeroplano 

katastrofoj
Lietuvoj dar šeši pa

smerkti mirti
WASHINGTONAS, nigs. 22. 

[Paštu iš Lietuvos Pasiuntiny
bės Amerikai]. — Elta prane
ša, kad rugsėjo devyniolikta vėl 
spręsta keturiolikos riaušinin
kų byla, šeši pasmerkti mirti, 
bet bausmė pakeista sunkiųjų 
darbų kalėjimu. Kiti pasmerkti 
kalėti.

Reikalauja agrikultūros 
sekretoriaus rezignacijos

WASH1NGT()NĄ$V28. 
— Mississippi Kongresmanas 
AVilson laišku prezidentui Cool- 
idge’ui reikalauja, kad agrikul
tūros departamento sekretorius 
Jardine rezignuotų. \Vilson sa
ko, kad Jardine esąs kaltas dėl 
pastarojo medvilnės kainų nu
kritimo. 

*

50,000 Armėnų karo 
pabėgėliu vargai

D-ras Nansen graudena Tautų 
Sąjungų nelaimingaisiais ga
lų gale pasirūpinti

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
23. — D-rui Eridtjofui Nanse- 
nui, atšiaurių tirinėtojui, pavy
ko galų gale prigraudenti Tau
tų Sąjungoš taryba atsišaukti į 
visas tautas, kad jos duotų pi
nigų repatrijuoti Armėnų pa
bėgėliams, kurių apie 50,000 
nuo karo laikų vargsta, išblaš
kyti po artimųjų rytų kraštus.

D-ras Nansenas grūmojo re
zignuoti iš savo vietos kaip 
Tautų Sąjungos komisaras Ar
mėnų pabėgėliams, jei valsty
bės nepasirūpins jais ir nesu
teiks jiems namų jų gimtojoj 
žemėj.

Soo geležinkelio linijos 
darbininkai grūmoja 

streiku
MIINNEAPOLIIS, Minn., 

rūgs. 23. — Brotherhood of 
Railroad Trainmen vadyba pa
statė Soo Line geležinkelio 
kompanijai ultimatumą, kad ji 
tuojau išpildytų geležinkeliečių 
reikalavimus, kitaip busiąs pa
skelbtas visuotinas tos linijos 
darbininkų streikas.

Geležinkeliečių brolija kalti* 
na samdytojus dėl nuolatinio 
sutarties laužymo ir savavališ
ko atstatinėjimo unijos narių iš 
darbo.

EVANSVILLE, Ind., rūgs.’ 
23. — Į teismo rankas tapo ati
duotas vietos farmerys John 
Seipert, 62 m. amžiaus, kaltina
mas dėl nušovimo sava sunaus.

indianapolio meras pas
merktas dėl korupcijos

John U Duvall turi pasimokėt 
$1,000 pabaudos ir eiti 30 
dienų kalėjiman

INDIANAPOLIS, Ind., rūgs. 
23. — Indianapolio meras (bur
mistras) John L. Duvall,. kurs 
buvo inkriminuotas dėl korup
cijos, prisaikintųjų posėdinin- 
kų buvo pripažintas kaltas ir 
nubaustas trimis dešimtimis 
dienų kalėjimo ir pasimokėti 
$1,000 pabaudos pinigais. Be 
to, per ketverius metus jis ne
begalės užimti jokios valdžios 
vietos.

Tardant bylą, buvo iškelta 
aikštėn, kad prieš rinkimus 
1925 metais meras Duvall priė
mė $10,000 kyšio iš vieno die
tos politikieriaus, Williamo A. 
Armitage, pasižadėdamas už 
tai, kai bus išrinktas burmist
ru, paskirti į aukštas adminis
tracijos vietas asmenis, ku
riuos patsai Armitage jam re
komenduos. Paskui, jau išrin
ktas mėru, Duvall pardavinėjęs 
pelningus politinius “džiabus” 
asmenims, imdamas už tai pc 
$2,500 ir ix> $3,000.

Amerikos Legiono kon
vencija Paryžiuj baigta
PARYŽIUS, rūgs. 23. A- 

merikos legioninkų metinė kon
vencija, pirmą kartą laikyta ne 
namie, bet užsieny, Paryžiuje, 
pasibaigė vakar vakarą. Pabai
gtuvėms legioninkams buvo su 
rengtas didelis pokylis Hotel de 
Ville ir balius Operoj.

Konvencijos išrinktas naujas 
vyriausias Amerikos Legiono 
vadas, Ed\vard E. Spafford, pa
darė vizitą Georges’ui Clemen-. 
ceau, karo metais buvusiam 
Fra nei jos premjerui.

Zelandija duoda $5,000,- 
000 Singapūro bazei

xMEĮ>BURNAS, Australija, 
rūgs. 23. — Naujoji Zelandija 
skiria nuo savęs $5,000,000 Bri
tų laivyno bazei Singapūre.

SUSIRGIMAI VAIKŲ PARA
LYŽIUM DAUGĖJA

WASH1NGT()NAS, rūgs. 23. 
— Sveikatos vyriausybės gau
ti iš keturiasdešimt vienos val
stybės pranešimai rodo, kad su
sirgimai vaikų paralyžium vis 
daugėja. Per savaitę, pasibai
gusią rugsėjo 17, susirgimų bu
vo 656, tuo tarpu kai savaitę 
prieš tai jų buvo 550. Daugiau
siai sergančių (106) buvo Mas- 
sachusettse. Illinois valst. sirgo 
36 vaikai.

This issue consists of 2

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily

W 10 4

Chicago, III., šeštadienis, Rugsėjo-September 24 d., 1927 

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thb Lithuanian Daily niws

FV1L1IHED BY flJU LITHUANIAN*NBWB BUBLIIHINO CO., INC.
fĮUn 1739 South Halatcd Street CEicago, lllinoie

Tilaphoaa Rooaavelt 1500

Firmas ir Didžiausias Lietuvių Dtėnražtis Amerikoj
L ■ _ - -  -__________———————■—M

No. 225

[Pacific and Atlantic Photo!

P-le Lois Delander, Joliet, III., mokyklos mokinė, kuri laimėjo gražiausios Ameerikos mergi- 
kontestą ir tapo pripažinta “Miss America,”—- ir jos Albin Delander su žmona. Gražuolėnos .

jau sugryžo namo ir tapo pasitikta didžiausiomis iškilmėmis.

Užsimušė Vokiečių am
basadorius Amerikai

Aeroplanui nukritus žuvo taip
jau pi lot ils ir keturi kiti pa- 
sažieriai |

BERLINAS, rugs^ 23. —Ae
roplanui nukritus žemėn šian
die užsimušė baronas Ago von 
Maltzan, Vokiečių ambasado
rius Jungtinėms Valstybėms. ,
Katastrofa atsitiko netoli nuo triwlkln,° lr įvykusio po to su- 
Schleiso, Turingijoje, kelionėjelsikir,im0 komitad-
4 Berlino j Miuncheną. lr , P°1‘C1JOS-

• Belgrado vyriausybė pasiuntė
l Žsimušė taipjau aeroplano Bulgarijai aštrią notą, įspėda- 

pilotas Gharlett ir keturi kiti kad jei Bulgarija nesuval- 
pasažieriai. Katastrofos prie- ■siunti ir nesustabdysianti Ma- 
žastis kol kas nežinoma. ‘ jkedonijos nacionalistų agitaci-

—------ - ------ įjos, konfliktąs tarp Bulgarijos
.ir Jugoslavijos busiąs neišven-

Ausini policija nori šar-,8'“"  
woty automobiliu o“™0'

. —:---— i
Bet organizuoti metalurgijos! 

darbininkai atsisako juos po-i 
licijai gaminti

VIEN NA, Austrija, rūgs. 23.
— Austrų Metalurgijos Darbi-1 
•rinkų Sąjunga pranešė vyriau-, 
sybei, kad metalurgijos darbi-! 
ninkai atsisakysią padėti ga-l 
minti šarvuotus automobilius!
policijai.

Policijos vyriaus;* be, kuri sa
ko, kad ji esanti reikalinga aš- 
tuonių Šarvuotų automobilių, 
idant ji galėtų užbėgti už akių 
panašiems neramumams, koki 
įvyko šių metų liepos mėnesį, 
bus tuo budu priversta pirktis 
juos užsieny. Kiekvienas toks 
šarvuotas automobilis pareis 
po $30,000.

Įdegino savo tarnui žymę
CAPET0WN, Pietų Afrika, 
rūgs. 23. — John Meikle, buvęs 
pietų Rodezijos seimo narys, 
teismo nubaustas penkiolika 
mėnesių kalėjimo už tai, kad 
įkaitinta geležim įdegino savo 
tąrnui, a’frikiečiui, žymę.

STOKHOLMAS, Švedija, rug
sėjo 22. — Sir Robert Baden- 
Povvell, vaikų skautų judėjimo 
įsteigėjas, tapo nominuotai 
kandidatu busimai Nobelio tai
kos dovanai.

• « V ■> J.‘ - ■ - -

Constance Talmadge skiriasi
EDINBURGH, Škotija, rūgs. 

23. — žinoma Amerikos filmų 
aktorė Constance Talmadge į
nešė čia teisman skundą prieš
savo vyrą, kapt. Maclntoshą, džiasi 6:^6. Mėnuo teka 5:09 mo) ir kitų žemės ūkio produk- 
reikalaudama išsiskyrimo. ryto.

Jugoslavijos vyriausybė 
įspėja Bulgariją

. * « • i < •

Reikalauja sustabdyti komitad- 
žų agitaciją, kitaip konflik
tas busiąs neišvengiamas

BELGRADAS, Jugoslavija,
rūgs. 23. — Del Makedonijos 
komitadžų (partizanų) išsprog
dinimo praeitą antradienį eks
presinio Salonikų-Belgrado

LIETYBĖS

STAMFORD, Conn., rūgs. 23. 
— Teisėjas Baldwin atsisakė 
duoti pilietybės popierius vie
nam ateiviui riš Anglijos, Tho- 
masui Mitchelliui, nes Mitchell 
vieną kartą buvo nubaustas už 
važiavimą automobiliu girtas 
būdamas.

Atsukite laikrodžius 
valandą atgal

šią naktį pasibaigia vadinamas 
“daylight saving time”

šiandie yra paskutinė “die
nos šviesos taupymo” (day
light saving) diena. Nuo ryto
jaus, paskutinio šio mėnesio 
sekmadienio, laikrodžiai grįžta 
vėl į normali laiką — centrai 
Standard time.

šią naktį tad, prieš eidami 
gulti, savo laikrodžių laikrodė
lių rodyklus atsukite visą va
landą atgal.

Uhicagai if aplelinkei federa- 
lini~ .bi. >4as*šiai dienai pra-
nošau.

Djdėjąs debesiuotipnas; ga
limą ladkti lietaus; Vidutiniš
ka tempėratura; vidutinis; mai- 
nąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo
tarp 50® ir fa* F. 

šiandie saulė teka

Francija nustebus dėl 
Litvinovo pareiškimo

Ji nieko nežino apie “susitaH- 
mą” dėl Rusijos skolų mokė
jimo Prancūzams

PARYŽIUS, rūgs. 23. —Pa
ryžius nustebęę sovietų užsie
nio reikalų viceministerio Mak
simo Litvinovo pareiškimu Ma
skvoj, kad tarp sovietų ii 
Francuzų delegacijų, nagrinė- 
jąnėių Rusijos skolų-mok ėjimo 
Frakcijai klausimą, jau esąs 
įvykęs pilnas sutarimas. Fran- 
cijos delegacija nieko nežinan
ti apie panašų sutarimą, ir vy
riausybė oficialiai pareišJ<Ą 
kad Litvinovo padarytas prane
šimas, kaip telegramos kad ji 
paduoda, esąs toli nuo teisybės.

Levine skrenda tolimon 
kelionėn j Indiją

CRANWELL, Anglija, rūgs. 
28. — Amerikietis Charles 
A. Levine, kurs su av’atorium 
Clarence ChamberEnu buvo 
nuskridęs Columbia monoplanu 
iš New Yorko į Vokietiją, 
šiandie kaip 8 vai. ryto išskrido 
tuo pačiu monoplanu į Indiją, 
veikiausia į Delhi, apie 4,750 
mylių tolumo nuo Cramvellio. 
šiuo tarpu jo pilotas yra anglų 
aviatorius kapt. Walter Hin- 
chcliffe.

Levine vis taisėsi skristi at
gal iš Europos per Atlantą į 
New Yorką, bet pagaliau savo 
planą metė. .Jis daabr nori su
mušti tolumo skridimo, nenusi- 
leidžiant, rekordus, išlėkdamas 
į Indiją.
LEVINE PRIVERSTAS NUSI

LEISTI VIENNOJE
VIENNA, Austrija, rūgs. 23. 

— Charles A. Levine ir kapit. 
Hinchcliffe, kurie išskrido Co
lumbia monoplanu iš Anglijos į, 
Indiją, tikėdamies nulėkti 4,- 
750 mylių be sustojimo, kaip 
6 vai. vakaro nusileido Vien- 
noj. Stnarkus lietus privertė 
juos tatai padaryti.

Tranzitas per Lietuvą
KAUNAS. — Rugpiučio mė

nesį per Lietuvą tranzitu perė
jo iŠ Vokietijos į Rusiją 964 
vagonai su 11,560 tonomis pre
kių, o iš Rusijos į Vokietiją 
178 vagonai su 2850 t. prekių. 
Iš Vokietijos daugumoje ėjo
mašinos žemės ukiui, o iš Rusi- 

6:88, lei- jos — sviestas, vaisių (iš Ki'y-

Padėtis Rankove darosi 
vis blogesnė

Riaušės nesiliauja; kinų karei
viai puolė Japonų koncesiją, 
bet buvo atmušti

PEKINAS, Kinui, rūgs. 23. 
— Rankove vakar kilo rimtų 
neramumų, per kuriuos trisde
šimt ar daugiau žmonių . buvo 
užmušta. Generolas Tang Sen- 
ši yra įsteigęs Ilankove nepri
klausomą valdžią, ir jo karei
viai buvo riaušių kilimo prie
žastis.

Apie šimtas kinų kareivių, 
atvykę į Japonų garlaivį, parei
kalavo, kad juos pergabentų į 
čangšą. Japonų jūreiviai juos 
nuveikė ir nuginklavo. Karei
viai tuomet puolė japonų kon
cesiją, bet buvo kulkosvaidžiais 
atmušti. Trys kinai ir vienas 
japonietis buvo užmušti.

Po to riaušės kilo kinų Ran
kove miesto daly, kame karei
viai bandė smurtu išvaikyti 
darbininkų mitingus.

Telegramos praneša, kad pa
dėtis ten darosi vis blogesnė. 
Paskelbta karo padėtis.

Vokietija pasirašė pri- 
vertiną arbitražą

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
23. — Vokietija pasirašė nuola
tinio tarptautinio teisingumo 
teismo priverstino arbitražo 
klauzulę.

Puolė banką
FARGO, N. l,L, rūgs. 23.

Du kaukėti plėšikai puolė 
VVyndmere miestely banką ir 
paspruko su 7,000 dolerių.

NUŠOVĖ POLICININKU

ROCKFORD, III., rūgs. 23. - 
Praeitą naktį keturi vyrai su
stabdė automobilį ir nušovė 
juo važiavusį policininką Ar- 
thurą Bassettą. Policininko 
kompanijoj važiavo viena mer
gina, Pearl Johnson. Užpuoli
kai pabėgo automobiliu.

“Del labo tarnybos”

WASHINGTONAS, rūgs. 23. 
— ‘‘Del labo tarnybos”, iždo 
vicesekretorius Lowman paša
lino iš vietos aštuonioliką fede- 
rtilinių prohibicijos agentų.

Pašlavė $50,000 deimantų
MONTREAL, Que., Kanada, 

rūgs. 23. — Du banditai atė
mė iš deimantų pirklio H. Bel- 
homme valizą, kurioj buvo 
$50,000 vertės deimantų, ir 
automobiliu paspruko.

Penkių Rusų monarchisty 
byla Leningrade

Jauni carininkai prisipažinę, 
kad ginkluoti pa>vykę Rusi
jon kovoti sovietus

MASKVA, rūgs. 23. —Penki 
jauni Rusų monarchistai, ku
rie dabar aukščiausio karo tei
smo teisiami I .eningra<i<‘, kal
tinami, kad jie, kaip svetimos 
valstybės šnipai, slapta grįžę | 
Rusiją tikslu daryti teroristi
nių žygių, prisipažino esą kai* 
ti. w

. / . M

Visi jie, sako, priklausę did- 
kunigaikščio Nikalojaus kont- 
rarevoliucinei organizacijai ir 
buvę artimame kontakte su 
Britų žvalgytas tarnyba.

Kaltinamieji yra: Aleksandr 
Borisovič Balmasov, 31 m., bu- 
bęs Vrangelio armijoj kapito
nas ; Aleksandr AlcksandroviČ 
Solsky, 23 m., gvardijos oficie- 
ras, buvusio caro laikais valsty-* 
bės tarybos pirmininko Solskio 
sūnaitis; Nikolai Pavlovič Stro- 
jev, 25 m., buvęs laivyno ofi- 
cieras, ir Vasily* AleksandroviČ 
Samoilov, buvęs gen. Judeničo 
armijos oficieras. Visi jie prisi
pažino esą slaptos monarchis- 
tų draugijos nariai ir slapta 
parvykę į Rusiją, apsiginklavę, 
vadovauti kovai prieš sovietų 
valdžią.

Klaipėdos Seimeliu lik 4 
z lietuviai išrinkti

Galutini rinkimų rezultatai

KLAIPĖDA, rūgs. 7 (Eita). 
—Rinkimų komisijos daviniais, 
galutinė Klaipėdos krašto Sei
melio’ sudėtis tokia: Volkspar- 
tei 10 ats., Landwirtschaftspar- 
tei —10, lietuviai - 4, social
demokratai 3 ir vad. darbi
ninkai — 2.

Šoko iš 15-to aukšto

NEW YiORKAS, rūgs. 23.— 
Turtingo brokerio J. T. Ardis’o 
žmona Alice, 28 metų amžiaus, 
užsimušė, šokus pro langą iŠ 
penkiolikto aukšto.

Lenino paminklas Pamire
KOKEROG, Rusų Pamiras, 

rūgs. 23. — Vienoj aukščiau- 
Isioj Pamiro kalnų viršūnėj ta
po įsteigtas didelis žalvario 
Lenino monumentas. Jis stovi 
netoli nuo vietos, kur susiduria 
sovietų Turkestano, Afganista
no ir Indų imperijos sienos.

d .*« i L*. ...it > ’j 'f • J: . i • i' 2"
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Nauja Ratilo, 1928 Modai
daugiau

North ŠitieLaSTERPIEc Mikas

JUSU AKYS

Sudrik

AR JUS BANDĖT

Raportuoja Raulas

Coffee Mills, PRANEŠIMAS
Ne Atidėliokite Ilgiau

Jūsų John čestakauskas

Lietuvių Keistučio Pas. Kliubas

Kalbėjo V 
Kuzmickas

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių 
<«in NauuAMoa

Petruševičius susi žiedą 
su p-le Natalija Kazake

vičiūte

jos su
žinomu Chica- 

bet jau 
pasižymėti 
Petruševi-

Pranešu savo draugams, pažįstamiems ir rėmėjams, kad aš atidariau Restau- 
raną 4102 Archer Avė. Braighton Park gaminu skanius Lietuviškus valgius už 
prieinamą kainą. Stengiuos gerumu valgių ir mandagiu patarnavimu užganėdin 
ti visus atsilankiusius.

Nedėlioj, rugsėjo 18 d., p-ios 
Kazakevičienės rezidencijoj 
1118 N. Hoyne avė., buvo la
bai linksmas pokilis. Tam buvo 
dvi svarbios priežastys. Tai 
buvo dukters Natalijos Kazake
vičiūtės 19 metų gimtadienis ir 
kas dar svarbiausia

Nau-
1606 So. Halsted St., Dubickas Soft 

taipgi turiu užkandžių, cigarų ir taboko: pertat aš nuo-

Budriko DidAiauaia Radio Krautuvė 
Chicagojė

Jūsų groserninkas par 
duoda ją

surpriae party poniai 
Rtrdittftkienei

Ateinančiame šeštadieny, su- 
tetfute įvytai supraiz pttfty Lltto 
sybės svet. Rengėjos gvaran- 
tuoja hellova good time. Duok
les ne mažiau $3.00. Aukščiau 
galima lipti kol kas pailsta. 
Bus visko. Kviečia rengėjos S.

Tarp Chicagos 
Lietuvių 

‘ g irt - ■ T Mlii l

Tobulas balsas, aiš
kus ir visada vieno
das, garsus balsas, 
galima gauti viso
kių stylių kabinetų. 
Išgirsk šią stebėti
nai gerą naują Ra
dio pas Budriką. 
Krautuvė atdara 
kožną vakarą, ne- 
dėliomis iki 1 va
landos po pietų.

Visus nuoširdžiai užprašome atsilankyti j musų šj vakarą, nes 
bus gera muzika, kur turėsit progą smagiai laiką praleisti.

KVIEČIA VALDYBA.'*

Jūsų akys tai jūsų didelis turtas. 
Saugokite savo akis ir dyklu apsau
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas.

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki
nius kam reikia, duodu patarimų akių 
higienoje visiems.

Dr. C. Michel
LIETUVYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.

tarimas dykai 
ir Europos gydymo metodus. Geriau 
šiai ir greičiausiai išgydo

6 tūbų, 1 kontrolius, tiktai vienu pasukimu pagausi 
ką tiktai nori, nereikia ne baterijų, prijungiamos 
prie lampos, saketu, grynai elektrinis.
IŠGIRSKIT TUNNEY-DEMPSEY KUMŠTINES
Sixtubes*OneControĮKaina 8U vi8kuo> 

Inieko daugiaus ne- 
Ireikia pirkti $153. 
jGalima pirkti mo
kant po $3.00 į sa
vaitę.

SWALLOW
KAVĄ

Ji yra gardi!

Ačiū mano kamarotui Kipšui 
už tokį dailų, perstatymų ma
nęs jums. Ačiū jums už taip 
nuoširdų priėmimų, ba po priė
mimui 3 naktis galvą skaudė
jo... Todėl dar būdamas jaunu 
Ciceros piliečiu, nedaug tegaliu 
ką ir raportuoti, už tai, aš ma
nau, kad man galvą braškėjo, 
niekas ncrugos... Mes gerai pa- 
užėm: 3 galionus distiliuoto— 
3 galionus—du kartu varyto ir 
3 gal. spirito. Viską į krūvą su
maišę, mes pradėjome baliavo- 
ti. Pradėjome subatoje, baigė
me nedėlioję. Niekad nemaniau, 
kad ciceriečiai butų tokie vai
šingi. Ačiū jiems aš dabar 
daug daugiau Ciccroj turėsiu 
drąsos, negu Chicagoj.

TURĖKIT NUOSAVį NAMįSU ĮPLAUKOMIS
Naujas moderniškas 2 flatų namas prie 

Homan Avė., tarpe 46 ir 47 St., netoli 3 karų 
linijų.

PAMATYKIT TUOS PIRM NEGU 
PIRKSIT KITUR

Kai kurie namai parduodami po $11,950. 
Tiktai $2000 cash reikia, kitus kaip rendą.

Klauskit Mr. Novak ant vietok.

Lafayette 4168

Loeb & Hammel .
Builders

Rugsėjo 20 dieną Taktiškose 
1 kapinėse tapo palaidotas Anta
nas Stankaitis. Velionis buvo 

[ vienas pakilusių dvasiniai dar- 
bi ninku.

į Sakau dvasiniai, nes medžia
giniai, turto žvilgsniu, jis ne
buvo pakilęs, buvo biednas.

! Anot kai kurių vietos gyvento
jų, a.a. Stankaitis buvo visiems 
geras, tik ne sau. Teisybė, sau 
jis turtų nesukrovč ir Šeimynai 
jų nepaliko. Bet paliko jis ge
rą vardą. Ir velionis pasiliks 
tur būt draugų ir pažįstamų 
atmintyj dar ilgą laiką, kaip 
ĮNivytdis švaraus, padoraus, 
draugingo žmogaus, kuris nie
kuomet neatsisakė ištiesti pa
geltos ranką, jei tik jis galėjo 
reikalaujamos pagelbos suteik
ti. Tokius palikimus šioj do- žieduotuvės 
lerio gaudymo gadynėj maža gos lietuviams jaunu 
kas tepalieka. spėjusiu gražiai

Vėlionis buvo laisvų pažiūrų smuikininku Miku 
ž*moguš) priklausė draugijoms, ,čium. Pati p-lė Natalija Kaza 
dalyvaudavo choruose ir įvai- kcvlČiutė Irgi yra pločiai žino 

iriuose lietuvių parengimuose, ma tarp vietos lietuvių. Ji dir 
j Tad ir palydėtojai sudarė būrį ba Hudson Motor Co. ofise.
vyrų ir moterų, nors neskait- j 

; liūgą, bet parinktą,— i 
[kurie ne vien dirba, valdo ir 
miega, bet kurie gyvena daug 
kiltesniu, pilnesniu, įvairesniu 

! gyvenimu.
į Prie duobės pasakė atsisvei- 
j kinimo p ra kalbėles p. Uktveris 
•ir V. Poška.

I^aidotuvių ceremonijomis rū
pinosi p» Eudeikis.

Nuleidę kūną duobėn, liūd
nai palydovai skirstėsi namo.

Lai būva aa. Antanui Stan
kaičiui lengva drėgnoji žeme
lė.—V. P.

DubicKo Pakvietimas
Atvykę bile reikalais į “Naujienų” apielinkę tieužmirškite aplankyti ma 
nęs artimo “Naujienų” kaimyno, nes aš atidariau biznį netoli nuo 
jienų” -r- Gadeikio Hotelio name 
Drinks Parlor 
širdžiai kviečiu visus savo pažįstamus ir draugus turėdami progą atvykti 
pas mane draugiškam pasikalbėjimui. Su gilia pagarba,

PIUS DUBICKAS, 1606 SO. HALSTED ST.

LIETUVIU AUDITORIJOJ,
3133 So. Halsted St.

Pradžia 7 valandą vakare. ,

Draugystė Šventos Petronėlės rengia

DIDELI RUDENINĮ ŠOKĮ

Rengia
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAS. KLIUDĄS 

Nedėlioj, Spalio (October) 2 dieną, 1927 m
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 

3133 So. Halsted St.
Durys atsidarys 5 vai. vak. Programas pars. 6 v. v 

po programo šokiai. Tikietas 75 centai

3417-21 So. Halsted St., Chicago
Tel. Boulevard 4705

grafuoti namus, pagrabun, poki 
Jiuš

* “į Tokį svarbų įvykį paminėti 
žmonių, susirinko skaitlingas būrys 

svečių, jaunų ir senų, jų tarpe 
ir lietuviams jau žinomas daini
ninkas p. M. Cardoni, mokyto
jas p-lės Zofijos Kazakevičiū
tės. Visi labai linksmai laiką 
praleido prie dainų, muzikos ir 
šokių. Bet daugiausia tai buvo 
kuogražiausių linkėjimų jaunie
siems sužieduotiniams.

— Viešnia.

GERBIAMIEJI
)*hsibaigUs vasaros sčionui atsilankykit 

Parapijos Balių, kur gražiui svetainėje galėfiit lietuviškai pasi 
šokti.

Kviečia komitetas.
PASTABA. Jeigu bus graži diena, tai bus piknikas prie' Tau 

tiškų Kapinių.
Į1**........ ■ .n.i n ■ n"

Kadangi dar Raulas mažai 
apsipažinęs, tai mažai ką ir 
rašo. Kitam kartui 
patieks.

Metinis Teatras—Koncertas
Mylinti, komedijas turės progos pamatyti vieną 

iš juokingiausių komedijų “Aš Numiriau”. Nors ši 
komedija yra trumpa ir tik vieno akto, bet galima 
užtikrinti, kad visiems patiks. Vaidinime vadovaus 
musų žymi scenos srytį veikėja gerb. p. M. Dundu
lienė. Koncetinę dalį programo išpildys vien tik 
pasižymėję artistai-artistės. Kas myli dainas, muzi
ką, šokius, turėtų būtinai j viršminėtą vakarą •atsi
lankyti. Visus užprašo

Pereitą antradienį daugelis 
ciceriečių vyko į Suinmit, 111., 
kad atidavus paskutinį patar
navimą a. a. Petrui Stankai
čiu, kaip draugai pasakoja, 
tam keletą metų atgal bu vusiam 
nenualsiam Ciceros lietuvių, 
darbuotojui. Visi senieji drau
gai, rimti ramus, liūdi dėl ne
tekusio draugo. Palydėtas į 
Jautiškas kapines. Prie karsto 
pasakyta kalbos 
Pcška ir Juozas 
Uktvcris. Mirties priežastis— 
džiova. Ilsėkis, drauge, ramiai

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
M M

jžanga 50c. I
Bus puiki muzika. • Visi turės progos smagiai ir links- 1 

mai praleisti laiką. Meldžiam visus atsilankyti.
Kviečia Komitetą*.

į

SERGANTI ŽMONES
Del geriausio tr greičiausio iisigydymo 

pasitarkit ai>

Dr, B. M. Ross 
Specialistu

Jo trisdešimtis me
tų pasekmingo pra
ktikavimo gydvme 
chroniškų ir užkrė- 
čiamų ligų, kraujo, 

* pūslės, privatiškų ir 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomitigume. Pasi- 

Jis vartoja Amerikos

Ofisas

35 S. Dearborn St.
Kampas Monroe Street, Chicago, 

CrlHy Building
Imkite elevatorių iki penkto auklto. Vy

rų priėmimo kambary# 506, — Moterų 508. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedaliomis nuo, 10 ryto iki 1 po 
piet. I’anedėlyj, Seredoj' ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.

FOTOGRAFAS
Pasekmingai 

tra ūki a m e 
grupes ir pa- 

T vienius. Rei-
/ kalui esant ei-
/ x \ y " ’1um 1 namus. 

Musų kainos 
* aVI v ** Priein a m o s. 

A J t|4 Darbo g e r u- 
.'•"*=v» mas užtikrin

tas — kviečiame atsilankyt.
4092 Archer Avė. Tel. Laf. 0265

kai ištaisytoje studijoje
Muno ilgų me- 
tų patyrimas 
ir nuolatinis Mk

jų israd i m 
p •' ' « 11. j
traukime užti-O^fc įJ^ 
krina jums ge-^H^ ..

Be oxtra p r i’ V v 
mokėjimo va- 
žiuoju nufoto- • V

ir tam panašiai.

W. J. Stankūno
3315 So. Halsted Street,

Telefonas Yards 1546
i v Chicago, 111.

:♦> W •»> <♦> <♦> a

SwaHow
CHICAGO, ILLINOIS

PIRMAS DIDELIS BALIUS
Milo), Rugsėjo (September) 251,1927 

% Ptadžla 7 valandą vakare.

TAUTIŠKOS PARAPIJOS SVETAINĘ
f

3501 So. Union Avenue
šokiams grieš puiki muzika
Skanus gėrimai Ir saldainiai

linksmą. Tautiškos

Rengia Lietuvių Baltes Žvaigždes Pašelpinis Kliuha:-
• i Pradžia 8 vai. vakare.

f* Jsiveskit namų apčlldymo reikme-
ititiiiiUV n*s 1 savo namą ateinančiai žie- 0

M Im mai — už keletą dienų gal jauHlli ■ ■ ateis Šaltas oras. fcltiS
Pašaukite mus telefonu j®

II Iii -r- ar^a at,,dankykit j musų ofisą, o 1
Kfi|| musų inžinierius išaiškins jums, 1 dQ9bk«

V j* 11 kaip galite turėti apšildymo reik- 11
menis savo namuose su mažomis Į

'llllIUlIDI laidomis. fW«ŽSiLl
Mes taipgi duodame reikalingus , WįJ -. ..J 

. ’ / įrankius ir planą dykai.

M. LEVY & CC
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ 

Telefonas j vislia departnientus — C'alumet 0644-0645 
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė 
Tel. Saginaw 4847
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TAUPYK PINIGUS TAUPYK LAIKĄ
PRAŠALINK NESMAGUMUS

Pataisyk savo pečiu, f in as arba boilerį tuojau 
Nėra būtino reikalo pirkit navją pačių, furnas arba boi
lerį, kuomet dalys išdega, su užta arba suplyšta; taipgi 
nereikia tu daliu siųsti kur nors toli dėl apmainymo.

NORTHWEŠTERN STOVE REPAIR COMPANY
Turi Tas Dalis

Tiktai paimkit vardų, numerį ir išdirbę jų vardų, 
negalit sužinoti, atveškit pis inus senas dalis — 
kit kol ateis šaltas zero orai.

VEIKIT TUOJAU!
Sutaupykit pinigus pataisydami savo seną pečių,
arba boilerį vietoj pirkti naujus. Mes turime penkis sky
rius Uhicagoj — vienas randasi netoli jūsų.

The Northwestern Stove Repair Co.
654-66 W. Roosevelt Road '

176 W. Lake Street
Between LaSalle & Wells St.
2355 Milwaukee Avė.
Between California & Fullerton Avės.

Jei to
Nelau-

fumas

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

South Chicago, III.

Kuomet Išradingas Pasaulis išranda ką nors 
naujo dėl suteikimo žmogui linksmybės ir 

pasigerėjimo, tuomet

PeoplesFurnitureCo.Kraiituvėse
apreiškia pasiulijimu lietuviams įsigyti ir 

gėrėtis šiais naujais išradimais 
ir pagerinimais.

Ateikite ir pamatu lite musų Krautuvė
se Naujus Kimball Pianus, Naujus Kimball 
Reproducing Gramafonus, Naujas R. C. A. 
Radiolas ir Naujus At.vater KenJ Radios.

Nauji Kimball ( rojikliai Pianai
Yra tikrai dailiausi ir geriausi pianai pasaulyj. 

< Jų nepalyginama išlaukine daila, saldus ir meliodiš- 
kas skambėjimas užtikrina nenusibostantį pasigerė
jimą per visą žmogaus a:nžį. — Kimball Groįiklių 
pianų turime didį skaičių madų ir baigimų. Už labai 
prieinamą kainą — nuo $.00.00 iki $975.00.

Parduodam ant lengv-ų išmokėjimų.

Atwaier Kent Radio Model 2500 R. C. A. Radiola Model 30A

Naujos R. C. A. Radiolos ir Nauji Atwater 
Kent Radios

Yra kitas naujas išradimas ahkščiausis ištųbu- 
I lintų muzikalių instrumentų. Kiekvienas saugus- 
I pirkėjas ir suprantantis tyrumą balso ir muzikos 
I meliodiją negali rasti sau geresnio muzikalio ins- 
3 trumento už šiuos instrumentus. Nes šie instru

mentai yra padaryti per didžiausius Amerikos Ra
dio išdirbėjus, turi patent jotas (telis ir yra skirtin-

* gi nuo kitų. Labai platus rinkinys madų pritaiki- 
1 mui kiekvieno skoniui.'
I Kaina pilnai įrengtų setų:
I R. C. A. Radiolų ir A twater Kent Radios 

Nuo $50.00 iki $895.00
Parduodam ant lengvų išmokėjimų.

Del jūsų pačių gerovės ir pilno ųžsiganėdijimo vi
suomet lankykite šias didžiausias Lietuvių Krautu

ves Chi sagoje.

-uhnitl je f o* better HOME
4177-83 Archer Avė. 1922-32 So. Halsted St

M. Kežas, Vedėjas J. Nakrošis, Vedėjas

CHICAGOSlS
ŽINIOS
Jūsų saugumui

gyventi į
privalote

Michael Hughes, 
policijos viršininkas ,

Kai persikeliate 
naują apartmentą,
atidžiai peržiurėti visas spinas, 
suskaityti visus raktus, o visų 
geriausia — visi durų raktai ir 
užruktai turėtų būti permainy
ti.

Froidinės ir kiemo durys tu- 
rėtų būti užrakinamos dviguba' 
velke, kadangi 
plėšikai lengvai 
duris su vienu

Silpni ir Bekraujai 
Vyrai ir Moterys

Nuga.Tone nuteikia ntebėtinan panekmen, 
kaip kada tik | keletą dienų nuo nervingu
mo arba raumenų nusilpimo, praradimo svar- 
rumo, stiprumo ar nlielnos jėgos, prasto ape
tito, menko virėkinimo, gaao viduriuonc arba 
raugėjimo, skilivo, inkstų arba pūslės |ri- 
tacijoa, kepenų ligas, chronišką užkietėjimą, 
galvos skaudėjimą, svaiguli ir panaftių simp
tomų iė priežasties silpnumo ir menkos kū
no sveikatos.

Nuga-Tonc suteikia naują jėgą de) klek, 
vieno kūno organo ir kūno veikimo. Jos su
teikia pailsinanti ir ativležinanti miegą, 
suuitprlna kraują ir Jus jausitės kaip nau
jau žmogus. Nusipirkit buteli ėiandlo ir pa- 
tikrinkit Jas savo paties ligoje. Visi vaisti
ninkai parduoda jas su tikra pinigų grąži
nimo garantija.

Palaikymui puikių { 
plaukų naudok

Ruffles

Mrs. Anielia JaruRZ-Knashilla^ | A. VJDIKAS-LULEVICH
AKU.ERKA

8101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvė* 

Tel. Yards 1119

AKUftERKA 
3252 So. Halsted St.

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarty.

Viršuj Universal 
State Bank

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

OPTOMESTRIST

profesionalai I 
gali atrakinti 

užsukimu, 
durų spinas, 

idant išvengus nesmagumų. Tai 
yra geriausias įvestmentas, ku
rį jus galite padaryti savo šei
mynos saugumui, šis persergė
jimas ypač taikomas tiems, sidaužymo snukių. Pralaimėjo 
kurie gyvena didžiuliuose apart publika, kuri kad pamatyti 

daužymą snukių, sumokėjo pro
motoriams apie $3,000,000. Gal 
dar kitą tiek žmonės prakišo 
laižyboms. O kiek dar buvo py
kčio, susierzinimo?

[Pacific and Atlantic Photo}
Krutamu jų paveikslų aktorė 

Clara Bow.

mentiniuose trobesiuose.
Apsaugokite savo langus ge

rais, tvirtais užraktais. Pigus 
užraktai nieko nereiškia kaip 
apsauga, Jei jus negalite įsigy
ti tokių užraktų, tai įsitaisyki
te elektrinius skambučius, ku
rie persergėtų jus, kai įeina Arėdami, kad Tunney-Dempsey 
vidun kas nors.

Saugiai uždarykite visus lan- 
ir duris kai išeinate iš na- 
Palikimas raktų po karpe- 
arba virš durų rėmų reiš- 
pakvietimą vagies vidun.

Padėkite mums apsaugoti 
jus. Jei jus matote nužiūrimą 
asmenį, kuris bastinėja aplink 
jūsų namus, pašaukite 
minusią policijos stotį. 
Police 1313. Vienį uncij i ; saugojimo yra verta viso

Prohibicijos agentai, nužiu-

ous 
uui. 
tais

arti-
Tel: 

ap. 
svaro

imtynių vakare bus nemažai į- 
sikarščiavimo ir noro nuramin
ti troškulį, planavo padaryti vi
są eilę užpuolimų ant karčia- 
mų ir kitokių vietų, kurie tikė
josi gero pelno pereitą naktį.

♦ * *

Continental and Commercial 
National Bank of Chicago ar
timoj ateity, ketina išdalinti 
šėrininkams 50 milionų dolerių 
dividendų.

PADIDINTA
Vienintelė Lietuvių Muzi

kos Konservatorija 
Amerikoje.

12 įžymių mokytojų moki
na: piano, dainavimo, smui
kavimo, vargonų, teorijos, 
Banjo, mandalin, gitaro, uka- 
lele, mokinių orkestrą, ope
ros klesą, komp. ST. ŠIM
KUS ves kompozicijos, orkest- 
racijos, dirigavimo chorų ir 
orkestro skyrius rengs dai
nininkus.

Koncertai, pasižymėjimai 
perėjusiems kvotimus išduo
dami diplomai.

Dabar laikas įsirašyti.
THE BEETHOVEN CON- 
SERVATORY OF MUSIC
3259—3261 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Tel. Bouievard 9244 
CICERO PRANCH

4847 W. 14th St.
CICERO, ILL.

Te). Bouievard 6487 
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St. 
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
v,,nijos ligon
iu įčiuose. Sąži- 
i) ilgai patar-( 
nauja, visokio
se ligose prieš 
»»• mdymo, laike 
gimdymo ir po 

] gimdymo.
Už dyką pa

tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

Po kumštynių
Kas jas laimėjo?

kito aeparmušus, 
laimėjus teisėjų 

prasidėjo ginčai 
šias kumštynes 
Dempsey prisipa-

Pirmadieny prasidės didžio
sios žydų šventės, apvaikščioji- 
mas, pradžios 5688 metų. 

♦ ♦ • 
. ■<lu I

Illinois valstijos kasyklų sa
vininkai pareiškė, kad norėtų 
atnaujinti derybas su anglia
kasių unijos atstovais streiko 
užbaigimui.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

L. FABIAN & Co.
809 W. 35th St.

(Halsted & 35 St.) 
Bouievard 0611—0774

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G.
LIETUVIS

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

Tel. Bouievard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avė.

Valandos: 12 ik* 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

įvykus kumštynėms tarp 
Tunney ir Dempsey ir nė vie
nam vienas 
bet Tunney 
nuosprendžiu, 
apie tai, kas 
laimėjo. Nors
žysla, kad jis pralaimėjo kum
štynes ir ketina daugiau kum
štynėmis nebeužsiimti, tečiaus 
jo manažeiis yra labai nepaten
kintas pasėkomis ir ketina skų
stis atletinei komisijai, kad 
nuosprendis buk es^s neteisin
gas. Mat Tunney buvo parmuš- 
tas septintame rounde ir išgulė
jo iki referee atskaitė devynias 
sekundas. Del to skaitimo se
kundų ir yra abejonių. Manaže- 
ris ir daugelis kitų pripažysta, 
kad skaitymas buvo lėtas, per
trauktas ir kad praėjo 15 se
kundų, o ne 9 ir kad todėl Tun
ney turi skaitytis sumuštas. 
Visi pripažysta, kad referee 
buvo sustojęs skaityti sekun
das, bet sako, kad jis tai pa
daręs, kad nuvaryti Dempsey į 
tolimesnį kampą, kaip to-reika
laujančios taisyklės. Kiti sako, 
kad Tunney galėjo tuojaus at
sikelti, bet tyčiomis laukė iki 
atskaitymo 9. kad gavus pro- 

' gos pasilsėti. Pakilęs Tunney 
iki pabaigos roundo bėgiojo 
po matrasą, kad Dempsey jo 
nepasigautų ir vėl nepaguldytų. 
Pailsio laiku jaunesnis Tnn- 
ney greičiau atsigavo ir 8-tame 
rounde jau pat? vanoi Dėmi 
sey — iki pabaigos kumštynių.

Dempsey manažeris remda
masis, kad nuosprendis, buvo 
neteisingas, reikalaująs naujų 
kumštynių. Tai gali ir įvykti, 
nes kumštynės duoda milžiniš
ką pelną kaip patiems kumšti
ninkams, taip ir promotoriams. 
Gali tos kumštynės įvykti ne 
Amerikoj, bet kur kitur, pav. 
Londone, jei promotoriai už
uos, kad galima uždirbti gero
ką sumą pinigų-

Kas gi pralaimėjo? Tunney 
nepralaimėjo. Jis pasiliko čem
pionu ir dar gaus gal virš $1,- 
000,000. Dempsey irgi nepra
laimėjo, nes gaus arti pusės 
miliono dol. už pusvalandį pa-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra nandijuttoi

s. E. BASINSKI
Advokatas

Real Estate transakcijos 
mano specialumas.

Ofisas Independent Bldg. 
& Loau Association

Ofisas Pioneer Realty Co. 
Specialiuojames 2-s morgiČius

1615 West 51st St.
Tel. Prospect 6694 
Hemlock 2100-2101

Išmokit Oressmaking
Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes.
Master Dressmaklng 

College 
J. F. KASNICKA 
190 N. State SU 

kamp. Lake St. 10 fl.l

BLACK DIAMOND COAL 
& SUPPLY CO.

4917 S. Loomis St. 
Minkštos ir kietos 
geriausios rųšies

ANGLIS
Pigiausiomis kainomis 
Greitas Dastatymas.
Telephone Bouievard 1329

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ 

Uju 
25c j metus

Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už 

25 centus
Žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Petternų Skyrius ’

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

tus: daviemastis, pirkimo ir 
pardavimo aktus pagal Ame
rikos ir svetimų šalių tiesas. 
Pasekmingai siunčiam pini
gus ir parduodam laivakor
tes.

žemos kainos — atsakan
tis phtarnavimas.

Tel. Bouievard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

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 

3823 South Halsted St. 
Tel. Boalevard 1310 

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGELIONIS
Miesto Ofisas 

lOO No. State SU Room 1012 
Tel. Dearbom 2734 

Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai. 
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St.
Po pietų nuo 8:80 iki 8:00 vai. vak. 

Nedaliomis nuo 10 ryto Iki 12 
TeL Yards «141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 mergišiams.

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

BLDG. 
St.

Clark

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarai* 2101 W. 22 St. nao 7 iki » 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Repiblic 9600
Ūmi i. —i- i ■ n n ■■■    

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Ava.
Tel. Pnllman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001.

Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

\Talcarftis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
PėtnyČios

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE ŪHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 Ud 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plas* 82Bt

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 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel.: Dieną: Canal 8110. Naktį 
South Shore 2238, Bouievard 4136

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 laboa 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedaliomis nuo 10 valan- 

. dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midwuy 2880

Ofiso Tel. Bouievard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Kasas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyrišką 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 310? So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

S I ■■■■■!■ ■»!■■■ .1 —

Lietuvis Koniraklorius
Suvertam šviesas ii 
elektros jiegą į nau 
jus ir senus namus ii 
mainom naujas Ram
pas j senas; duodami 
ant lengvo išmoksi
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

— -i .■ /

Garsinkitės Naujienose
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Tuo pačiu laiku sugrįžo iš Atlantos kalėjimo buvusia 
Indianos gubernatorius McCray. Jis irgi prabilo. Pada- 
rinyj tapo užvestos bylos prieš stambiausius ku-kluxie- 
čius, pradedant nuo gubernatoriaus Jacksono,

Vakar dienos laikraščiai pranešė, kad teismas r 
kaltą esant Indianapolio majorą, Ilohn L. Duvall. Tas 
nas turės atsėdėti kalėjime tris dešimtis dienų ir užsimo
kėti $1,000 pabaudos.

Duvall buvo ku-kluxų kandidatas į majorus. Jį rėme liai augti. Sugrįžo keletas se- 
aukščiau minėtasis žudeika Stephenson. Laike tardymo'niau buvusių narių atgal prie 
paaiškėjo, jog Duvall priėmė iš William H . Armitage 
$14,500i kyšį. Už tą prasikaltimą jis ir tapo nubaustas.

Skandalingos bylos, kurios buvo užvestos prieš India-,“Bi'ruMs"’čhoriiT vadovuutk tai

Lietuvių
,UI ,u U.X3IUiai8

>1

nešė,"kad’ "teismas rado IŠ “BilUtėS” DaibUOlBS
po-

Atvažiavus komp. S. Šimkui 
ir paėmus “Birutės” chorą va
dovauti choras pradėjo spar-

“Birutės”.
Kada išgirsta, jog komp. St. 

Šimkus atvažiuoja į Ameriką,. . —- - . _ A. • • v . • < •

DARBININKŲ KONTROLIUOJAMI BANKAI.

Darbininkų bankai Amerikoj pradėjo kurtis. Apie 
keturi metai atgal New Yorke buvo įsteigtas pirmas or
ganizuotų darbininkų (amalgameitų) bankas. Šiandien 
Amerikoj priskaitoma trys dešimtys šeši darbininkų ban
kai. Pasak Princeton universiteto ekonomijos departa
mento raporto, tų bankų resursai siekia $127,000,000.

Darbininkų bankai stengiasi aprūpinti darbo žmo
nių reikalus. 'Ten neturtingi žmonės turi progos lengvo
mis sąlygomis pasiskolinti pinigų. Gi norintiems inves
tuoti savo pinigus, bankai nurodo saugius bonus arba se
rus. Ypač gerai, kaip vėliau pamatysite, tie bankai turi 
išvystę pinigų siuntimo skyrius į svetimas šalis.

Trys dešimtys šeši darbininkų unijų kontroliuojami 
bankai randasi įvairiose valstijose. Bankiniu bizniu la
biausia pasižymi Lokomofivų Inžinierių Brolija ir amal- 
gameitai.

Miestuose, kur darbininkai yra geriau susiorganiza
vę, jų bankų resursai (ištekliai) esti dldėsni. Mažiausias 
darbininkų nacionalis bankas randasi mieste Three Forks 
(Montanos valstijoj). To banko ištekliai siekia $201,471. 
Clevelando lokomotivo inžinierių bankas turi $25,483,728 
resursų. Kartais kelios unijos kartu atidaro banką.

Pirmas darbininkų bankas atsidarė 1920 m. gegužės 
mėnesį Washington, D. C. Banką įsteigė mašinistų uni
ja. Šiandien to banko ištekliai siekia $5,000,000. Ne visi 
darbininkų bankai išsilaikė. Praeitais metais užsidarė 
amalgameitų bankas Philadelphijoj, kadangi pasirodė, 
jog tokia įstaiga ten nėra reikalinga. Del vidujinių nesu
sipratimų užsidarė Pittsburgho Brotherhood Savings 
Bank, o New Yorko inžinierių brolijos bankas pateko į 
privatiškas rankas.

Tuo pačiu laiku atsidarė naujas darbininkų bankas 
Jersey City ir San Francisco. Pastarojo resursai siekia 
$2,500,000. Darbininkų bankai dabar turi $109,181,196 
įdėlių; praeitais metais įdėlių buvo $105,169,373. Bendras 
bankų kapitalas kiek sumažėjo. Bet tai tik ačiū tam, kad 
New Yorko inžinierių brolijos bankas tapo parduotas pri- 
vatiškai kompanijai.

Kaip darbininkų bankai veda finansiškas operacijas, 
geriausia paaiškės iš New Yorko amalgameitų banko. Tas 
bankas buvo įsteigtas balandžio 14 d., 1923 m. Pirmais 
metais jo resursai pasiekė $3,000,000, o šiandien jie yra 
tris kartus suvirsum didesni. Depozitorių skaičius pašo
ko nuo 6,500 iki 14,500. Be taupymo, čekių ir prekybos 
skyrių, bankas turi ir specialų darbininkams departa
mentų.

Darbininkams ypač yra sunku gauti paskolą, kuomet 
atsitinka kokia nelaimė, sakysime, liga. Kadangi tankiai 
jie neturi nejudinamo turto, tai gauti paskolą yra labai 
sunku. O jeigu ir gauna paskolą, tai turi mokėti neįma
nomai aukštus nuošimčius. Amalgameitų bankas skolina 
tokiems žmonėms pinigus lengvomis išlygomis, imdamas 
tik 6/i. Be to, skolintojas paskolą gali dalimis atmokėti. 
Žinoma, reikalaujama, kad vekselį indorsuotų du finan
siškai atsakomingi žmonės. Bet už patarnavimą bankas 
ima du kartu mažiau, negu kitos įstaigos.

Amalgameitų bankas pagelbsti unijos nariams kiek 
galima pigesnėmis kainomis įsigyti apartamentinius na
mus. Namų pirkėjai gauna pakankamai didelę paskolą ii 
tuo budu išvengia antrųjų morgičių, kurie, kaip žinoma 
b/angiai atsieina.

Daugelis siuvėjų paeina iš Rusijos. Amalgameitų 
bankas padarė sutartį su Prombanku, kad amerikiečiu 
siunčiami pinigai butų Rusijoj išmokami doleriais, o n< 
rubliais, kurių vertė nuolat svyruoja. Banko raportas ro 
do, kad bėgiu keturių metų per jį į Rusiją buvo pasiųsta 
apie $9,000,000. f kitas šalis tapo pasiųsta apie $6,000,000

Kitų miestų darbininkų bankai taikosi prie vietos rei 
kalų ir teikia atatinkamą patarnavimą. Iš visko praktika 
parodė, kad tos rųšies bankams Amerikoj yra plati dirva

t i i l.i

INDIANOS KU-KLUXAI

Indianos valstijoj buvo įsigalėję ku-kluxai. Tie šimte 
nuošimčių patriotai tiek pasižymėjo savo darbeliais, jog 
stambiausi jų lyderiai tapo pasodinti į kalėjimą.

Ku-kluxų nelaimės prasidėjo nuo to laiko, kai “pra
kilnusis*’ doros saugotojas Stephenson pateko į kalėjimą

Kas link šios purės Reporteris 
norėtų įsimaišyti tarp rengėju 
su savo patarimais; o tie pata 
rimai yra ve kokie: kadangi p. 
Monkus išvežioja kasdien “Nau
jienas”, jam reikia gero auto
mobilio ir daug guminių rat
lankių, tai rengėjai turėtų jj 
tais dalykais aprūpinti, 
greitas, drūtas autas, 
vežimų ratlankių—vot 
reikia.—Reporteris.

Naujas, 
keletas 

ko jam

nepaliksime Varšuvai. Diktatū
ra šiandie atsirado rytoj — nu
virs, bet darbas už Vilniaus 
atvadavimą turi tęstis neper
traukiamai.

Taigi ruoškimės visi dalyvau
ti Vilniaus dienoj penktadienio 
vakare, spalių 7 dieną, Lietu
vių Auditorijoj. -— V. S.

z

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl viaokių akių

JAN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo akių ir 
pritaikimo akinių 

1801 South Ashland Avė. 
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augšta* 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
PastebSklt mano iškabas 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 vak. > 
Ncdčlioj nuo 9:30 iki 11 dien*. 

Tel. Canal 0523.

Vilniaus Diena bus 
iškilminga

Atrodo, jog šių metų Chica- 
'gos lietuvių demonstracija dėl

i negunos du gubernatorių, o taipgi prieš Stephensoną ir tuojau tarpe narių pasireiškė Vilniaus, bus didžiausia
Duvallą, kuopuikiausiai parodo, iš kokių elementų gusi-j nepaprastas judėjimas. Ir pir- 
deda ku-kluxai. Net stambiausi jų vadai ,kaip matote, ;mai .pamokai susirinko virš 
yra grafteriai ar net ir žudeikos. penkiasdešimt narių.

Apžvalga
-

VOLDEMARAS PAS 
MUSSOLINI

Vakar “Naujienos” paminėjo 
tą faktą, kad Voldemaras ap
lankė Mussolini ir įteikė jam 
Lietuvos Vyties Kryžių. štai 
ką dėl to vizito rašo “Lietuvos 
Žinios”:

Toks vizitas tarptautiniuo
se santykiuose, bendrai imant, 
nereiškia nieko ypatingo. Už
sienių reikalų ministeriai 
dažnai lanko vieni kitus, 
čamberlinas važiuoja pas 
Brianą, Brianas pas Čamber- 
liną. Nesenai juk ir Kauną 
aplankė Latvijos užs. reik, 
ministeris p. Cielcns. Todėl 
tarptautinio etiketo atžvilgiu 
prof. Voldemaro kelionė ga
lima įterpti į paprasto man
dagumo ribas. Italija didelė 
valstybė, Lietuva daug ma
žesne, todėl aišku, kad pir
mas turėtų padaryti vizitą 
prof. Voldemaras.

Ministeriai lankydami vie
ni kitus, rūpinasi ir apie tai, 
kad apmokamos iš valstybės 
iždo kelionės butų kraštui 
naudingos. Vieno vizito tiks
lu paprastai nepasitenkina
ma, o kiekvienai tokiai ke
lionei paruošiama plati pro
grama, kuri iš anksto svars
toma tiek vyriausybės, tiek 
Seimo užsienių reikalų ko
misijos. štai dėl ko dažnai 
atsitinka, kad laike užs. reik, 
ministerių pasimatymo pasi
rašomos įvairios sutartys ir 
nustatomos tolimesnio ben- 
dradarbiavimo planas. Ir štai 
dėl ko asmeniški ministerių 
susitikimai praktikuojami tik 
šalyse, turinčiose tamprių po
litinių ar ekonominių ryšių.

šiuo atžvilgiu prof. Volde
maro vizitas Romon ne tik 
pas mus, bet ir užsieniuose 
turės sukelti, nepaprasto su
sidomėjimo. Kas bendro šian- 
dian tarp Kauno ir Romos? 
Kokie svaraus reikalai yra 
pribrendę Italijos ir Lietuvos 
santykiuose, kad jų be as
meniško ministerių pasima
tymo negalima butų išspręs
ti?

Oficioziniame pranešime 
yra pasakyta, kad Romoje 
manoma pasirašyti prekybos 
sutartis su Italija. Be abejo
jimų, tai yra geras dalykas. 
Lietuvai senai jau metas su
tvarkyti savo prekybos san
tykiai su užsieniais. Tačiaus, 
kodėl pradedama nuo Itali
jos? Juk einant statistikos 
daviniais Italija musų užsie
nių prekyboje užima labai 
nežymią vietą. Ji čia stovi 
užpakaly visos eilės valsty
bių, su kuriomis mes preky
bos sutarčių visai neturime. 
Tai kodėl nepradedama nuo 
svarbesnių mums prekybos 
atžvilgiu valstybių?

Pagaliau, juk visas preky
bos sutarties su > Italija .rei
kalas yra kilęs daugiausia 
dėl to, kad Italijos Rytų Pre- 

, kybos Rūmai (Comera di 
Comercio Italo-Orientale) yra 
susirūpinę išplėsti italų eks
portą j Lenkiją ir Pabaltos

___________________________ Spalių 9 d. “Birutės” šventė

valstybes. O mums juk rupi j Už keliolikos dienų įvyksta 
ne tai, kad į Lietuvą butų j “Birutės” šventė. Sakau šventė 
daugiau prigabenta italų vy- todėl, kad tai bus sezono atida- 
no ar apelsinų, o rupi susi- rymo vakaras koncertas, kuris 
rasti patiems rinka savo že- įvyks Lietuvių Auditorijoj, 
mes ūkio gaminiams. Ar gali Komp- S. Šimkus, po septynių 
būti tokia rinka Italijoje, kn- metų pertraukos prieš mus vi
ri pati išveža žemės ūkio pro- sus pasirodys scenoj su 
dūktus? Itės” choru.

Todėl nėra ko stebėtis, jei
gu vokiečių spauda prof. 
Voldemaro vizite 
niui įžiūri

kada nors.
Dalyvauti sutiko beveik visi 

pirmaeiliai artistai, dainininkai 
muzikai ir, žinoma, kalbėtojai.

Nežiūrint koki valdžia Kaune 
nebūtų, okupuoto krašto mes

Biru-

Trupučiukas iš programo

Mušsoli-' Spalių 9-tą d. bus įdomus 
vien asmeniškų programas. Tame vakare bus 

simpatijų apsireiškimą. Mes atkartota iš “Išeivio”, atsisvei- 
neliesime čia tų negražių ko- kinimas su rr” - 
mentarų, kurie pradeda ro- daina “Nugrimzdęs 
dytis šiuo reikalu vokiečių Pastaroji daina yra 
laikraščiuose.
šie komentarai yra perkelia-1 Toj dainoj yra įdėta siela ir 
mi iš “asmeniškų simpatijų” muzikos didelė reikšmė. Ją ga- 
srities j vidaus režimo su- Įėjo sutverti tiktai žmogus, 
gretinimus, tais komentarais turįs įgimtą gabumą, gamtos 
yra

Tėvyne ir nauja 
Dvaras.’* 
tur būt

Tačiau, kiek komp. S. Šimkaus masterpiece.

yra skaudžiai paliečiamas apdovanotas muzikai.
Lietuvos vardas užsieniuose.' Mokymas

Fašizmo markė demokrati
nėje Europoje labai menka. Dainininkė arba dainininkas, 
Ir vargiai yra patogus laikas atėjęs j choro pamokas, jautie- 
pabrūžti savo simpatijas Mu- si, kad atėjai į mokyklą ir išė- 
ssoliniui ,tuo momentu, kada jęs iš mokyklos turi užduotį 
Tautų Sąjungoje svarstomi atlikti. Taip yra prie “Birutės”, 
klausimai, licčiantieji musą Eidamas prie “Birutės” 
nepriklausomybę. Juk tiek

” po p. 
Šimkaus vadovybe, gauni tai, 

Vokietijos siekiama rytų šie- ko negali gauti svetur mokėda- 
nų revizija, tiek Lenkijos siu- mas didelius pinigus už lekci- 
lomas rytų Lokarno, be abe- jas.

Todėl kiekvieno nario arba 
pravesti Lietuvos sąskaitom narės pareiga yra naudotis to- 
Ar gelbės čia mums Musso- mis progomis, kurias duoda 
Iinį? .“Birutė”, nes gauname tikro

dvasinio mokslo, ba kiekvienam 
Brentfordo, Anglijoj, ligoni- žmogui reikalinga yra ko nori 

nes viršininkas Dr. Cook sura- nepaprasto.
dęs naują būdą gydyti vėž\1
Tuo budu gydant 8 pripažintus 
neišgidomais ligonius gauta ge
rų pasekmių, kadangi pasisekė 
sustabdyti puvimą kūno aud- 
menų, kurį pagimdo ši baisioji 
liga.

lomas rytų Lokarno, be abe
jojimų, šiandien tikimasi1

[Pacific and Atlantic Photo]
K ’

Atsilankiusieji nesigailės
Kurie atsilankys į šį rengia

mą “Birutės” vakarą, tikrai 
nesigailės. Programas tikrai 
bus nepaprastas, o kas svar
biausia, tai kad jis yra rengia
mus su dideliu atsiduvimu. Pa
mokos įvyksta keturius vaka
rtis savaitėj ir komp. Šimkus 
prakaituodamas mokina chorą. 
Sako, turime dainuoti kaip rei
kia, kitaip ne. — Zosė.

Rytoj SLA. 6-to Apskri 
šio suvažiavimas

Chicagoję, 
prie 89-tos 
Pradžia 1

Rytoj įvyksta šešto apskričio 
suvažiavimas (So.
Besemet Park Hali, 
ir Muskegon Avė. 
vai. po pietų.

Kaip teko patirti, delegatai 
sparčiai ‘rengiasi vykti į suva
žiavimą. Tai puikus dalykas, 
reikalas yra svarbus. Šiame su
važiavime pasižadėjo kalbėti in- 
žinerius p. B. Simokaitis, ką*tik 
gryžęs iš Lietuvos. Padarys 
trumpą pranešimą iš musų gim
tinės, kaip dabar viskas ten ei
na. —Senas Narys..

Surprise parė “Naujienų” 
išvežioto jut

I

Sharkey
prieš

Tunney

Tur būt bus sekamos didelės 
kumštynės dėl čempionato. To
kiame atsitikime musų banka 
turės prirengusi radio kur bus 
girdimi visi pranešimai iš kumš
tynių musų banke. 
Sekite musų skelbimus.

i

1

H
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DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av. 
Chicago

Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIE2IS
Gydytojas Ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, kLL.

,|. ,11, II I..I. ■—

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:80 vakare 
4608 S. Ashland Avė., 

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30Nu< L__  ,

iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare
Rea. 3201 So. Wallace Street

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St, 
Chlcago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

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

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983. 
Namų telefonas Brunswick 0597 

UltraviolStinė šviesa ir diathermia
C

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Alhany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S’o. Wėstom Avė.

Tel. Laf<ayette 4146
... j -I nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos / nu0 g jkj g VB|t Vak.

Rytoj, t. y. rūgs. 25 d. p. V. 
Monkus ir jo šeima susilauks di 
delio “surpraise”, kad į jų bu
tą niekam nieko nesakę atvyks 
svečiai su priruoštais valgiais 
ir dovanomis.
Rengimas laikomas didžiausioj

lo
/ t Rengimas laikomas diaziaųsioj

Ethęl llertle iš Ne’iv York, pąglįptyje ir reporteris \ tuflįo 
dalyvavusi Ontario ežere plau- vargo kol tą paslaptį Iš-, 
kimo konteste ir ilgiausia iš mo- gavo. Ir tai dar neviskas su- 
terų išbuvusi vandeny. Ji per- žinota. Kokią valandą tai į- 
plaukė 13 mylių ir buvo trečia vyks? Kokios dovanos bus į- 
eilėj, bet dėl šalto vandens tu- teiktos? Kiek bus svečių? Ke
rėjo pasitraukti iš kontesto. porteris negalėjo patirti.

A. L. Davidonis, M. D. 
ir DR. J. A. GOODHAKT 

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenvood 5107 .

Valandos*I nuo 9 ,kl 11 vai. ryte;
I nuo 6 iki 8 vai. vakare

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phune Prospect 0659 
Ofiso Tel. Canal 0267

DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
CJuCHgU, III.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis
LICTUVIS DENT1STAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.

Off. Yards 3557 Res. Hemloek 1385
DR. JONAS MOCKUS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedalioj pagal sutarti 
3401 SOUTH HALSTED S’I'RI l/l 

CHICAGO, U i
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Vladas žvagulis

Demokratija yra tobuliau
sia valdymosi forma

šiandien mes esame atsidūrę 
neva politikos kryžkelėj, kurio
je jau senai stoviniuojame, styp- 
ėiojame ir niekur neiname. Pas 
mus yra gana daug politinių 
grupių, kurios viena nuo kitos, 
vienos daugiau, kitos mažiau, 
skiriasi savo programomis. Vie
nos jų nori matyti Lietuvoje 
grynai demokratinę tvarkų, o 
kitos, nors viešai nedrįsta pa
sisakyti, geriau linksta prie 
diktatūros, ar bent prie dalinai 
apribotos monarchijos.

Kadangi labai daug žmonių, 
ypač iš kaimiečių tarpo, visai, 
ar labai mažai tesupranta kas 
tai yra demokratija ir kitos 
valdymosi formos, ir kad daug 
net vartojančių žodžius “demo
kratija”, “diktatūra”, “monar
chija” ir t. t. nežino kų tie žo
džiai reiškia, aš šiuo rašiniu 
stengsiuos trumpai supažindin
ti gerbiamuosius skaitytojus su 
demokratija ir kitomis valdy
mosi formomis.

1. Kas tai yra demokratija?
f šį klausimų trumpai ir nuo

dugniai atsakyti labai sunku. 
Paviršutiniai kalbant, demok
ratija tai yra tokia valstybės 
valdymosi forma, kur vyriausi? 
valstybės valdžia priklauso liau
džiai, kuri tiesioginiai ar netie
sioginiai pati valdosi.

Tiesioginė demokratija gyve
nime įvykinti labai sunku, ar 
net visai negalima, o netiesio

JUSĮJ PASKUTINĖ PROGA GAUTI PIGIOMIS KANOMIS NAMO 
APŠILDYMO REIKMENIS!!!

Mes jums parduosi
me ir įvesime į jūsų 
namus apšildymą tik
tai biskį įmokėjus, o 
kitus lengvais išmo- %
kėjimais per du me
tus.

Daleiskit jums išrišti namų apšildymo klausimą
Pašaukit mumis arba parašykit atvirutę, o musų inžinierius atsilankys pas 
jus ir pasakys tikrą kainą už namų apšildymo reikmenis, visai dykai ir be 
jokios atsakomybės.

Prisirengkit Patys
Šaltas oras greit ateis ir jus tuomet negausit taip greit materiolo. Todėl 
veikit tuojau.

*^i norite patys įsivesti namų apšildymą, mes suteiksime kainas už materio- 
lą, paipas ir t. t.
Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą plumbingo reikmenų, naujų ir ant- 
rarankių. Mes atkertame paipas kokios tiktai norite mieros.

SOL ELLIS SONS. Ine.
I I Į { * . f \ \ 1

Main Offices and Showrooms Brandi Offices and Showrooms
2110-20-22 S. State St. 4606-08 W. 22nd St.
Phone Victory 2454 Phone Cicero 130
Chicago, Illinois Cicero, Illinois

ginė demokratija, t. y. kur liau
dis valdosi per savo rinktus at
stovus įvykinti nesunku, ir jau 
dabar didžiuma vJstybių tvar
kosi dalinai demokratiniu budu.

Pats žodis ‘demokratija” yra 
kilęs iš graikų kalbos — “dė
mus” — liaudis; “kratija” 
valdymas, tat ir pats žodis “de
mokratija” reiškia “liaudies 
valdymų”.

Demokratija, kaipo valstybės 
valdymosi forma, įgavo reikš
mės tik XVIII-jo amžiaus pa
baigoje, bet toliau vis plėtėsi 
apimdama ne tik politikų, bet 
ir kitas gyvenimo sritis. Iš 
pradžių demokratijai teko vesti 
sunki ir nelygi kova su mo
narchais ir dvasiškija, nes de
mokratijos šalininkų nedaug 
buvo. Dvasiškija ir kiti tų lai
kų valdonai savo pavaldinius 
laikė kaipo vergus, ir su jais 
kaip norėdami elgdavosi, laiky
dami juos žemesniais už save 
padarais. Jie žemos kilmės žmo
gų tuomet vertindavo tik kai
po gyvulį ir į jį žiūrėdavo kaipo 
į darbo jėgų, privalantį valdo
nams tarnauti ir tik jų naudos 
dėliai gyventi. Tie laikai pasi
žymėjo didžiausia politine ne- 
lygib?, ir visai suprantama, ko
dėl demokratijai, reikalaujan
čiai visiems laisvės ir lygybės 
tuomet sunku buvo įsigalėti.

Esant grynai demokratinei 
tvarkai, kiekvienas valstybės 
pilietis, nenusikaltęs prieš įsta- 
; mus, yra laisvas ir niekas jo 

negali priversti vienaip ar ki
taip elgtis.

Vykdomųjų demokratinę val
džia, arba atstovus, renka liau
dis — visi valstybės » piliečiai 
be jokių skirtumų. Liaudies 

ntre

SOLCLLU

išrinkti atstovai — parlamen
tas leidžia įstatymus ir tvarko 
visus valstybės reikalus.

Viduriniuose amžiuose kai 
kuriose valstybėse irgi buvo 
parlamentai, bet jie turėjo ma
žų reikšmę, nes visus parlamen
to nutarimus monarchas (kara
lius) galėdavo atmesti arba pa
keisti savo nuožiūra... Be to 
ir rinkti į parlamentą teisę tu
rėjo tik aukštesnis luomas — 
aristokratija ir dvasiškija, bet 
po ilgų ir atkaklių kovų, po 
revoliucijų, daug kraujo pra- 
liejus, parlamentas įgijo dau
giau teisių, o atstovus rinkti 
gavo teisę visi valstybės pilie
čiai, lygiu slaptu balsavimu.

Seniausią parlamentą randa
me Anglijoj, kur jo pradžia sie
kia XIII amžių. (Nora Anglija 
skaitoma monarchija, bet dau
geliui “respublikų” gali būti 
geriausiu demokratijos pavyz
džiu. — Aut.).

Demokratija reikalauja tei
sėtumo ir laisvės. Didžiose de- 
mok ratingose šalyse — Ame
rikoje ir Anglijoje piliečiai net 
neturi supratimo kaip gali kas 
drįsti varžyti jų susirinkimus, 
spaudos ar kitų kurių laisvę.

Dabartiniu laiku demokrati
nių respublikų rasime gana 
daug (jų tarpe ir Lietuva), bet 
iš jų tik .visai mažas skaičius 
valdosi grynai demokratiniu 
budu, kitur gi, prisidengę de
mokratija valdo turtuoliai, dva
siškiai, ar kuris kitas luomas. 
Bet čia bus jau nebe demokra
tija, o oligarchija.

\ 2. Diktatūra
Nors demokratija ir yra iš 

visų dabar esančių tobuliausia

Mes galime dastatyti 

pilną namų apšildy

mą jums į dvidešimts 

keturiaš valandas po 

gavimui jūsų orderio.

valdy::.? ,n, b? t ji turi 
dar daug priešų ir XX-jo am
žiaus “šviesoje”. Tokie priešai 
demokratijos neapkenčia tik 
grynai asmeniniais ir materia
liniais sumetimais. Nors plačio
sios liaudies masės visai nepri- 
jaučia tiems demokratijos prie
šams, bet trūkstant apšvietos 
ir susipratimo, kai kur ir liau
dis turi pasiduoti demokratijos 
priešų įtakai ir valdžiai.

Viena iš tokių demokratijos 
priešų yra — diktatūra. Dikta
tūra esti tuomet, kuomet kdri 
nors partija ar asmuo, nesi
skaitydamas su parlamentu ar 
liaudies nusistatymu, ima sa
votiškai elgtis ir jėga, o ne tei
sėtumu, valdyti šalį.

Diktatūra yra iš dešinės — 
fašizmas: ir iš kairės — bol
ševizmas. Fašistai, lygiai kaip 
ir bolševikai, sakosi norį vi
suomenės gerovės, bet tas jų 
noras eina perniek, nes kur 
viešpatauja fašistai ar bolševi
kai, ten žmonių laisvė yra la
bai suvaržyta ir kitų pažiūrų 
žmonės esti didžiai persekioja
mi. Žinoma, esant prievartai ir 
persekiojimams, • liaudis negali 
būti pilnai patenkinta esama 
tvarka, žmonės nustoja energi
jos, noro darbuotis, ruošia įvai
rius bruzdėjimus prieš valdžią, 
kurie paskiau esti žiauriausiai 
malšinami, čia pavyzdžiu turi
me Italiją ir Sovietų Rusiją — 
vienoje ir kitoje nei fašistai, 
nei bolševikai gero gyvenimo 
nesukūrė, o liaudį prislėgė dar 
didesnis vargas ir skurdas, ne
gu prieš tai.

Fašistai, įvesdami diktatūrą, 
sakosi kovoju su bolševizmu, o 
bolševikai — su fašizmu, tat 
rodosi, kad jie didžiausi prie
šai, kaip u* yra, bet esmėje vie
ni nuo kitų nesiskiria, nes vie
ni ir kiti vartoja tuos pačius 
kovos metodus prieš savo idėji
nius priešus — smurtų, prie
vartų ir jėgų... O smurtu ir jė
ga galima valdyti tik laikinai, 
nes teisėtumas viską pergalės...

Diktatūra iš kairės — bolše
vikai sakosi norį išvesti iš skur
do ir vargo darbininkus, bet 
tas jų noras išsipildyti negali, 
nes kur viešpatauja prievarta, 
ten skurdas ir vargas šalia 
slenka.

Jeigu norimu per diktatūrų 
įgyvendinti socialistinę tvarkų
— labai klystama. Tiesa, da
bar darbininkai alkani, suvar
gę, skriaudžiami, o iš kitos pu
sės gaujos dykaduonių puikiai 
gyvena iš kitų darbo, bet juos 
sulyginti ir įgyvendinti socialis
tinę tvarką tegalima tik paki
lus apšvietai ir bendram susi
pratimui per demokratiją.

Tik kada žmonija pasieks 
aukšto tobulumo ir visi žmonės 
liks, anot Niešės, viršžmogiais, 
kada vyraus nuomonė, ne “kas 
tavo tas ir mano,” bet “kas ma
no tas ir tavo”, tik tuomet bus 
galima kalbėti apie visiškų žmo
nių lygybę. Dirbtinas žmonių 
“lyginimas” ar per diktatūrą, 
ar kitaip savo tikslo neatsieks.

3. Kiti demokratijos priešai.
Monarchija yra seniausia ir 

labai priešinga demokratijai 
valstybės valdymosi forma, ku
ri kuo tolyn, tuo labiau nusto
ja savo reikšmės. Monarchija— 
toks valstybės sutvarkymas, 
kur aukščiausia valdžia priklau
so vienam asmeniui — monar
chui (karaliui) paveldėjimo ar 
kartais rinkimų keliu.

Monarchija yra dviejų rusių
— ribota ir neribota. Neribota 
monarchija yra tokia, kur val
džia absoliučiai priklauso vie
nam monarchui — jis leidžia 
įstatymus, įsa'kymus ir parf., o 
liaudis valdyme neturi jokios 
reikšmės.

Ribota monarchija vadinasi, 
kuomet šalia monarcho (kara
liaus) yra ir parlamentas. Ei
lioti monarchai kartais neturi 
jokių teisių, o šalį valdo parla
mentas. Pav. Danijoj ir Angli
joj karaliai yra lyg kokie pa
puošalai ar senovės liekanos, 
nes valdyme jokių teisių netu
ri, o vykdomąją valdžią skiria 
ir įstatymus leidžia parlamen
tas. Tokia monarchija esmėj 
visai nesiskiria ir nuo demo
kratijos.

Kalbant apie demokratijos 
priešus negalima nutylėti ir 
klerikalizmo. Nora klerikaliz
mas nėra atskira valdymosi for
ma ir pats klerikalizmas pasi
reiškia per demokratiją, bet ka
dangi jis paneigia svarbiausius 
demokratijos principus, reikia 
ir klerikalizmas laikyti demo
kratijos priešu.

Klerikalizmas tai yra srovė, 
siekianti prie visiško dvasiški- 
jos įsigalėjimo svietiškoje val
džioje, panaudojant tam tikslui 
žmonių tikybinius jausmus. Tuo 
budu klerikalizmas varžo sąži
nės laisvę.

Klerikalizmo viešpatavimo 
eras pergyveno, ar pergyvena 
daug valstybių (jų tarpe ir Lie
tuva). Klerikalizmas buvo la
bai įsigalėjęs Prancūzijoje, 
Meksikoje (ten dėl to kilo na
minis karas) ir kjtur, visur pa
likdamas nemalonių atsimini
mų, nes klerikalizmui įsigalė
jus varžoma įvairios laisves ir 
persekiojama savo idėjiniai prie
šai, bet klerikalizmas yra tik 
reiškinys ir jis vėliau ar anks
čiau esti Priverstas žūti.

Demokratija yra labai prie
šinga imperializmui, kurs sie
kia prie pavergimo kitų tautų. 
Demokratija sako, kad ir ma
žiausia tauta turi teisę, laisvai, 
nepriklausomai tvarkytis.

Imperializmu yra užsikrėtę 
Anglija, Lenkija, Prancūzija ir 
kitos didesnės valstybės, kurios 
dar turi pavergę kitas tautas.

Imperializmo pagrinde gludi 
jėgos garbinimas — viskas prieš 
jėgų turi lenktis. Demokratija 
tam priešinga, nes jos pagrin
de gludi laisvė ir teisėtumas.

Imperializmas remiasi tik 
ginklais ir kariuomene, o de
mokratija yra priešinga karui, 
(r iš tikrųjų biauri ironija!... 
Žmogus žmogų naikina! Visi 
technikos išradimai, mokslas, 
žmogaus nukreipta prieš žmo
gų. Vieni darbininkai dirbtu
vėse gamina ginklus kitų nai
kinimui, o kiti dirba jiems nai
kinti! Juk ar gi butų toks skur
das ir vargingas gyvenimas, jei 
tos visos jėgos butų sunaudo
tos žmonijos ekonominei ge
rovei kelti — kovai su gamta?

šiaip ar taip, ateity karas tu
rės išnykti, žmonės turės susi
prasti, bet, deja, kas žiu mes 
to ar besulauksime. Bet jau ir 
dabar pacifistų (karų prieši
ninkų) skaičius ir organizaci
jos dauginasi.
4. Kur linksta kultūringosios 

tautos?
Žiloje senovėje valstybes iš

imtinai valdė karaliai (monar
chai) paveldėjimo teisėmis, bet 
augant apšvietai nyko monar
chijos, o jų vietoje kūrėsi de
mokratinės respublikos, ir štai 
šiandien visame kultūringame 
pasauly neribotos' monarshijos 
galima jau ant pirštų suskaity
ti. Praeis dar kiek metų ir mo
narchų viešpatavimus tik isto
rija teminės.

Augant apšvietai, plačiosios 
liaudies masės susiprato — jos 
pamatė, kad monarchų nusista
tymas tais ar kitais klausimais 
dažnai esti priešingas tautos 
nusistatymui ir todėl nuvertė 
monarchus nuo sostų.

Tikra tautos valia, valstybės 
valdyme, tegali pasireikšti tik 
per demokratijų, ir todėl demo
kratija, tikra to žodžio prasme, 
yra tobuliausia valdymosi for
ma.

Visos kultūringosios tautos 
linksta prie demokratijos, nes 
aiškiai mato, kad tik įgyvendi
nus tikrą demokratinę tvarką 
žmonija išeis j šviesią ateitį. 
Karas — baisiausia žmonijos 
nelaimė, kildavo vien dėl to,, 
kad monarchai tarp savęs su
sipykdavo ir tik įsigalėjus de
mokratijai karai ir kitos žmo
nijos nelaimės turės išnykti, o 
įų vietų užims geras, kaimy
niškas valstybių sugyvenimas, 
santaika ir gerovė. Juk dabar 
ką karas per vienus metus su
naikina, reikia per dešimtis me
tų atstatyti, o atstačius vėl ka
ras ir vėl iš naujo. Todėl žmo
nija ir velka tokį skurdų ir var
gingą gyvenimą, nesulaukdama 
šviesesnės ateities.

Demokratija — šviesi vilio

janti žvaigždė, kuriai pasiekti 
reikia šviesos ir susipratimo, 
nes dar daug pasalūnų kliudo 
artintis j jų, bet visgi ateitis 
musų rankose. Ta žvaigždė kas
kart nušviečia vis tamsesnius 
užkampius ir nebetoli tas lai
kas, kada ji mums sužibs visu 
savo gražumu.

5. Bendros išvados
Pakalbėję kiek apie demo

kratijų, baigdami apsižvalgyki
me aplink save. Dabar mes per
gyvename neaiškius, miglotus 
laikus. Nors musų konstituci
joj yra parašyta, kad Lietuva 
demokratinė respublika, bet dar 
mes daug turime padirbėti, kad 
pamatytumėm Lietuvoje tikrą 
demokratinę tvarką. Dar šiais 
laikais pas mus atsiranda tokių 
karštuolių, kurie ragina atgai
vinti Vytauto gadynę. Bet to
kiems tenka priminti, kad kas 
seniau tiko, dabar nebetinka, 
nes žmonija, anot Bubakino, 
jau išėjo iš tamsiosios praeities 
ir artinasi į šviesią ateitį...

Demokratija, kaip minėjau, 
yra tobuliausia valdymosi for
ma, ir kitų kelių tuo labiau 
mums nepritinka ieškotis, o 
reiktų stengtis įgyvendinti ir 
stiprinti demokratines idėjas.

Kadangi demokratija sako, 
kad visos tautos turi būti lais
vos ir laisvai, nepriklausomai 
tvarkytis, kadangi demokratija 
savo pagrindai! stato laisvę ir 
teisėtumą, mes turime ją ypač 
branginti, dar atsimindami, kad 
esame gerokai nuskriausti sa
vo imperializmu užsikrėtusių 
kaimynų.

Tegyvuoja laisvė ir teisėtu
mas!

Tegyvuoja tikroji demokra
tija!

P. S. šiam savo rašinėliui me
džiagos ėmiau iš K. Kautskio, 
Z. Toliušio (Demokratija ir jos 
priešai) ir kitų autorių raštų.

VI. žv.

taip

anglių.

r

A

*

■_.v

COAL AND BUILDING MATERIAL Co.
3701-27 So. Maplewood Avė. Tel. Virginia 1050 

“No order too large for ou • eąuipment: None too small 
for our appreciation.9’

Mes taipgi esame dastatytojai šioje 
apielinkėje

<54$
' H'

A".H
Jį

C5oke
Ir visokios rųšies kietų ir minkštų 

Telefnouokit mums tuojau. 
Dastatysim tą pačią dieną.

Nelaukit žiemos ir sniego
PIRKIT UARAR IR SUTAUPYKIT

Kuomet sniegas jau iškritęs ant žemės ir ter
mometras rodo apie zero, kiekvienam tuomet 
reikia anglių arba coke. Tuomet sunku yra iš
pildyti užsakymus. Daug protingiau yra prisi
pirkti žiemai anglių dabar. Ir jus tuomet busite 
saugus. IR DAR NEUŽMIRŠKITE, KAI) JUS 
SUTAUPYSITE DAUG PINIGŲ PIRKDAMI 
ANGLIS DABAR. Anglių kainos nebus 
pigios kaip dabar.

Mes parduodam ir rekomenduojam 
Franklin County anglis

šiandie, rūgs. 24 d. LMSA. 
Antroji kuopa laikys savo 
metinį susirinkimą, p. J. kau
lino bute, 4532 S. Francisco 
Avė. (2-ros lubos). Pradžia 8 
vai. vakaro.

Nariai budinai atsilankykitę, 
nes yra svarbus mitingas.

—Kuopos valdyba.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxt*

TEMYKIT DRAUGAI
Drapanos yra nupigintos 

ant orderio darant, pigiau 
negu Reddy Made.

OrderiuoRite ankščiau, 
nesigraudinsite kaip anksti 
užsikėlęs.

Atsiminkit, kad Chas Mc- 
Kay vienas iš geriausių 
kriaučių North Side, padaro 
geriausias drapanas ir pi
giausia. Nepamirkite ad
reso:

CHAS McKAY
Hoyne Avė. ant kampo 

Chicago Avė.
xxxxxxxxxxxxxxxlxxxxxxxx?!:x  
xxx<xxx,xxxxxTxAzxxVyxTxxVxx

£ 
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CLASSIFIED APS^] PTarp Chicagos Atvarykit savo lai 
krodžius Lietuvių bylos teismuose

Announcements
Pranešimai Lietuvių

Dienos šviesos taupimas 
baigiasi.

Naujai užvestos Superior ir 
Circuit teismuose lietuvių 

bylos

šeštadienis, Rūgs. 24, 1927

North Side. — S LA 226 kuopos 
delegatai į 6 apskričio suvažiavi
mą Imsit nuvežti automobiliais. Su
sirinkit pas p. čepuką, 1534 Oakley 
avė. ne vėliau 12 vai. dieną.

Semakška.
Paraginimas Reporteriui

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudette
ONA BORODZIC

Mirė Rugsėjo 22 dieną, 3 va
landą po pietų, 1927 m., sulau
kus 37 metų amžiaus; gimus 
Lietuvoj, K raku vos plrapijos, 
Kauno rėdybos, palikdama di
deliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius vaikus, sū
nų Edvardą ir dvi dukteris, 
Aleną ir Adelę. Dabar randa
si prirengta J paskutinę kelio
nę, namuose 833 W. 35 PI.

Laidotuvės j vyks Rugsėjo 26 
dieną, 1 vai. po pietų iš namų 
j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Onos Borodzic gi
mines, draugai ir pažįstami ir 
taipgi draugai likusių nuliūdi
me jos mylimųjų esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, dukterys, 

broliai ir sesuo. -

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius RadŽius ir Paulavičius, 
Tel. Boulevard 4063.

Ateinančią naktį baigusi 
dienos šviesos taupimas ir ry- 

įtoj galite atvaryti savo laikro- 
I džius viena valanda atgal. Jei 
j tai padarysite vakare, tai ryte 

į valandą ilgiau 
laiku atsi

jai!

“Naujienų” Reporteri,
Kadangi tamsta balądojiesi galėsite vieną 

visur ir daug ką patėmijęs pa- miegoti ir vistiek 
rašai, tai atprašau atlankyti kai kelsite. Rytoj visur 
kurias Bridgeporto valgyklas,!laikomasi fikrojo laiko..

, ,,, „ , 'ir duok jiems gerą “lesson”,
6-to Apskričio suvažiavimas1 . .. . ... . .

rugsėjo 25 d., Sn. Chicago, nes tūli jų prižiūrėtojai per-1 
įer Purk snlėjd,' kampas 89 

ir Muskegon avė. Prasidės lygiai 
I vai. po pietų. Gcriausis važiavi
mas gatvekariais šiaip: Davažiuo- 
kit iki 63-čios ir ('ottage Grovc 
avė., nuo čia paimk No. 5 karą, - . . ... *
kuris daveš iki 89-tos ir Bessemer | Veiterkos irgi sikštuolės, pri-. 
Parko kampo. Gerbiami delegatai pjja vieną stiklą vandens, o 
ir delegatės, pasistenkite būti laiku. > j . . . ...-J. Semaška, ops. sekr.! daugiau tai reikia maldauti. |

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bo Amerikoj susirinkimas įvyks 
25 d. rugsėjo, Mildos svet., 1 vai. 
po pietų. Visi draugai malonėkite 
pribūti laiku ir naujų narių atsi- 

—Valdyba.veskit.

i vyks

K

bus

daug išpenėję, tingi muses iš
naikinti, o man musė tai suga
dina apetitą. Gal ir jums taip 
pat yra nesmagu kaip% kiliems?

Permainos Lietuvos 
konsulatuose

A MĖLI A BELSTIS
Mirė Rugsėjo 22 dieną, 8 va- 

andą vakare, 1927 m., sulaukus 
i metus ir 6 mėn. amžiaus, gi
mus Chicagoje, palikdama di
deliame nubudime savo myli
muosius ir myliučius, tėvą Mar
tiną, motiną Joaną, brolį Kazi
miera ir sės j Oną. Dabar ran
dasi prirengta į paskutinę ke
lionę, namuose 4350 So. Cali- 
fomia Avė. •

laidotuvės įvyks Rugsėjo 26 
dieną, 10 va), ryto iš namų j 
Tautiškas Kapines.

Visi A. A. Amelijos Belstis 
giminės, draugai ir pažįstami ir 
taipgi draugai likusių nuliūdi
me jo mylimųjų esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Brolis ir Sesuo.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Radžius, Tel. Canal 6174

VIRŠUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj nuo 2:30 ik! 4:30 po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marshali BIvtL

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUS!!

divorsas.
Gau-
Cir-

O. Pnchocas prieš Andrių 
Pachocas, bylos No. B. 151684, 
Circuit 'Crt., divorsas.

B. S. Ivaškevičius prieš Juo
zą ir Adelę Zalandauskį, bylos 
No. B. 151708, Circuit Crt., dėl 
išduotos notos $3479.25.
* Sofija Jankowski prieš Anta
ną Jankovski, bylos No. B. 
152722, Circuit Crt., divorsas.

Frances Kazlauskas prieš 
Jokūbą Kazlauską, bylos No. B. 
151746, Circuį/ Crt., divorsas.

Laura Philpkauskas prieš 
Stasį Philpauską, bylos No. B. 

,j 151769, Circuit Crt
Berta Galimas prieš B. 

mą, bylos No. B. 151781, 
cuit Crt., divorsas.

Marija Pawlow.ski pfieš 
jPawlowskį, bylos No. 463993, 
Supeęior Crt., divorsas.

Elžbieta Babrovitch prieš 
Juozą Babrovich, bylos No. 
464052, Superior Crt., divorsas.

Berta Papas prieš Joną Pa
pas, bylos No. 464086, Superior 
Crt., divorsas.

Jozefina Gurskis prieš Anta
ną Gurskį, bylos No. B. 151- 
896, Circuit Crt., divorsas.

Lizette Schumacher prieš W. 
M. ir Juliją Linkis, čalį šveistį 
ir kitus, bylos No. B. 151915, 
Circuit Crt., byla dėl partne
rystės.

B. Brezinski prieš Gertrūda 
Brezinski, bylos No. 464152, 
Superior Crt., divorsas.

Uršulė Shivis prieš Frankį 
Shivį, bylos No. 464159, Supe- 
vior Crt.’, divorsas.

| Della Mikėnas prieš Viktorą 
Mikėną, bylos No. 464162, Su
perior Crt., divorsas.

Uršulė Urbs prieš Petrą Ur- 
lį> bylos No. 463862, Superior konsulas šį klausimą paauki-j (.ou divor3Ra

. no daug maz taip: išrodo, kad
1 » • • ■»• • • v '

Chicago j eina gandai, kad
Su vienais perilgai šnekasi, ki- Lietuvos konsulas Chicagai, p. 

šv. Kazimiero Karais!-'ti turi laukti kol jos utsiSne- žadeikis, artimoj ateity busiąs Į 
susirinkimas įvyks ne- pakeltas New Yoi’kail ir pas-1

Draugystės 
čio mėnesinis 
dėlioj, rugsėjo 24 d., 1927 m. 12 vai 
dieną, Chicagos I 
3133 So. Halsted St. 
nariai laiku susirinkti, 
svarbių reikalų apsvarstyti ir užsimo- 
kėt mokesnius kurie užsilikę.

\V. F.ringis, pirm. L Aleliunas, raŠt.

Bolį

Lietuvių Auditorijoj,! Bet, susimildamas, daryk ką kiltas generaliniu konsulu. Re-’,, 
st. Malonėkit visi' nors su musėmis! Jei pats ne- porteris nusitarė paklausti pa-1/ 

D^aVstyd ^uJ^o- tai prašyk Komos papos, ties konsulo, ar šios kalbos tu- *

WOODS TEATRE
Dabar yra rodomi labai gražus 

kintami paveikslai. Vardas tų pa
veikslu: “The Patent lA*ather Kid”. 
Kiekvienas, kuris mėgsta krutumus 
paveikslus, tegul nuvažiuoja į 
\Vbods teatrą pamatyti tų paveiks
lu. nesigailės.

nekurtas
nuo tų

Naujie-

gal jis galės apvalyti 
Bridgeporto valgyklas 
nelemtų musių.

Na, tai aš tėmysiu
nas”, ir jei gerai dalyką atlik
si, tai gausi cigarą. Linkiu pa
sisekimo..

—Bridgeporto senbernis.

Personai
Asmenų Ieško

ri pamato.
Atsilankęs konsulatan jis 

klausė konsulio:
—-Ar teisingos yra žinios, 

kad tamstą perkeliu New Yor- 
kan?

Konsulas atsakė:
Kalbos girdgtis, bet oficia- 

linių žinių aš neturiu.
Antras klausimas, 

konsului, buvo toks:
—Ar teisybė, kad Lietuvos 

atstovybei \Vashingtone ma
noma atsiųsti p. Stulginskį?

Ir į tą klausimą konsulas at
sakė, kad jis neturįs tikrų ži
nių.

Trečias klausimas buvo toks: 
yra girdai, kad

pa-j
-r z.

PADEKIT SAVO PINIGUS

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 
Burer "556.

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-div:.«lon že

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

A. B. ALLEN
124 N. La Šalie St. Central 3355 |

REIKALINGAS pusininkas į res- 
taurantą ir soft drink parlorį arba 
parduosiu nebrangiai. Viena mo
teris negaliu apsidirbti. 2241 Blue 
Island avė.

LIETUVIAI, bukit pasekmingi, 
kinkykit Dįckinson Business College. 
Asmeninės instrukcijos: 30 dienų 
kursas. Trumpraščio. knygvedystės, 
mašinėle rašymo, dienomis ir va
karais. 218 Š. \Vabash, Room 824. 
Wab. 2082.

REIKALINGAS partneris siuvėjas. 
Pinigų nereik. 3417 S. Union Avė.

LAIŠKAS iš Lietuvos dėl Peter 
Pek, randasi po antrašu 3126 Lowe 
avė. Matykit Justin \Vaisius.

Situation Wanted
Darbo Ieško

ESU patyręs bučeris; ieškau 
darbo. Jot*. Tel. Normai 7366.

Heporterio prierašas: Abejo
ju, ar gerbiamas Senberni, kar
tais ne meluoji. Jei botume 
parašęs apie muses, pirm savai
tės laiko, tai bučiau tikėjęs. 
Dabar gi netik musės, 
aš pats kone sušalau, 
tur būt nei vienos gyvos 
ko?

Antrą vertus, nėra 
dejuoti, jei kartais : 
musių patenka kopustuosna. J ’ ko ”^U3""" Detroite, t 

lGreif.au turėtume džiaugus, (Sal| Francisc0> Cal.t o taip«i 
jog dvigubą porcijų gauni: v.sų Brazilijoj h. Argentinoj? 
kopūstų, o kitą musių. Ir ka- j 
dangi, gerbiamasis, tyli apie už-*’ 
mokesni, tai aš turiu rimto pa-1 . , •• T • . ._ J..... 4. n j _ . * . yra tendencijos Lietuvos val

džioj mažinti atstovybių (am
basadų) skaičių, o didinti kon-| 

įsulatų skaičių. Pavyzdžiui, pa
naikinta atstovybės 

1 Estijoj. Tas šalis 
. pavesta atstovybei, 

pradėjo Latvij0Je .Rygoje).
i togiai šaliai, kaip AineriKa, 

. i • • , , . .Vei ei"!kur esama tiek daug lietuvių,
kos nekreipm domės , tamstą,. atst bg reikalinga. Kitose gi 
man labai suprantamas, nes 
jos ir į mane nekreipia jokios 
domės. Ale, brolau, tai yra mu
dviejų kaltė: mes neprivalėjom 
taip ilgai gyventi; mes turėjom 
jau

ale ir 
Musių 
nebeli-

duotas

leikalo ar j)arnatuotį yra girdai, kad 
žiupsnis Lje|-UVOj. valdžia mananti ati-

mato manyti, kad musių gauni 
kaip ir priedo,. veltui.

O kai dėl vandens, tai turiu 
pasakyti, jog tamsta esi >per- i 
daug pasenęs ,nes kas šiandie i 
begeria vandenį po to, kai pro- 
hibicijos įstatymai 
veikti. '

Nusiskundimas, kad togiai šaliai, kaip

Francijoj pradėta naujas bu- 
, das valyti vandenį: įleidžiama 
j kiškutis sodos; hypochlorito ir 

... |tada perleidžiama ultra-violeti- 
‘ uomijoj, nitls spindulius. Vanduo lieka 
a s ovau i SV(,jkas> pe kenksmingų bakte- 

esanciai j skanus — neatsiduoda
jinonia’’chemikalais, kas paprastai bu- 

. meiica,'na vajanį. vandenį chlorinu. 
» 1 ■

senai ilsėtis kapinėse.
— Reporteris.

Help VVanted—Female
Parbininkių Reikia

REIKALINGA moteris arba mer
gina, kad ir senyva, prie namų 
darbo, kad mokėtų valgį gaminti. 
Valgis ir kambarys. 3259 W. 66 St. 
Republic 8915.

GAGE PARA
vieta yra prie Marųuette

Geriausia jums pasidėti į šią Pirmutinę
- 'Stipriausią Lietuvių Valstijinę 

Banką Amerikoje

METROPOLITAN STATE BANK

imi!

ir

2201 W. 22nd Street
Kampas Leavitt. Street 

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir Peryiršis $350,000.00
Banko Turtas virš Trijų Milijonų

Čia Tamista galite pasidėti savo pinigus ant 3-čio 
nuošimčio arba gauti 6-tą nuošimtį.

Jeigu neturi musų bankos knygutės, tai išsiimk ja 
tuojaus, o jei laikai savo pinigus išskleistus keliose vie
tose, tai sutrauk juos vįęnon vieton, kur žinosi kad busi 
visuomet užganėdintas. Del Tamistos parankumo mes 
patariame, kad atneštumėt savo bankos knygutes, bile ko
kios bankos, o mes perkelsim Taurintos pinigus su visais 
nuošimčiais j šią METROPOLITAN STATE BANK.

Siunčiame pinigus LIETUVON TELEGRAMŲ, taipgi 
prirengiame j kelionę Lietuvon ant geriausių ir didžiau
sių laivų.

■

REIKIA VYRU IR MOTERŲ, ku
rie yra ambitingi ir švaraus budo, 
dėl užėmimo vietos musų lietuvių 
depaitmente. GERA MOKESTIS. Ir 
greitas pasisekimas užtikrintas, jei 
tik esat teisingas ir geras darbi
ninkas.

HALAS & KRAFT, INC. 
Room 153, 111 \V. \Vashington Si.

REIKALAUJU moteries dėl apžiū
rėjimo namo ir prie auklėjimo mer
gaitės. Pragyvenimas ir alga.

Kreipkitės, tik vakarais nuo 6 iki 9. 
10731 Forešt Avė.

MOTERYS, MOTERYS, MOTERYS

Puiki nauja proga
Nuolatinė apmokama vieta

Del pasididinimo musų pasek
mingos organizacijos, mes turime 
keletą gerai apmokamų vietų.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Mes jumis išmokinsime ir kol 

mokinsitės jųs uždirbsite. Tik ne
praleiskite šios progos. Gal būt ji 
nebus pasiūlyta kitu sykiu. Pasi- 
matykit su manim šiandie, tuoj.

MR. ANTHONY
Room 1511 131 N. La Šalie St.

Ši 
Manor j šiaurius nuo 63-čios. 
Čia yra nemažai apsigyvenusių 
lietuvių^ kurių tikras skaitlius, 
teisybę sakant, sunku pasakyti; 
vienas iš senesnių biznerių yra 
R. Balzekas. Jis jau nuo keleto 
metų užlaiko ir pardutnla auto
mobilius |m> vardu Balzekas Mo
tors, 6012 S. Kedzie Avė. Tūlą 
laiką jis užlaikė Gardner, bet 
dabar vėl paėmė Hupmobile, 
kurį jau keltą metų atgal par
davinėjo ir turėjo gerą pasise
kimą.

Balzekas priima senus auto
mobilius į mainus ir duoda ge
riausias sąlygas pirkėjams. Ku
riems reikalingas automobilius, 
tai patartina atlankyti minėtą 
įstaigą, nes duoda gerą patar
navimą.—P.

šalyse, kur lietuvių skaičius 
mažesnis, viena atstovybė gali 
štekti kelioms.

Tokis esmėj buvo pasikalbė
jimas su p. konsulu. Dabar 
betgi aipie gandus. Ant Bridge
porto kalba žmonės, kurie i 
rodosi turėtų žinoti, ką jie kal
ba, kad p. žadeikis bus arti
moj ateityj iškeltas New Yor- 
kan, kaip generalinis konsulas. 
Tik regis niekas 
kas bus jo vieton 
Chicagai.

nežino dar, 
perkirtas 

Reporteris.

1
REIKALINGA patyrusi veiterka. 

Klauskit savininko. 2507 S. Halsted 
Street.

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbo, nuo 9 ryto 
iki 5 vakaro. 6306 S. Campbell avė. 
3 O. apt. B. Atsišaukit subatoj nuo 
2 iki 7 vak., nedėlioj iš ryto iki 12 
dienų.

(Continucd on page 7/.

Francijoj pradėta bandymus 
su iš geležies darytais keliais. 
Jie iškloti biskį lankstytomis 
geležinėmis lentomis, kad ir 
automobiliams butų lygu, bet 
kad ir arkliai neslystų. Tie
liai laikytų ilgą laiką, o ir ne
būtų labai brangus: jiems 
Įima naudoti ir seną geležį, 
rios dabai^ niekam nevartoja
ma. . >

ke-

ga- 
ku-

Garsinkitės Naujienose

Mykolas Zarumba >
Persiskyrė su šiuo pasauliu trečiadieny, rugsėjo 21 dieną, 8:80 

valandą vakare, 1927 m., sulaukęs 54 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Geniotos kaimo, Kvėdarnos valsč., Tauragės apsk., Amerikoj išgyve
no 30 metų, paliko dideliame nubudime sūnų Ramoną, dukteris Pran
cišką, Kateriną ir Oną Tarvainienę ir du žentu Amerikoj o Lietuvoj 
moterį Agniešką ir dvi dukteris, Marijoną it Uršulę. Kūnas pašalvė
tas, randasi 4530 So. Paulina St. ,

Laidotuvės įvyks pirmadieny rugsėjo 26 dieną, 8 vai. ryto, iš na- 
mij į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j Sv. Kazimiero kapines 

Visi A. A. Mykolo Zarumbos giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidbjtuvėse ir sutelkti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinmą. Nuludę liekame,

SŪNŪS, DUKTERYS IR ŽENTAI.
Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, Tel. Blvd. 5203.

BANKOS VAL.: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vakare.
Utarninkais ir Subatomis iki 8;30 vai. vak.

į/
X;h ------- ----

Pranešimas
Šiuomi pranešame visiems savo draugams, kad 

spalio 1 dieną mes kraustomės į naują vietą

4600 So. Wood SI
Mes širdingai kviečiame visus savo kastume- 

rius atsilankyti į šį iškilmingą atidarymą spalio 1 
dieną. Mes ačiuojame už jų rėmimą iki šiol, mano
me, kad remsite mumis ir toliau. Musų nauja mo
to bus: Patarnavimas ir atsakomybė. Ir mes pa
tarnausime jums geriausiai.

Bernad V. Milaszevicz
Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage A v. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Arenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 Sb. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094
• SKYRIUS 

3201 Aubum Ave^ Tel. Blvd. 3291

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervu o t u- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akie, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atvda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki ) vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tet. Boulevard 7589

SPECIAL
Atneškite savo veltines skry

bėlės dėl išvalomo į tokią 
vietą, kurioje žino kaip reik išva
lyti ir pamatysit jųs patys kaip jos 
puikiai išrodys. Nelaukite kol pa
sidarys didelis susigrūdimas.
LITTLE STAR HAT CLEANERS

& DYERS

★ 3328 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0170

Tel. Boulevard 0537

DR. M AR Y A 
D0WIAT—SASS 

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
ę iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų

Phone Central 5999 
Kert. Lawndale 6707

Richard J. Zavertnik 
ADVOKATAS 
127 N. Dearbom St.

Room 805 Chicago

S. 0. LACHAVICZ
Lietuvis Graborias 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o si ano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse. ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

1723 W. 47th St.

Vieša Padėka

NaujienoseGarsinkities Garsinkitės Naujienose

KOSTANTO SKRIDULIO
šiuomi aš moteris amžinos atminties Kostanto Skridulio, reiškiu 

kuodidžiausios padėkos žodžius visiems lietuviams draugams, pažįs
tamiems ir giminėms už taip gausų atsilankymą ir paskutinį patar
navimą mano vyrui velioniui Kostantui Skriduliui.

Ačiū Liet. Raudonos Rožės Kliubui, Kareivių Draugijai ir Vier 
nybės Drg. Chicago, neturiu žodžių kad išreiškus pilną padėką ir 
džiauksmą, kad jųs gerbiamieji manę našlę su 3 vaikučiais ašaras 
nušluostėt, pridavėt man drąsos gyventi ir toliau vaikučius auklėti. 
J*ųs nušluostėt mano ir kūdikių ašaras.

Dar kartą ačiū visiems.
Dėkinga jums —

Pranciška Skridulienė, Vincas ir Wolteris Skriduliai.

BBI

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

lGreif.au
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Furnished Rooms

ČIA RASI TIKRUS BARGENUS

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Namai-ftemS PardavimuiHelp Wanted—Malė

i 1ŠSJNUOMUOJA šviesus ir švarus 
(Continued from page 6) kambarys ypatai su valgiu ar be. Ge- 
-------------ra transportacija j visas dalis miesto.

— — - 6637 So. Rockwell St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

vyrai, Vyrai, Vyrai RENDAI 6 kambariai, šviesus, 
su maudyne. Renda pigi, ant 3 lu
bų. 2001 S. Emerald avė.

Puiki nauja proga
Nuolatinė apmokama vieta

Del pasididinimo musų pasek- dviem vyram, Su ar be valgio, 
mingos organizacijos, mes turime j domas vanduo. 6949 So. Maple 
keletą gerai apmokamų vietų.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Mes jumis išmokinsime ir kol 

mokinsitės jus Uždirbsite. Tik ne
praleiskite šios progom Gal būt ji 
nebus pasiūlyta kitu .sykiu. Pasi
matykit su manim šiandie, tuoj.

MR. ANTHONY
Room 1514 134 N. La Salk St.

RENDAI kambarys vienam arba 
dviem v.vrain. Su ąr be valgio. šil- 

* i avė.

RENDAI kambarys dėl vieno ar 
dviejų vaikinų, merginų ar vedu
siai porai. Kambarys apšildofnas 
ir su visais parankumais. 2 fl. 3002 
So. Emerald avė.

For Rent

PARSIDUODA soft drink par
lor labai pigini, geras biznis. Prie
žastis patirsit ant vietos. Atsišau
kit. 1043 W. 69 St.

ICE CREAM parloras, cigaretų 
ir lunch room, pardavimui pigiai, 
kaina $500, kumpinis namas. 5107 
Archer avė. Lafayette 3726.

PARDAVIMUI kcndžių ir cigarų 
krautuvė. Ant karų linijos- kampo. 
5059 S. Halsted st

SEBETINA PROGA .
Parsiduoda arba pasi randavo  ja Ga- 

solino ir Aliejaus Stotis draugei ir 
Road House, kampas ant križkelės di
delių automobilių kelių 79th Archer 
Avė. Atsišaukit pas savininką. JUO
ZAS VILIMAS, 4405 S. Faitfield Av. 
Phone Lafayeette 5948.

Ėxchange~Il^ainai

SODNE NAMELIS

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė. Atsakanti vieta. Duosime 
morgičių, jeigu bus reikalinga. Box 
978, 1739 S. Halsted st. Naujienos.
______________________X

MAINYSIU bungalow j lotą, 6 
kambarių mūrinis bungalovv su vi
sais įrengimais. Mainysiu į lotą.

THE ROYAL MORTGAGE & 
REALTY CO.

Hemlock 8300.

AB JUS norit uždirbti nuo 
> $50 iki $150 į savaitę. Reikia 

jaunų vyrų į seną biznio įstai
gą. Čia ne pardavinėjimas real 
estate arba bonų.

Yra tiesioginis geras biznis.
Geriausi kostumeriški siutai nuo 

$24.50 Iki $32.50. Pradėkit tuojau.
Atsišaukite pas

RING AND WILSON, 
3459 (krttage Grove avė.

RENDAI 5 kambarių flatan. Kam
bariai yra šviesus, švarus, ant ant
rų lubų; karštu vandeniu šildomi 
ir karštas vanduo kasdieną. Gra
žiausioj Marųuette Parko apielin
kėj ir tik 2 bloku iki parko. Ren- 
da visai nebrangi. 7002 S. Rock- 
well St. 2-ros lubos.

RENDON — 8557-59 Wallace St.
4 kambarių flatas. Pečiu šildomas. 
Gera transportacija, $15 mėnesiui.

RENDON 4 ar 5 kambarių fla
tas, naujai ištaisytas, tiktai 25 do
leriai rendos i mėnesį, 2 floras. 
1213 S. (‘ampbell avc. Savinin
kas gyvena 4217 S. Campbell avė.

Furniture & Fixtures

PARDAVIMUI restauranas, biznis 
geroj vietoj, lietuviais apgyyentoj, 
biznis išdirbtas per daug metų ir eina

PARDAVIMUI pigiai saliunas su 
barais ar be barų, gera vieta dėl lietu
vių; priežastis pardavimo, esu ne lie
tuvis ir turiu kitą biznj.

12044 So. Halsted St. 
West Pullman, III.

PARDAVIMUI labai pigiai Restau- 
rantas. Priežastis — apleidžiu Cbica- 
gą. 1721 S. Jefferson St.

GROSERNĖ Ciceroj. Parduosiu pi
giai už cash. Atsišaukit 5097 Archer 
Avė. Lafayette 6036.

REIKALINGAS partneris bučer- 
nės biznyje. Cash biznis. Daug pi
nigų nereikia. Nemokanti išmokin
siu. Camadorc 1790.

ALGA IR KOMISAS
Mums reikia keletą vyrų ir mo

terų dirbti kaipo agentai. Kurie, 
neturi pety ‘ ,
mokame algų ir komisą. Atsišau
kit nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

The Federal Reservc Life 
Insurance Co., 

*530 N. Robey st.

PARDAVIMUI nebrangiai gražus 
4 kambarių rakandai, taipgi Vict- 
rola, sidabriniai daiktai, indai ir 
kurtinos. u

• 4604 N» Ashland avė. 
Ist floor .

TIKRAS bargenas. Pardavimui bu- 
černė, darbo yra dėl 2 vyrų, mainy
siu ant mažo namo arba priimsiu pir
mus morgeČius ant Real Estate. 2753 
W. 55th St.

PARDAVIMUI bučinės rakandai:
, rimo, išmokinsime. Mes, “showkeisai”, barai, lentynos, vo- 

• gos. 4749 S. Honore st.

PARDAVIMUI saliunas ir resto
ranas;, gaminami Šilti užkandžiai ir 
sendvičiai. Geroj vietoj tarp dirb
tuvių. Biznis gerai išdirbtas. Par
davimo svarbi priežastis. Atsišau
kit pas savininką. Tel. Prospect 
9909.

PARDAVIMUI registeris $525 už 
$295; 4 Šokeisai stikliniai, 1 kan- 
teris, 3 shalws. Parduosiu sykiu 
arba atskirai. 944 W. 35 PI. Phone 
Boulevard 2558.

PARDAVIMUI groseris. cigarų, 
cigaretų ir soft drink krautuvė. 
Pulkus biznis. 1609 S. Halsted st.

MAINYSIU * 4 šeimynų namą 
ant biznio arba fannos. Kas netu
rės pridėti, tai nereikės cash. Na
mas. geras, 3 po 4 ir 1—5 kamba
rių. Atsišaukit greitai, nes gera 
proga.

3151 S. Halsted st. 
Phone Boulevard 5009

2 fl. po 4 kamb. Elektra, vanos, 
gazas ir. kiti reikalingumai dėl šei
mininkės. 50yl25 lotas. Puikus 
dideli medžiai. Žolynas, darželis, 
kvietkos.

TYPIŠKAS
LIETUVOS

KAIMELIO 
VAIZDAS

Brighton Parke. 
Parsiduoda greitai, 
tik už $2000.00 
Likusius rendoins. 
Atsiliepkit tuoj 

i pas privedėją.

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St 

Canal4960

Real Estate For Sale 
Najgjrt-žemė Pardavimai ?

PARDAVIMUI 2 akrai žemčs, 
120y 180, aptverta ir garažas, prie 
Country linijos, $3350 cash, gasas, 
elektra, telefonas, taipgi % akro 
su 5 kambarių namu. $3250, gasas, 
elektra, telefonas, tik žemė verta 
tiek, Augančioj apielinkėj, taipgi vi
sas blokas prie Grand Avė., 11 lotų 
pardavimui už bargeną. C. A. Kirk- 
wood, 39?9 W. North Avė., Belmo'it 
2407.

10 flatų naujas kampinis mu
ro namas, randasi Marquette 
parko apielinkėj. Savininkas 
priverstas parduoti tik už 
$51,000, arba mainys j mažes
nį namų. Naudokitės proga.

BIZNIAVAS kampinis muro 
namas, 6 fialai ir didelis storas,GRAŽUS 8 kambarių mūrinis 

bungalovv, 4 miegruimiai, geroj 
South Shore vietoj, aliejum šildo- Į tinkantis dėl saliuno ir t. t. 
ma, savininkas priims $2000 cash, 
kitus kaip rendą. Nevada 7814. Bendos neša $325 j mėnesį. 

Kaina tik $28,000. Taipgi mai
nysime j privatinį namų. Pro
ga biznieriams.

BRIGHTON PARK

MAINYS
Grosemes, 
Bučernfes, 
Lotus, 
Automobilius

ANT •
Namų', 
didelių, 
mažų, 
vidutinių.

Tuoj teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960

FARMOS ANT PARDAVIMO AR 
' MAINYMO

135 akrų juodžemis su moliu, 
visa lygi, 100 akrų ariamos, dvars- 
ki budinkai, geros mašinos, 26 
Holstine karvės, registruotos, 3 ge
ri arkliai ir kitų gyvulių ir paukš
čių, prie Kalamazoo, Mieli. Kaina 
$30,000.

100 akrų derlinga žemė, geri bu- 
dinkai, 16 bandos, 4 
kiaulių, traktorius ir 
mašinos, visko pilna 
Winamac, Ind. Kaina

arkliai, 10 
kitos geros 
farma, prie 
$18,000.

Tik 18 namų po 2 flatus 
teliko iš 24

MAINYSIU ant fannos muro 
namą, 2 flatai po 6 ir 2 po 4 kam
barius, North Sidėje. 3307 Le Moyne 
avė.

MAINYSIU eijuity bizniavą lotą f 
automobilių. Ix>tas randasi1 North 
Side, savininkas, 301 S! 8th St., St. 
Charles, III. Tel. 451.

VYRAI! VYRAI! 
PUIKI PROGA

Del lietuvių vyrų musų nauja
me Svetlmkalbių Departmente, 
čia gali išsidirbti gerą ir pasto
vią ateitį. Mes išmokinsime ju
mis biznio. Turit būti virš 25 
metų amžiaus, teisingas ir no
rintis dirbti. Pasimatykit su

NARMONTA •
81 E. Madison St., Room 312

MES nupirkome rakandus 15C 
kambarių, hotelis po 3 kambarius 
taipgi. Pilnos mieros lovos su 
springsais $25, krėslai $3.50, <lre- 
s riai $15, vilnų blanketai $2, prie
galviai $1, karpetai 9yl2 $10. 4511 
N. Clark st. Ardmore 2075.

PARDAVIMUI dvi Šinger, White 
mašinos. Parduosiu pigiai. 2 fl. 822 
W. 37 PI.

PARDAVIMUI saliunas su flkče- 
riais, geroj vietoj tarp svetimtau
čių — alrišių, švedų ir lietuvių, 5 
metams lysas. Turiu du bizniu, 
todėl vienų priverktas parduoti. 
5260 S. Halsted st.

PARDAVIMUI nrba mainymui ice 
cream parlor, ant loto arba auto- 
mobilio, 5205 S. Halsted st.

PARDAVIMUI •vąHū’has su namu 
ar be namo. 5lli S. Wentworth 
avė.

MAINYS ANT LOTO AR FAHMOS
Gražus muro namas, 5 ir 6 kam

bariai, atskiras apšildymas, 2 ma
šinų garažas, intge $7,000.

Kreipkitės tuojau:
S. L. FABIAN & CO. 

809 West 35 Strce 
Blvd. 0774.

60 akrų juodžemio, gera stuba, 
sena bamė, bet yra materiolas dėl 
naujos barnės, graži vieta dėl gazo 
stoties ir stendo. Netoli North Jud- 
son, Ind. Kaina $9,000.

40 akrų. Gera žemė ir budinkai, 
2 karvės, 2 arkliai, 3 kiaulės ir biv 
rys vištų, prie Pentwater, Mitį. 
kaina $5000. Mainysiu ant ned|(Įelio 
namo Chicagoj.

170 akrų, geri budinkai ir ma
šinos, 20 karvių, 5 geri arkliai, 
kiaulių, žąsų, ančių ir vištų, prie 
Kenosna, Wis. Kaina $33,000.

Mes mainom tik geras farmas. 
Norite gerų farmų, atvažiuokite 
rašykite

ANTON BRUŽAS, 
5213 S. Halsted St. . * 

Chicago, IH.

4—4 arba 5—5 kambarių, 
su atdarais porčiais ir sun par- 
lorais, pirmas aukštas šildo
mas, platus lotas, kaina $11,950 
ir daugiau, $2000 įmokėti, kitus 
mėnesiniais išmokėjimais, 
mentuota elė ir apmokėta.

IX)EB AND HAMMEL 
Frank Nowak Mgr. 
4623 S. Homan avė.

Lafayette 4168

Muro namas, 5 ir 6 kamba
rių, atskirai apšildoma, aržuolo 
trimas, 2 karų garažas, lotas 
36X125. Randasi Marquette 
apielinkėj. Kaina tik $12,100, 
įmokėt $3500. Pirmesnis lai
mės.

ar

ce-

CHICAGOS LIETUVIAI

AR JUS NORIT DIRBTI Už 
$65 Į SAVAITĘ

Mes turim tokią vietą dėl jūsų 
dabar. Ir pasikalbėsime su ju
mis nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. 
po pietų kasdie šią savaitę. Jus 
turit būti švariai apsirengęs, 
kad gerai atrodytumet. Tiktai 
tie kurie gyvena mažiausiai 2 
metus Chicagoj tegul atsišaukia. 
Čia yra puiki vieta dėl tų kurie 
nebijo dirbti ir tiems kurie nori 
toliau pasisiekti.

MR. McCANN
Suite 505, 6. N. Clark St.

Musical Instruments
______ Miizikos Ingtrnmentai

PARDUOSIU savo inahogany 
Steger grojiklj pianą atsakantiems 
žmonėms už $75, cash $30, kitus 
išmokėjimais į du mėnesiu. Atsi
šaukit nuo 10 rvto iki 9 vakaro, 1 
fl. 6512 S. Halsted st.

TURIU parduoti savo $785 ver
tės grojikli pianų už $110, suolelis, 
roleliai ir eabinet.

6136 S. Halsted st.
1 fl.

SANDELIO PIANU IŠPARDAVIMAS
Mes turime ».andelyj 1 grojiklj 

pianų, parduosim už $75, 4 pianai 
už. $50, 6 radio setai už $65. Atsi
šaukit šiandie iki 9 vakaro arba 
nedėlioj iki 6 vakare.

AMERICAN STORAGE HOUSE 
2216 W. Madison st.

AR JUS TURITE KARĄ?
Automobiles

PARDAVIMUI grosernė, geroj 
vietoj. Parduosiu pigiai ir greitai. 
4541 S. Hennitagc avė.

DEL1KATESEN Ir grosernė, ci
garų, saldainių, visos apielinkės 
krautuvė, geriausioj vietoj North 
West side, nėra konkurencijos. Tirš
tai apgyventa apielinkė priguli šiai 
krautuvei. Aukštos rųšies fikČeriai, 
daug stako, renda už modernišką 
krautuvę ir naujos mados flatą, va
na, tiktai $50 į mėnesį. Turiu par
duoti, svarbi priežastis. Atiduosiu 
viską už $1800, verta dvigubai. At
sišaukit visą dieną nedėlioj.

6021 Montrose avė.
Keletas durių į vakarus nuo Aus- 

tin bulvaro, imk Irving Park karą, 
o automobiliu Montrose.

PARDAVIMUI iunčh room, ge
riausioj vietoj mieste, biznio da
romu nuo $900 iki $1300 į mėnesį, 
lysas 4 metams, renda $50. 2153 
Clybourn Avc.

AR JUS NORĖTUMĖT TURĖTI 
GERŲ EKSTRA SAVAITINIŲ 

ĮPLAUKŲ

PARDAVIMUI grosernė ir notion 
krautuvė, ice cream parlor. Sena 
biznio vieta. 1621 S. Union avė.

Mes turime nepaprastai gerą 
planą dėl vyrų kurie turi karą. 
Tik jie turi būti virš 25 metų 
amžiaus ir gyventi Chicagoj 
mažiausiai per 2 metus. GEROS 
SAVAITINĖS ĮPLAUKOS, jei 
jus tiksite tam darbui.

Ofisas atdaras iki 8 vai. va
karo. Pasimatykit šiandie su 

MR. JAMES VERR
Room 348

29 S. LaSalle St.

5 PASAžIERIU Gordon sedan. 
šis karas išrodo ir bėga kaip nau
jas, nauja maleva, mechaniškai ge
ras, galit pirkti už $500, $200 jmo- 
kėti, kitus išmokėjimais. Veikit tuoj. 
DA.N1ELS, 4464 Broadway. Tel. 
Edgevvater 0540.

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro
sernė, geroj vietoj tarpe 2 bučernių, 
lietuvių kolonijoj. 3 kambariai iš už
pakalio, nauji fikČeriai, nebrangiai. 
Savninkas 2917 W. 63rd St.

Furnished Rooms

ANT rendos kambarys vienai 
ypatai be valgio. 1718 S. Halsted 
St. 2 lubos.

RENDAI IšFORNIšIUTI 
RUIMAI

60 ruimų, naujai ištaisyti, pasiren- 
duoja j savaitę nuo $2.00 ir aukščiau 
be valgio; su valgiu $8.00 j savaitę. 

.Geriausia transportacija prie street 
karių linijos. . . < < *

1606 So. Halsted ?t.

KAMBARYS ant rendos vienam 
vaikinui su valgiu ar be valgio. Kam
barys pigus. 7140 S. Maplevvood Ąye.

RENDAI šviesus moderniškas kam
barys vienam arba dviem vaikinam. 
6627 So. Faitfield Avė. 1 lubos.

GREITAM pardavimui 5 pasažic- 
rių sedan Cadillac. Priežastis — 
išvažiuoju Lietuvon. 1803 W. 46 st.

PARDAVIMUI soft drink parlo- 
ras. Geras biznis. Bargenas. 11443 
Cottage Grove Avė. Pullman, III.

7 PASAŽIERIŲ Case sedan, ge
rame stovyje; savininkas turi par
duoti pigiai, $350. 4513 N. Clark st. 
Ardinore 2075.

PARDAVIMUI hadware krautu
vė. Geras biznis. Priverstas par
duoti iš pirežasties ligos. Parduo
siu pigiai. 2805 W. 63rd St. .

—■— f,
Business Chances

Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bekernC pigiai
4743 S. Wood st. Boulevard 8544.

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė- 
' rimų padorus, 4 Bovvling alleys, 
šokiu svetainė, taipgi grosernė ir 
buČernė, su nauju namu arba il
gam lysui.

Tel. Vilią Park 1911 
arba Bellwood 3842.

il-

PARDAVIMUI pigiai grosernė 
arba mainysiu i mažų namą ar au
tomobilį. 908 W. 35 PI.

NEPAPRASTAS BARGENAS
Pardavimui bučernč ir grosernė 

ant didžiausios biznio gatvės Brid
geporte, 25 metų senumo. Biznis iš
dirbtas gerai. Parduosiu ant leng
vų išmokėjimu. Biznis daromai 
cash. Parduosiu arba mainysiu į 
lotą. Del pragyvenimo yra nulkus 
fialas viršuj krautuvės. Pardavimo 
priežastis — pavargima,s biznyje.

Aušros Knygynas, 
3210 S. Halsted st. Box 245

. .... ... ............... .. ■ ■ - ———-
PARDAVIMUI saliunas, geroj 

vietoj, visų žinoma; priežastis — 
turiu kitą biznį mieste. 501 W. 
32 St.

PARDAVIMUI grosefnė su staku 
ir fikčeriais, elektrinis kavos mą- 
liklis, elektrinis cash regįsteris, 
didelė sviestinyčia, ice box. GeVas 
biznis, veikit tuoj. 2612 W. 47th St. 
Lafayette 6615.

PARDAVIMUI siuvimo, valymo 
ir taisymo dirbtuvė ir vyriškų dra
bužių krautuvė. Renda pigi, garu 
ttpWIdoi^«.? 455 W. 79th Si. .
' įlMįfc «**' iii ; i h lilį; , IW i' I !■'» - ■————' > ■

PARDAVIMUI saliunas su ba
rais. Turi būt greitai parduotas už 
teisingą pasiūlymą. 444 W. 29 St.

PARDAVIMUI grosernė ir buČer- 
nė, daromas geras biznis, 
duodam lunčių. Parduodam 
mirties.

8043 S. Raciile avc. 
Slewarl 1422.

taipgi 
dėl

DEL nesutikimo su partneriu tii- 
riu parduoti ice cream padorų ir 
restaurantų, biznio daroma $500 j 
savaitę, renda $40, išmokėjimais. 
Tel. Lyons 7124.

TRADE— 
TRADE— 

BUSINESS PROPERTY
i BRICR building

BRIDtrEPORT -
3 stores, 10 flats 

Stove Heat 
Annual,Rentai $4500

WILL TRADE
- for 

Apart. Building 
10 to 144 apts.

South
MUŠT BE 7 TIMES RENTAL 

My equity $35,000 plūs cash 
Call

CANAL 4960

MAINYS ANT DIDESNIO muri
ni namą su bučerne, 6 kamb. už
pakalyje, taipgi 2 fl. viršuje. Pir
mas morgičius. $5,000. Pamatykit 
greitai.

BRUNO BELUNSK1S • 
809 W. 35 St.

Blvd. 0611.

Real Estate For Sale
_____Nanhai-žeme _ Pnrdy imui_____  

JEFFERSON PAMIŠKYJ
5 kambarių namas, garažas, ra

ini apielinkė, gera transportacija. 
Savininkas eina į biznį, priverstas 
parduoti greitai ir pigiai. Kreipki
tės, 5628 Park Side avė. arba 1443 
N. Paulina St. Tel. Herinitage 6411.

PARDAVIMUI 2 pragyvenimų 
muro namas, 5 ir 6 kambarių, 2 
karų muro garažas, karštu vande
niu apšildomas. Randasi prie pat 
parkų. Kaina tiktai $9300.

MURO namas ant postų, ant 
West Sidės, 3 ir 4 kambarių. Grei
tam pardavimui kaina tiktai $4000.

BEN. KAZANAUSKAS, 
2242 W. 23 Place.

ATYDOS
Namų statytojas parduoda 3 nau

jus 2 flatų namus prie Garfield 
frtllvaro, 6—6 kambariu, didelės 
spalvotos tiles vanos, lietaus lašų 
vana, dvigubos base sinkos, garo ir 
karšto vandens šiluma, angliškas 

da $220 į mėnesį, kai- 
dekivenas, geras invest- 
Lia apie $5000 cash, ki- 

;aip rehda.
1022 W.' Garfield Blvd.

sąlepus, 
na $23,1 
mestas, 
tus ka

PARDUOSIU savo 2 aukštų me
dini namo, 0—0 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, 2 karų garažas, 
>irmos rųšles stbvyj, netoli katali
kiškos bažnyčios ir rtiokyklos, ne-

1 jrangl kaina. Del informacijų š 
kit ,Stėwart 8125.į) 7020 'S. Rae 
avė.’'-' '. "J ’•

PARDAVIMUI j Park Ridgc 422 
Lake Avė., 6 kambarių reizdenci- 
jft, karštu vandeniu šildoma, kam
pinis lotas, 87 y 124, a^sėsmentai iš. 
mokėti, $13.500, — $5,000 cash, 

bloko North Western Stotis. 
G. Earl Grlnder, 4956 N Kentucky 
avė. Paliskdė 0029.

SAVININKO
BEDA

VERČIA 
MAINYTI

, Savo naują jnur, namą, 2 po (i 
kamb., su visais paskutinės ma
dos įrcnghAals. Aržttotb ‘triniai, 
stikliniai porčiai. Platus lotas. Ge
ra transportacija, prie Garfield bul
varo.

Ar jus žinote, kad investuoti keli 
doleriai dabar į Mldlotbiįin Park 
reikš finansinę nopriguhnybę de) 
jūsų ateičiai < Randasi prie pat 
Rock ’ Island geležinkelio/'stotiĮes, 
tiktai 43 minutės važiavimo * iš 
miesto. / ;• 1 s... '

(Jiįcago auga labai greitai ir įsi
gyti žemė naujoj apielinkėj mokant 
už ją žemiausią kainą, tai reiškia, 
kad kiekvienas investuotas doleris 
dabar į Midlothian Park 
daug daugiau dolerių.

Rezidencijų lotai tiktai 
tiktai $125 įmokėti, kitus 
mėnesj. Taipgi keletas biznio lotų 
liko po $8.85.

KAIP TEN NUVAŽIUOTI:

atgabens

po $495, 
po $5 į

FLATŲ naujas muro namas 
ir 4 karų muro garažas, lotas 
58\125. Randasi Marųuette 
apielinkėj. Pigiai jiarduosiine 
arba mainysime j išmokėtą na
mą. Auksinė proga laimėti. 
. 2 FLATŲ muro namas, 6 ir 
6 kamb., karštu vandeniu ap
šildomas. Randasi arti Mar- 
quette bulvaro. Kaina tiktai

I $12,600, įmokėti $3500.
6 KAiMĘARIŲ namas ant 

mūrinio 0ftmato ir garažas. 
Mainysime į 2 flatų po 6 kamb., 
Marquette apielinkėj.

TAIPGI turime keletą gerų 
bargenų Brighton parke ir 
Bridgeporto apielinkėj, kuriuos* 
parduodame pigiai arba mai
nome į tamstų prapertes kas 
ką turite pasiūlyti. Malonėkite 
kreiptis į musų įstaigą kasdien 
arba nedėliomis.

K. J. MACKE & CO. 
(Mačiukas)

2436 West 59th Street 
(kampas Artesian avė.)

Tel. Prospect 3140

IMS
2, 3 ar 4 flatų namą Bridgeporte, 

\Vest Side ar kitur.
Šaukit įgaliotinį 

CANAL 4960 
807 W. 18th St.

SAVININKAS turi parduoti nau
jų 6 kambarių murinę bungalovv, 
Albany Parke, lotas 45.y 125, ga
ražas, gera transportacija. 

4935 Bernard
Jun. 1038.

GERIAUSIS bargenas North West 
side, 5 kambarių cottage, 2 karų 
garažas, cash $800. Atsišaukit:

R. BRUCE, 
745 N. Hamlin avė.

Kedzie 7891

EDWARI)S PUIKUS NAMAI — 
gražus, moderniški, $16,500 iki 
$25,000. Tikri namai gražiame Be- 
verly Mills, bungalovv kainomis; jie 
randasi 10033 Irving, 9944 Prosbect, 
9820 Hamilton, 9850 Hoyne. Key. 
91134.

Pardavimui 2 flatų ‘namas, 5-6 
kambarių, gasas, elektra, cementinis 
skiepas, arba 6 kambarių flatas ren- 
don. PITTASI, 2312 W. Van Buren 
St. West 0749.

KAINA nužeminta $2000, ką tik 
užbaigtas 5 kapibarių bungalovv, 
5233 S. Kilpatrick Avė., % bloko 
( pietus nuo Archer avė. karų, fur- 
nus šildomas, aržuolo trinias, gra
žiai dekoruotas, stikliniai porčiai, 
kainu $6500. 1808 S. Ashland avė. 
CahaI 1272.

MEDINIS, 2 apt., 5-6 kambarių, 
naujai dekoruotas, pečiais šildomas, 
garažas, cementuota gatvė, netoli ka
rų ir N. VV. R, R. bargenas $11500, 
imokčt $2,500. Savininkas 1738 Sum- 
merdale, Ravenswood 1592.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, 
5—5 kambarių, furnas Šildomas, 
paranku prie geležinkelių ir karų, 
netoli mokyklų, 2 flatas tuščias, 
kaina $13,500, cash $2,000, agentų 
nereikia. Savininkas.

Tel. Pensacola 4451

PARDAVIMUI per savininką mo
derniškas 3 flatų mūrinis namas, 
1. blokas i vakarus nuo Garfięld 
Parko,, 1 kambarioC apartmtentiai, 
garažhs.V Keewanee' boileris?

Kedzie 6479.

BARGENAS Marųuette Manor Bun-

Imkit VVestern avė. į pietus iki 
127 St., į vakarus iki Cicero avė., 
į pietus iki 144 St. iki musų ofiso 
ir žemės.

Jei norite, pašaukite mus telefo
nu, musų atstovas atsilankys 
jus.
wilLiam h. NOVICK REALTY 

1558 VVest 79th street 
Triangle 7615

pas

CO.

TURIU parduoti dėl užbaigimo 
reikalų, 2 flatų mūrinį namų su 4 
kambarių cottage, 6—6 kambarių, 
bargenas, $5000 cash.

3506 Fullcrton 
Bei. 3663.

74 y 125 2otas prie Washtenaw 
avė., netoli 63 st., vertas $12,01)9. 
Reikia pinigų, parduosim už $8590.

58 y 125 kampinis lotas, prie 69 
St., netoli Western avė. Tikras bar
genas, kaina $9200*.

5 KAMBARIŲ bungalovv, furnas 
šildomas, mūrinis garažas, prie gat- 
vekarių, įmokėti $2000, kaina $6800

ROSELAND
2—5 ir 2—6 kambarių medinis 

namas, geroj vietoj, 55 pėdų lotas, 
parduosiu arba mainysiu į 2 arba 
4 flatų namą, kaina $12 500.

\V. H. KELPS & CO.
2419 W. 69 St.
Hemlock 8099.

IR JUS PJRKSITE
Pamatykit sekamus namus
2 AUKŠTU murinis namas, 4—4 

kambarių, skiepas ir viškai, platus 
lotas, kaina specialė. Reikia įmo
kėti $1000, kitus po $50 į mėnesį, 
vienas flatas išrenduotas už $35 į 
mėnesį. 3342 S. Wood st.

6 KRAUTUVĖS, 1 aukšto namas, 
1026—28 W. 31 St. Parduosiu arba 
mainysiu į mažesnį namą arba lo
tus.

50 PĖDĘ prie Archer avė., netoli 
California avė., pirkit dabar, kaina 
prieinama.

50 PĖDU prie Archer avė 
toli Springfield avė., 
Brunoną.

2 AUK ŠIT! mūrinis 
kambarių, skiepas ir 
galow stogas, kaina 
reikia biskį Įmokėti. Atsišaukit tuo
jau.

A. R. ZINTAK
Res. 1814 W. 33rd Place 

Tel. lafayette 1277—8783 
Ofisas: 4256 So. Richmond

;., nc- 
parapijoj šv.
namas, 4—4 
viškai, bun- 

tiktai $9,500,

GRAŽUS 6 kambarių mūrinis bun- 
•|alow, netoli “L” ir mokyklos, 
karštu vandeniu šildomas, plieno 
konstrukcijos, metaliniai prie lan- 
<ų slripsai, garažas, moderniškas, 
lotas 55 y 125, kaina $12,500, 1 mor- 
gičiai $7500, cash .*2000, sivininkas, 
5040 N. St. Louis. Irving 3319.

PARDAVIMUI lotas ant 16 St. ir 
Cicero avė. Jei turit kas lotų tarp 
63 ir 75 St. ir ant Western avė. 
sutikčiau mainyti ant gerų išlygų.

J. W. WELICKA
6634 S. Maplevvood avė.

PIGIAI parsiduoda 4 flatiĮ 
po 5 kambarius mūrinis namas 
ir 3 karų garažas. Aržuolu tri- 
muotas, No. 5 
ris, 11/2 metų 
quette Parko 
Whipple ir 63
$10,000 cash, gausit namą la
bai

Kewanee boile- 
senumo, Mar- 

apygardoj, prie 
gat. Jeigu turit

TĖMYKIT, TĖMYKIT 
Pigiausiai ko galima 

Pardavimui medinis namas, vir
šuj 2 flatai po 5 kambarius, apa
čioj svetainė, beismante bowling 
alley, 1619 So, Halsted St.

pigiai.
S. PASZKEVVICZ, 

6345 S. Califonria avė.
Hemlock 4555

2-4 kambarių mūrinis, lotas 
30x125, naujas namas, skiepas 

■ ir viškai, pirmas aukštas karš- 
1 tu vandeniu šildomas, naujojCICERO BARGENAS

Parsiduoda 2 flatų medinis na. kolonijoj,’ kaiiia’tik $9,700.’ 
mas, 6 Ir 6 kambarių, geroj vietoj. J 
Namas vienų metų senumo, gara
žas 18y20, 3 mėnesių senumo. Tą 
namą statė pats savininkas dėl sa
vęs gyventi, o ne dėl pardavimo, 
bet turėdamas biznį sumaniau par
duoti. Rendos neša j metus $1104, 
o per 10 metų $11040. Savininką 
galima matyti visada. 1343 S. 48th 
Ct., Cicero, III

PRIE HUMBOLDT PARKO .
2 AUKST'U muro i

2-5 kambarių mūrinis, 3 po 
dvi lovas miegruimiai, gatvė ir 
ėlė išmokėta, galit nupirkti už 
$10,800. Verta apžiūrėti šian
die.

2-4 kambarių mūrinis, skiepas 
ir viškai, įmokėti $1500, kaina 
$6500.

Priimsiu lotus arba namą i 
2 AUKŠTŲ muro namas, 5—6 mainus.

kambarių, kieto medžio užbaigi- euvivAIJIA 17 
mas, geras skiepas, 2 karų garažas,' CjOW Aivif T. L

4336 Archer Avė.
CHICAGO, ILLINOIS.

ti A—4.

galow, mūrinis, octagOn frontu, karš- puikioj apielinkėj, savininkas P 
tu vandeniu šildomas, tilo lietaus la- duos labai pigiai arba mainys ;
šų vana, stikliniai miegojimui porčiai, 
baltiniams klosethas, dideli viškai ir 
skiepas, franeuziški langai, garažas, 
5919 S. Wasl tenaw Avė.

iar- 
mainys ant!

nedidelio namo Brighto'n Parke. 
Veikit greit, švėlnis ir Menkus, 
1443 N. Paulina st. Tel. Hermitage 
6411. (Continued on page 8)

I
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Announcements
Pranešimai

North Slde. — ŠIA 226 kuopos 
delegatai j 6 apskričio suvažiavi
mų busit nuvežti automobiliais. Su
sirinkit |>as p. C.epuką, 1534 Oakley 
avė. ne vėliau 12 vai. dieną.

Semakška.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Paraginimas Reporteriui

Atvarykit savo lai 
krodžius

Dienos šviesos taupimas 
baigiasi.

Lietuviu bylos teismuose
Naujai užvestos Superior 

Circuit teismuose lietuvių 
bylos

A ‘ + A

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bo Amerikoj susirinkimas įvyks 
25 d. rugsėjo, Mildos svet., 1 vai. 
po pietų. Visi draugai malonėkite 
pribūti laiku ir naujų narių atsi- 
veskil. —Valdyba.

Ateinančią naktį baigusi 
dienos šviesos taupimas ir ry- 

l toj galite atvaryti savo laikro- 
I džius viena valanda atgal. Jei 
lai padarysite vakare, tai ryte 

balądojiesi galėsite vieną valandą ilgiau 
*; laiku atsi

jai!

“Naujienų” Reporteri,
Kadangi tamsta I 

visur ir daug ką patėmijęs pa- miegoti ir vistiek 
rašai, tai atprašau atlankyti kai kelsite. Rytoj visur 
kurias Bridgeporto valgyklas, laikomasi |ikrojo laiko, 
ir duok jiems gerą “lesson ”, 1
nes tūli jų prižiūrėtojai per-SLA 6-to Apskričio suvažiavimas 

įvyks rugsėjo 25 d., So. Chicago, 
llessenirr I 
ir Mu.sk ego n 
I vai. po pietų. Geriausis važiavi
mas gatvekariais šiaip: Davažiuo- 
kit iki 63-čios ir C.oltage Grove 
avė., nuo čia paimk No. 5 karą, - . .
kuris daveš iki 89-tos ir Bessemer | Veiterkos irgi sikŠtliolės, pri- .
Parko kampo. Gerbiami delegatai pj|a vieną stiklą vandens, O 
ir delegatės, pasistenkite buli laiku.. . . ... u

j. Semaška, ups. sekr. .daugiau tai reikia maldauti. 
----------  Su vienais perilgai šnekasi, kl-

Park salėjd, kampas 89 daug išpenėję, tingi muses iš-! 
„n «ve. l‘r„,l<W, lygiai najkintj( 0 man musS tai suga.

dina apetitą. Gal ir jums taip Į 
pat yra nesmagu kaip^ kiliems?

Permainos Lietuvos 
konsulatuose

K

Draugystės šv. Kazimiero Karalai- ti turi laukti kol jos 
čio mėnesinis i * , *
dėlioj, rugsėjo 24 d., 1927 m. 12 vai. 
dieną, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Malonėkit visi 
nariui laiku susirinkti, turime labai 
svarbių reikalų apsvarstyti ir užsimo- 
kėt mokesnius kurie užsilikę.

W. Krin>ri«. pirm. I. Aleliunas. raJt.

susirinkimas įvyks ne- kės.

WOODS TEATRE
Dabar yra rodomi labai gražus 

kildami 
veikslų:
Kiekvienas, kuris mėgsta krutumus 
paveikslus, tegul nuvažiuoja į 
\\onds teatrų pamatyti tų paveiks
lų, nesigailės.

paveikslai. Vardas tų pa- 
‘The Patent IxMithcr Kiti”.

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. 3816 \V. Madison St. Van 
Burer "556.

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-divf.«;on Že

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

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

BEI KALINGAS pusininkas j res- 
taurantą ir soft drink parlorį arba 
parduosiu nebrangiai. Viena mo
teris negaliu apsidirbti. 2211 Blue 
Island avė.

LIETUVIAI, bukit pasekmingi, 
kinkykit Dįckinson Business College. 
\smeninės instrukcijos: 30 dienų 
kursas. Trumpraščio, knygvedystės, 
mašinėle rašymo, dienomis ir va
karais. 218 Š. \Vabash, Room 824. 
XVab. 2082.

REIKALINGAS partneris siuvėjas.
Pipigų ne reik. 3417 S. Union Avė.

LAIŠKAS iš Lietuvos dėl Peter 
Pek, randasi po antrašu 3126 Lowe 
avė. Matykit Justin Waisius.

Situation Wanted
Darbo Ieško

ESU patyręs bučeris; ieškau
darbo. Jot. Tel. Normai 7366.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris arba mer
gina, kad ir senyva, prie namų 
darbo, kad mokėtų valgį gaminti. 
Valgis ir kambarys. 3259 W. 66 St. 
Republic 8915.

REIKIA VYRU IR MOTERŲ, ku
rie yra ambitingi ir švaraus budo, 
dėl užėmimo vietos musų lietuvių 
depaitmente. GERA MOKESTIS, i/ 
greitas pasisekimas užtikrintas, jei 
tik esat teisingas ir geras darbi
ninkas.

HALAS & KRAFT, INC. 
Room 153, 111 \V. \Vashington St.

REIKALAUJU moteries dėl apžiū
rėjimo namo ir prie auklėjimo mer
gaitės. Pragyvenimas ir alga.

Kreipkitės tik vakarais nuo 6 iki 9. 
10731 Forest Avė.

MOTERYS, MOTERYS, MOTERYS

Puiki nauja proga
Nuolatinė apmokama vieta

Del pasididinimo musų pasek
mingos organizacijos, mes turime 
keletu gerai apmokamų vietų.

PAT Y R1 MAS NEREI KALINGAS
Mes jumis išmokinsime ir kol 

mokinsitės jųs uždirbsite. Tik ne
praleiskite šios progos. Gal būt ji 
nebus pasiūlyta kitu sykiu. Pasi- 
matykit su manim šiandie, tuoj.

M R. ANTHONY
Room 1514 134 N. La Šalie St.

REIKALINGA patyrusi veiterka. 
Klauskit savininko. 2507 S. Halsted 
Street.

REIKALINGA moteris arba merr 
gina prie namų darbo, nuo 9 ryto 
iki 5 vakaro. 6306 S. Campbell avė. 
3 fl. apt. B. Atsišaukit subatoj nuo 
2 iki 7 vak., nedalioj iš ryto iki 12 
dienų.

(Continucd on pagc 7;.

A M ELI A BELSTIS

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudette
VIKAUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland A ve.

ONA BORODZIC
Mirė Rugsėjo 22 dieną, 3 va

landą po pietų, 1927 m., sulau
kus 37 metų amžiaus; gimus 
Lietuvoj, Krokuvos parapijos, 
Kauno rėdybos, palikdama di
deliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius vaikus, sū
nų Edwardą ir dvi dukteris, 
Alenų ir Adelę. Dabar randa
si prirengta j paskutinę kelio
nę, namuose 833 W. 35 PI.

Laidotuvės įvyks Rugsėjo 2G 
dieną, 1 vai. po pietų iš namų 
j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Onos Borodzic gi
minės, draugai ir pažįstami ir 
taipgi draugai likusių nuliūdi
me jos mylimųjų esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteiki i jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,
Sūnūs, dukterys, 

broliai ir sesuo. »

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Kadžius ir Paulavičius, 
Tel. Boulevard 4063.

O. Pachocas prieš Andrių 
Pachocas, bylos No. B. 151684, 
Circuit 'Crt., divorsas.

R. S. Ivaškevičius prieš Juo
zą ir Adelę Zalandauskį, bylos 
No. B. 151708, Circuit Crt., dėl 
išduotos notos $3479.25.
• Sofija Jankowski prieš Anta
ną Jankovski, bylos No. B. 
152722, Circuit Crt., divorsas.

• Frances Kazlauskas prieš 
Jokūbą Kazlauską, bylos No. B. 
151746, Čireni/ Crt., divorsas.

1 Laura Philpkauskas prieš 
Stasį Philpauską, bylos No. B. 

■ 151769, Circuit Crt., divorsas.
. J Berta Galimas prieš B. 

mą, bylos No. B. 151781,
* .citit Crt., divorsasf

bus

Chicagoj .eina gandai, 
Lietuvos konsulas Chicagai, p

Gau-
Cir-

ntsiSne- žadeikis, artimoj ateity busiąs j Marija’paw|owski pfieS Bolį
pakeltas New Yorkan ir P£.pawlowgkj> byl()s' No. 463993) 

\Supeyior Crt., divorsas.
Pa- j Elžbieta Babrovitch prieš 

Juozą Babrovich, bylos No. 
464052, Superior Crt., divorsas.

Berta Papas prieš .Joną Pa- 
pas, bylos No. 464086, Superior 
Crt., divorsas.

Jozefina Gurskis prieš Anta
ną Gurskį, bylos No. B. 151- 
896, Circuit Crt., divorsas.

Lizette Schumacher prieš W. 
M. ir Juliją Linkis, čalį šveistį 
ir kitus, bylos No. B. 151915, 
Circuit Crt., byla dėl partne
rystės.

B. Brezinski prieš Gertrūda 
Brezinski, bylos No. 464152, 
Superior Crt., divorsas.

Uršulė Shivis prieš Frankį 
Shivį, bylos No. 464159, Supe
rior Crt., divorsas.

| Della Mikėnas prieš Viktorą 
iMikėną, bylos No. 464162, Su
perior Crt., divorsas.

Uršulė Urlis prieš Petrą Ur- 
lį, bylos No. 463862, Superior 1 • •

j no daug maž taip: išrodo, kad! 
yra tendencijos Lietuvos val
džioj mažinti atstovybių (am
basadų) skaičių, o didinti kon-j 
sulatų skaičių. Pavyzdžiui pa- > leidžiama llltia.vloleti.
naikinta atstovybes Suomijoj, ni(ls induli's Vanduo lieka 

la. pro- EshJO? .T“8 S;a,.‘s atstovai"!sveikas, be kėnksmingų bakte- 
pradėjo^^“ at3ut0Vybe? !sanč,a‘I rijų ir skanus - neatsiduoda 
yiuucjv I nfvlin1n Punrntoj iinnmn I ,

chemikalais, kas paprastai bū
na valant vandenį chlorinu.

Bet, susimildamas, daryk ką kiltas generaliniu konsulu, 
nors su musėmis! Jei pats ne- porteris nusitarė paklausti 
gali, tai prašyk Romos papos, i ties konsulo, ar šios kalbos 
gal jis galės apvalyti nekurias 
Bridgeporto valgyklas nuo tų 
nelemtų musių.

ri pamato.
Atsilankęs konsulatan jis 

klausė konsulio:
—Ar teisingos yra žinios, 

kad tamstą perkelia New Yor
kan?

Konsulas atsakė:
Kalbos girdgtis, bet oficia-

pa-

Na, tai aš tėmysiu “Naujie
nas”, ir jei grerai dalyką atlik
si, tai gausi cigarą. Linkiu pa
sisekimo^

—Bridgeporto senbernis.
. ' „ ilinių žinių aš neturiu.

i Antras klausimas,
• konsului, buvo toks:

Jei butume i —teisybė, kad Lietuvos 
. atstovybei \Vashingtone ma-

noma atsiųsti p. Stulginskį?
Ir į tą klausimą konsulas at- 

‘ l,siy sakė, kad jis neturįs tikrų ži-

Reporterio prierašas: Abejo
ju, ar gerbiamas Senberni, kar-| 
tais ne meluoji. Jei butume Į 
parašęs apie muses, pirm savai
tės laiko, tai I 
Dabar gi netik musės, ale ir 
aš pats kone sušalau. T* 
tur būt nei vienos gyvos nebeli- • 
ko 7 n1^’Trečias klausimas buvo toks:

Antrų vertus, nėra rakaloj^, I)amatuoti yru girdai( kad 
dejuoti, jei kartais zmpsms bietuvos valdžia mananti ati- 
musių patenka kopustuosna., d tj konsulatu3 Detroite/
Greičiau turėtume džiaugtis, i San Francisc0> Cal 0 tai j 
jog dvigubų porcijų gauni: visų Brazilijoj ir Argentinoj? 1 
kopūstų, o kitų musių. Ir ka- K 4i k|.lllsim., „„„iški-/” 
dangi. gerbiamasis, tyli apie už-' ... j.....  Il’-ourt, divorsas.
mokesnį, tai aš turiu rimto pa
mato manyti, kad musių gauni 
kaip ir priedo,. veltui.

O kai dėl vandens, tai turiu 
pasakyti, jog tamsta esi ^per
daug pasenęs ,nes kas šiandie 
begeria vandenį po to, kai pro-' 
hilneijos įstatymai plauuj„ Latvijoje ,Rygoje). žinoma.i

xr . ,. , , togiai šaliai, kaip Amerika,!Nusiskundimas, kad veiter-lkui. (.sama tfek d ljetuvi 
kos nekreipia domės j tamstų, ■ atst bė reikalinga. Kitose gi 
man labai suprantamas, nes I 
jos ir į maiie nekreipia jokios 
domės. Ale, brolau, tai, yra mu
dviejų kaltė: mes neprivalėjom 
taip ilgai gyventi; mes turėjom 
jau senai ilsėtis kapinėse.

— Reporteris.

GAGE PARK
vieta yra prie Marųuette 

Manor į šiaurius nuo 63-čios. 
Čia yra nemažai apsigyvenusių 
lietuvių^ kurių tikras skaitlius, 
teisybę sakant, sunku pasakyti; 
vienas iš senesnių biznerių yra 
R. Ralzekas. Jis jau nuo keleto 
metų užlaiko ir parduinla auto
mobilius po vardu Balzekas Mo
tors, (>012 S. Kedzie Avė. Tūlą 
laiką jis užlaikė Gardner, bet 
dabar vėl paėmė Hupmobile, 
kurį jau keltą metų atgal par
davinėjo ir turėjo gerų pasise
kimą.

Balzekas priima senus auto
mobilius į mainus ir duoda ge
riausias sąlygas pirkėjams. Ku
riems reikalingas automobilius, 
tai patartina atlankyti minėtą 
įstaigą, nes duoda gerą patar
navimą.—P.

Si

Simpatiškas —
Mandagus —

to®(;eresniH ir Pi-
V Magesnis Už Ki- 

tų Patarnavi- 
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfieid Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 Sb. 49 Ct., Cicero

Tel. Cicero 8794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Ave^ Tel. Blvd. 3291

T

duotas

Francijoj pradėta naujas bu- 
(das valyti vandenį: įleidžiama 
į kiškutis sodo«; hypochlorito ir

šalyse, kur lietuvių skaičius 
mažesnis, viena atstovybė gali 
štekti kelioms.

Tokis esmėj buvo pasikalbė
jimas su p. konsulu. Dabar 
betgi aipie gandus. Ant Bridge- 
porto kalba žmonės, kurie ! 
rodosi turėtų žinoti, ką jie kal
ba, kad p. žadeikis 
moj 
kan, 
Tik 
kas
Ohicagai.

bus arti- 
ateityj iškeltas New Yor- 
kaip generalinis konsulas, 

regis niekas nežino dar, 
bus ję vieton paskirtas 

Reporteris.

Francijoj pradėta bandymus 
su iš geležies darytais keliais. 
Jie iškloti biskį lankstytomis 
geležinėmis lentomis, kad 
automobiliams butų lygu, 
kad ir arkliai neslystų. Tie 
liai laikytų ilgą laiką, o ir 
butų labai brangus: jiems 
Įima naudoti ir seną geležį,
rios dabay niekam nevartoja
ma.

ir 
bet 
ke- 
ne- 
ga- 
ku-

Garsinkitės Naujienose

Mykolas Zarumba >
Persiskyrė su šiuo pasauliu trečiadieny, rugsėjo 21 dieną, 8:80 

valandą vakare, 1927 m., sulaukęs 54 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Geniotos kaimo, Kvėdarnos valsč., Tauragės apsk., Amerikoj išgyve
no 30 metų, paliko dideliame nubudime sūnų Ramoną, dukteris Pran
cišką, Kateriną ir Oną Tarvainienę ir du žentu Amerikoj o Lietuvoj 
motei”} Agniešką ir dvi dukteris, Marijoną ir Uršulę. Kūnas pašalvė
tas, randasi 4530 So. Paulina St. ,

Laidotuvės jvyks pirmadieny rugsėjo 26 dieną, 8 vai. ryto, iš na
mų j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines 

Visi A. A. Mykolo Zarumbos giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lakidjtuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimų ii’ atsisveikinmų. Nuludę liekame,

SŪNŪS, DUKTERYS IR ŽENTAI.
Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, Tel. Blvd. 5203.

Vieša Padėka
KOSTANTO SKRIDULIO

šiuomi aš moteris amžinos atminties Kostanto Skridulio, reiškiu 
kuodidžiausios padėkos žodžius visiems lietuviams draugams, pažįs
tamiems ir giminėms už taip gausų atsilankymą ir paskutinį patar
navimą mano vyrui velioniui Kostantui Skriduliui.

Ačiū Liet. Raudonos Rožės Kliubui, Kareivių Draugijai ir Vie? 
nybės Drg. Chicago, neturiu žodžių kad išreiškus pilną padėką ir 
džiauksmą, kad jųs gerbiamieji manę našlę su 3 vaikučiais ašaras 
nušluostėt, pridavėt man drąsos gyventi ir toliau vaikučius auklėti. 
Jųs nušluostėt mano ir kūdikių ašaras.

Dar kartą ačiū visiems.
Dėkinga jums —

Pranciška Skridubenė, Vincas ir Wolteris Skriduliai.

Mirė Rugsėjo 22 dieną, 8 va- 
andą vakare, 1927 m., sulaukus 
J metus ir 5 mėn. amžiaus, gi
mus Chicagoje, palikdama di
deliame nubudime savo myli
muosius ir myliučius, tėvą Mar
tiną, motiną Joaną, brolį Kazi
miera Ir sesį Oną. Dabar ran
dasi prirengta j paskutinę ke
lionę, namuose 4350 So. Cali- 
fomia Avė.

Laidotuvės jvyks Rugsėjo 26 
dieną, 10 vai. ryto iš namų j 
Tautiškas Kapines.

Visi A. A. Amelijos Belstis 
giminės, draugai ir pažįstami ir 
taipgi draugai likusių nuliūdi
me jo mylimųjų esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Brolis ir Sesuo.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Kadžius, Tel. Canal 6174

Valandos:
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Neda

lioj nuo 2:30 ik! 4:30 po pict]j

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CKAWF0RD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisan dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins aklą įtempimą, kuris 

esti priešastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiao 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teiaingat akinius. Visuo
se atsitikimuose epzaminavūnaa da- 
romaa su elektrų, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atvda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Te:. Boulevard 7589

PADEKIT SAVO PINIGUS
Geriausia jums pasidėti i šią Pirmutinę ir 

Stipriausią Lietuvių Valstijinę
Banką Amerikoje

METROPOLITAN STATE BANK
2201 W. 22nd Slmt
Kampas Leavitt. Street 

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir Peryiršis $350,000.00 
Banko Turtas virš Trijų Milijonų

čia Tamista galite pasidėti savo pinigus ant 3-čio 
nuošimčio arba gauti 6-tą nuošimtį.

Jeigu neturi musų bankos knygutės, tai išsiimk ja 
tuojaus, o jei laikai savo pinigus išskleistus keliose vie
tose, tai sutrauk juos vįpnon vieton, kur žinosi kad busi 
visuomet užganėdintas. Del Tamistos parankumo mes 
patariame, kad atneštumėt savo bankos knygutes, bile ko
kios bankos, o mes perkelsim 'Pamištos pinigus su visais 
nuošimčiais j šią METROPOLITAN STATE BANK.

Siunčiame pinigus LIETUVON TELEGRAMŲ, taipgi 
prirengiame j kelionę Lietuvon ant geriausių ir didžiau
sių laivų.

BANKOS VAL.: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vakare.
Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. vak.

Pranešimas
Šiuomi pranešame visiems savo draugams, kad 

spalio 1 dieną mes kraustomos į naują vietą

4600 So. Wood St.
Mes širdingai kviečiame visus savo kastume- 

rius atsilankyti j šį iškilmingą atidarymą spalio 1 
dieną. Mes ačiuojame už jų rėmimą iki šiol, mano
me, kad remsite mumis ir toliau. Musų nauja mo
to bus: Patarnavimas ir atsakomybė. Ir mes pa
tarnausime jums geriausiai.

Bernad V. Milaszewicz
1723 W. 47th St.

SPECIAL
Atneškite savo veltines skry

bėles dėl išvalomo į tokią 
vietą, kurioje žino kaip reik išva
lyti ir pamatysit jųs patys kaip jos 
puikiai išrodys. Nelaukite kol pa- 
sidarvs didelis susigrūdimas.
LHTLE STAR HAT CLEANERS 

& DYERS

★ 3328 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0170

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS 

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
? iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų 
n ■

Phone Central 5999 
Kės. Lavvndale 6707

Richard J. Zavertnik 
ADVOKATAS 
127 N. Dearbom St.

Room 805 Chicago

S. 0. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzainuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, 111.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse, ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

I .......... — ■■ I

T SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės e 
taip pataria Lietuvos bankai

(larsinkities “Naujienose”] Garsinkitės Naujienose
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ČIA RASI TIKRUS BARGENUS

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Namni-Žemė Pardavimui

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

šeštadienis, Rūgs. 24, 1927

Furnished Rooms
1ŠSJNUOMUOJA šviesus ir švarus 

kambarys ypatai su valgiu ar be. Ge
ru transportacija j visas dalis miesto. 
6637 So. Rockwell St.

VYRAI? VYRAI, VYRAI

Puiki nauja proga
Nuolatinė apmokama vieta

Del pasididinimo musų pasek
mingos organizacijos, mes turime 
keletą gerai apmokamų vietų.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Mes jumis išmokinsime ir kol 

inokinsitės jus \iidirbsitc. Tik ne
praleiskite šios progom Gal būt ji 
nebus pasiūlyta kitu .sykiu. Pasi
matykit su manim šiandie, tuoj.

MR. ANTHONY
Room 1514 134 N. La Šalie St.

RENDAI 6 kambariai, Šviesus, 
su maudyne. Renda pigi, ant 3 lu
bų. 2901 S. Emerald avė.

RENDAI kambarys vienam arba 
dviem vyram, Su ar be valgio, šil
domas vanduo. 6949 So. Maple avė.

RENDAI kambarys dėl vieno ar 
dviejų vaikinų, merginų ar vedu
siai i>orai. Kambarys apšildofnas 
ir su visais parankumais. 2 fl. 3002 
So. Emerald avė.

For Rent

Business Chances 
PardavimuiBtzntai

•PARSIDUODA soft drink par
lor labai pigiai, geras biznis. Prie
žastis patirslt ant vietos, Atsišau
kit. 1643 W. 69 St.

ICE CREAM parloras, eigaretų 
ir lunch room, pardavimui pigiai, 
kaina $500, kampinis namas. 5107 
Archer avė. Lafayette 3726.

PARDAVIMUI kendžių ir cigarų 
krautuvė. Anį karų linijos* kampo. 
5059 S. Halsted st.

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė. Atsakanti vieta. Duosime 
morgičių, Jeigu bus reikalinga. Box 
978, 1739 S. Halsted st. Naujienos.

SEBETINA PROGA
Parsiduoda arba pasirendavoja Gą

sdino ir Aliejaus Stotis draugei ir 
Road House, kampas ant križkelės di
delių automobilių kelių 79th Archer 
Avė. Atsišaukit pas savininką. JUO
ZAS VILIMAS, 4405 S. Fairfield Av. 
Phone Lafayeette 5948.

Ėxchange-*Mainai
MAINYSIU bungalovv i lotą, 6 

kambarių mūrinis bungalow su vi
sais įrengimais. Mainysiu į lotą.

THE ROYAL MORTGAGE & 
REALTY CO.

Hemlock 8300.

AR JUS norit uždirbti nuo 
$50 iki $150 į savaitę. Reikia 
jaunų vyrų į seną biznio įstai
gą. Čia ne pardavinėjimas real 
estate arba bonų.

Yra tiesioginis geras biznis.
Geriausi kostumeriški siutai nuo 

$24.50 Iki $32.50. Pradėkit tuojau.
Atsišaukite pas

RING AND W!LSON, 
3459 (Lottage Grove avė.

RENDAI 5 kambarių flatas.'Kam
bariai yra šviesus, Švarus, ant ant
rų lubų; karštu vandeniu šildomi 
ir karštas vanduo kasdiena. Gra
žiausioj Marųuette Parko apielin
kėj ir tik 2 bloku iki parko. Ren
da visai nebrangi. 7002 S. Rock- 
we!l St. 2-ros lubos.

RENDON — 8557-59 Wallace St.
4 kambarių flatas. Pečiu šildomas. 
Gera transportacija, $15 mėnesiui.

RENDON 4 ar 5 kambarių fia
las, naujai ištaisytas, tiktai 25 do
leriai rendos į mėnesį, 2 floras. 
1213 S. (Campbell avė. Savinin
kas gyvena 4217 S. Campbell avė.

PARDAVIMUI restauranas, biznis 
geroj vietoj, lietuviais apgyventoj, 
biznis išdirbtas per daug metų ir eina

PARDAVIMUI pigiai saliunas su 
barais ar be barų, gera vieta dėl lietu
vių; priežastis pardavimo, esu ne lie
tuvis ir turiu kitą biznj.

12044 So. Halsted St. 
West Pullman, III.

PARDAVIMUI labai pigiai Restau- 
rantas. Priežastis — apleidžiu Chica- 
gą. 1721 S. Jefferson St.

GROSERNĖ Ciceroj. Parduosiu pi
giai už cash. Atsišaukit 5097 Archer 
Avė. Lafayette 6036.

REIKALINGAS partneris bučer- 
nės biznyje. Cash biznis. Daug pi
nigų nereikia. Nemokanti išmokin
siu. Camadore 1790.

ALGA IR KOMISAS
Mums reikia keletą vyrų ir mo

terų dirbti kaipo agentai. Kurie 
neturi patyrimo, išmokinsime. Mes 
mokame algą ir komisą. Atsišau
kit nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

The FederaI Reserve Life 
Insurance Co., 

*530 N. Robey st.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itąisai

PARDAVIMUI nebrangiai gražus 
4 kambarių rakandai, taipgi Vict- 
rola, sidabriniai daiktai, indai ir 
kurtinos.

• 4604 Nj Ashland avė. 
Įsi floor >

PARDAVIMUI bučinės rakandai: 
“showkeisnl”, barat, lentynos, vo
gus. 4749 S. Honore st.

PARDAVIMUI registeris $525 už 
$295; 4 Šokeisai stikliniai, 1 kan- 
teris, 3 shahvs. Parduosiu sykiu 
arba atskirai. 944 W. 35 PI. Phone 
Boulevard 2558.

TIKRAS bargenas. Pardavimui bu- 
černė, darbo yra dėl 2 vyrų, mainy
siu unt mažo namo arba priimsiu pir
mus morgeČius ant Real Estate. 2753 
W. 55th St.

PARDAVIMUI saliunas ir resto
ranas;. gaminami šilti užkandžiai ir 
sendvičiai. Geroj vietoj tarp dirb
tuvių. Biznis gerai išdirbtas. Par
davimo svarbi priežastis. Atsišau
kit pas savininką. Tel. Prospect 
0909.

PARDAVIMUI groseris. cigarų, 
eigaretų ir soft drink krautuvė. 
Puikus biznis. 1609 S. Halsted st.

MAINYSIU ’ 4 šeimynų namą 
ant biznio arba formos. Kas netu
rės pridėti, tai nereikės cash. Na
mas, geras, 3 po 4 ir 1—5 kamba
rių. Atsišaukit greitai, nes gera 
proga.

3151 S. Halsted st.
Phone Boulevard 5009

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

SODNE NAMELIS
2 fl, po 4 kamb. Elektra, vanos, 

gazas ir. kiti reikalingumai dėl šei
mininkės. 50x1^5 lotas. Puikus 
dide i medžiai. Žolynas, darželis, 
kvietkos.

TYPIŠKAS
LIETUVOS

KAIMELIO 
VAIZDAS

Brighton Parke.
Parsiduoda greitai, 
tik už $2000.00 
Likusius rendoms.
Atsiliepkit tuoj

• pas privedėj'ą.

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960

Real Estate For Sale 
NąntąĮ-žemgi Pardavimui

PARDAVIMUI 2 akrai žemCs, 
120X186, aptverta ir garažas, prie 
Country linijos, $3350 cash, gasas, 
elektra, telefonas, taipgi % akro 
su 5 kambarių namu. $3250, gasas, 
elektra, telefonas, tik žemė vertu 
tiek, Augančioj apielinkėj, taipgi vi
sas blokas prie Grand Avė., 11 lotų 
pardavimui už bargenų. C. A. Kirk- 
wood, 39?9 W. North Avė., Belmout 
2407.

GRAŽUS 8 kambarių mūrinis 
bungalovv, 4 miegruimiai, geroj 
South Shore vietoj, aliejum šildo
ma, savininkas priims $2000 cash, 
kitus kaip rendą. Nevada 7814.

10 flatų naujas kampinis mu
ro namas, randasi Marųuette 
parko apielinkėj. Savininkas 
priverstas parduoti tik už 
$51,000, arba mainys j mažes
nį namą. Naudokitės proga.

BIZNIAVAS kampinis muro 
namas, 6 flatai ir didelis Storas, 
tinkantis dėl saliuno ir t. t. 
Rendos neša $325 Į mėnesį. 
Kaina tik $28,000. Taipgi mai
nysime j privatinį namą. Pro
ga biznieriams.

BRIGHTON PARK

VYRAI! VYRAI! 
PUIKI PROGA

Del lietuvių vyrų musų nauja
me Svetimkalbių Departmente, 
čia gali išsidirbti gerą ir pasto
vią ateitį. Mes išmokinsime ju
mis biznio. Turit būti virš 25 
metų amžiaus, teisingas ir no
rintis dirbti. Pasimatykit su

NARMONTA •
81 E. Madison St., Room 312

MES nupirkome rakandus 151 
kambarių, hotelis po 3 kambarius 
taipgi. Pilnos mieros lovos su 
springsais $25, krėslai $3.50, dre- 
s riai $15, vilnų blanketai $2, prie
galviai $1, karpetai 9x12 $10. 451J 
N. Clark st. Ardmore 2075.

PARDAVIMUI dvi Šinger, White 
mašinos. Parduosiu pigiai. 2 fl. 822 
\V. 37 PI.

PARDAVIMUI saliunas su fikčė- 
riais, geroj vietoj tarp svetimtau
čių — airišių, švedų ir lietuvių, 5 
metams lysas. Turiu du bizniu, 
todėl vienq priverktas parduoti. 
5260 S. Halsted st.

PARDAVIMUI arba mainymui ice 
cream parlor, ant loto arba auto
mobilio, 5205 S. Halsted st.
---------------------------- -------- -j--------

PARDAVIMUI ijąlhihas su namu 
ar be namo. 5111 S. Wentworth 
avė.

MAINYS
Grosornes, 
Bučernfes, 
Lotus, 
Automobilius

ANT
Namų, 
didelių, 
mažų, 
vidutinių.

Tuoj teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960

MAINYSIU ant fanuos niuro 
namą, 2 flatai po 6 ir 2 po 4 kam
barius, North Sidėje. 3307 Le Moyne 
avė.

MAINYSIU ecįuity btzniavą lotą f 
automobilių. Lotas randasi' North 
Side, savininkas, 301 SĮ 8th St., St. 
Charles, III. Tel. 451.

MAINYS ANT LOTO AR FARMOS
Gražus muro namas, 5 ir 6 kam

bariai, atskiras apšildymas, 2 ma
šinų garažas, mtge $7,000.

Kreipkitės tuojau:
S. L. FABIAN & CO. 

809 West 35 Strce 
Blvd. 0774.

FARMOS ANT PARDAVIMO AR 
' MAINYMO

135 akrų juodžemis su moliu, 
visa lygi, 100 akrų ariamos, dvars- 
ki budinkai, geros mašinos, 26 
Holstine karvės, registruotos, 3 ge
ri arkliai ir kitų gyvulių ir paukš
čių, prie Kalaniazoo, Mieli. Kaina 
$30,000.

100 akrų derlinga žemė, geri bu
dinkai, 16 bandos, 4 
kiaulių, traktorius ir 
mašinos, visko pilna 
VVinamac, Ind. Kaina

•M* «——■ .1 ■■

60 akrų juodžemio, 
sena bamč, bet yra nialeriolas dėl 
naujos barnės, graži vieta dėl gazo 
stoties ir stendo. Netoli North Jud- 
son, Ind. Kaina $9,000.

40 akrų. Gera žemė ir budinkai, 
2 karvės, 2 arkliai, 3 kiaulės ir bū
rys vištų, prie Pentwater, Mld^. 
Kaina $5000. Mainysiu ant ncd|dblio 
namo Chicagoj.

170 akrų, geri budinkai ir ma
šinos, 20 karvių, 5 geri arkliai, 
kiaulių, Žąsų, ančių ir vištų, prie 
Kenosha, Wis. Kaina $33,000.

Mes mainom tik geras farmas. 
Norite gerų farmų, atvažiuokite ar 
rašykite

ANTON BftUZAS,
5213 S. Halsted St. . ’ •

Chicago, IH.

Tik 18 namų po 2 flatus 
teliko iš 24

arkliai, 10 
kitos geros 
farma, prie 
$18,000.
gera stuba,

su atdarais porčiais ir sun par- 
lorais, pirmas aukštas šildo
mas, platus lotas, kaina $11,950 
ir daugiau, $2000 Įmokėti, kitus 
mėnesiniais išmokėjimais, 
mentuota elė ir apmokėta.

IX)EB AND HAMMEL 
Frank Nowak Mgr. 
4623 S. Homan avė.

Lafayette 4168

Muro namas, 5 ir 6 kamba
rių, atskirai apšildoma, aržuolo 
trimas, 2 karų garažas, lotas 
30X125. Randasi Marųuette 
apielinkėj. Kaina tik $12,100, 
įmokėt $3500. Pirmesnis lai
mes.

ce-

CHICAGOS LIETUVIAI

AR JUS NORIT DIRBTI Už 
$65 Į SAVAITĘ

Mes turim tokią vietą dėl jūsų 
dabar. Ir pasikalbėsime su ju
mis nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. 
po pietų kasdie šią savaitę. Jus 
turit būti švariai apsirengęs, 
kad gerai atrodytumčt. Tiktai 
tie kurie gyvena mažiausiai 2 
metus Chicagoj tegul atsišaukia. 
Čia yra puiki vieta dėl tų kurie 
nebijo dirbti ir tiems kurie nori 
toliau pasisiekti.

MR. McCANN
Suite 505, 6. N. Clark St.

Musical Instruments
Muzikos Inatramentai_____ _

PARDUOSIU savo mahogany 
Steger grojiklį pianų atsakantiems 
žmonėms už $75, cash $30, kitus 
išmokėjimais į (lu mėnesiu. Atsi
šaukit nuo 10 rvto iki 9 vakaro, 1 
fl. 6512 S. Halsted st.

PARDAVIMUI grosernė, gero, 
vietoj. Parduosiu pigiai ir greitai 
4541 S. Hennitagc avė.

AR JUS TURITE KARĄ?

AR JUS NORĖTUMĖT TURĖTI 
GERŲ EKSTRA SAVAITINIŲ 

ĮPLAUKŲ

TURIU parduoti savo $785 ver
tės grojiklį pianą už $110, suolelis, 
roleliai ir cabinet.

6136 S. Halsted st.
1 fl.

SANDELIO PIANŲ IŠPARDAVIMAS
Mes turime randelyj 1 grojiklį 

pianą, parduosim už $75, 4 pianai 
už $50, 6 radio setai už $65. Atsi
šaukit šiandie iki 9 vakaro arba 
nedėlioj iki 6 vakare.

AMERICAN STORAGE HOUSE 
2216 VV. Madison st.

DEL1KATESEN ir grosernė, ci
garų, saldainių, visos apielinkės 
krautuvė, geriausioj vietoj North 
West side, nėra konkurencijos. Tirš
tai apgyventa apielinkė priguli šiai 
krautuvei. Aukštos rųšies fikčeriai, 
daug stako, renda už modernišką 
krautuvę ir naujos mados flatą, va
na, tiktai $50 į mėnesį. Turiu par
duoti, svarbi priežastis. Atiduosiu 
viską už $1800, verta dvigubai. At
sišaukit visą dieną nedėlioj.

6021 Montrose avė.
Keletas durių į vakarus nuo Aus- 

tin bulvaro, imk Irving Park karą, 
o automobiliu Montrose.

TRADE—
TRADE—

BUSINESS PROPERTY
> BRICię BUILDING 

BRIDGEPORT
3 stores, 10 flats 

Stove Heat 
Annual, Rentai $4500

WILL TRADE
* for

Apart. Building
10 to 144 apts.

South
MUŠT BE 7 TIMES RENTAL 

My eųuity $35,000 plūs cash
Call 

CANAL 4960

SAVININKO
BEDA

VERČIA 
MAINYTI

Savo naują jnur. namą, 2 po 6 
kamb., su visais paskutinės ma
dos įrcngtthais. Aržttolb 'trimai, 
stikliniai porčiai. Platus lotas. Ge
ra transportacija, prie Garfield bul
varo.

IMS
2, 3 ar 4 flatų namų Bridgeporte, 

\Vest Side ar kitur.
Šaukit įgaliotinį 

CANAL 4960 
807 W. 18th St.

SAVININKAS turi parduoti nau
jų 6 kambarių murinę bungalovv, 
Albany Parke, lotas 45yl25, ga
ražas, gera transportacija. 

4935 Bernard
Jun. 1038.

Automobiles

Mes turime nepaprastai gerą 
planą dėl vyrų kurie turi karą. 
Tik jie turi būti virš 25 metų 
amžiaus ir gyventi Chicagoj 
mažiausiai per 2 metus. GEROS 
SAVAITINĖS ĮPLAUKOS, jei 
jus tiksite tam darbui.

Ofisas atdaras iki 8 vai. va-1 Ardmo're’ 2075. 
karo. Pasimatykit šiandie su ■

MR. JAMES VERR 
Room 348

29 S. LaSalle St.

5 PASAžIEBIU Gordon sedan. 
šis karas išrodo ir bėga kaip nau
jas, nauja maleva, mechaniškai ge
ras, galit pirkti už $500, $200 įmo
kėti, kitus išmokėjimais. Veikit tuoj. 
DA.NIELS, 4464 Broadway. Tel. 
Edgewater 0540.

GREITAM pardavimui 5 pasažie- 
rių sedan Cadillac. Priežastis — 
išvažiuoju Lietuvon. 1803 W. 46 st.

7 PASAŽIER1Ų Casc sedan, ge
rame stovyje; savininkas turi par
duoti pigiai, $350. 4513 N. Clark st.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bekernė pigiai.
14743 S. Wood st. Boulevard 8544.

Furnished Rooms

ANT rendos kambarys vienai 
ypatai be valgio. 1718 S. Halsted 
St. 2 lubos.

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė
rimų parloras, 4 Bowling alleys, 
Šokiu svetainė, taipgi grosernė ir 
bučernė, su nauju namu arba 
gam lysui.

Tol. Vilią Park 1941 
arba Bellwood 3842.

il-

PARDAVIMUI hindh room, ge
riausioj vietoj mieste, biznio da
roma nuo $900 iki $1300 į mėnesį, 
lysas 4 metams, renda $50. 2153 
Clybourn Avc.

MAINYS ANT DIDESNIO mūri
nį namą ąu bučerne, 6 kamb. už
pakalyje, taipgi 2 fl. viršuje. Pir
mus inorgičius. $5,000. Pamatykit 
greitai.

BRUNO BĘLUNSKIS • 
809 W. 35 St.

Blvd. 0611.

GEHIAUSIS burgena.s North West 
side, 5 kambarių cottage, 2 karų 
garažas, cash $800. Atsišaukit:

R. BRUCE, 
745 N. Hamlin avė.

Kedzie 7891

PARDAVIMUI grosernė ir notion 
krautuvė, ice cream parlor. Sena 
biznio vieta. 1621 S. Union avė.

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro
sernė, geroj vietoj tarpe 2 bučernių, 
lietuvių kolonijoj, 3 kambariai iš už
pakalio, nauji fikčeriai, nebrangiai. 
Savninkas 2917 W. 63rd St.

Real Estate For Sale

JEFFERSON PAMIŠKYJ
5 kambarių namas, garažas, ra

ini apielinkė, gera transportacija. 
Savininkas eina į biznį, priverstas 
parduoti greitai ir pigiai. Kreipki
tės, 5628 Park Side avė. arba 1443 
N. Paulina St. Tel. Herinltage 6411.

EDWARDS PUIKUS NAMAI — 
gražus, moderniški, $16,500 iki 
$25,000. Tikri namai gražiame Be- 
verly Hills, bungalow kainomis; jie 
randasi 10033 Irving, 9944 Prospect, 
9820 Hamilton, 9850 Hoyne. Key. 
91134.

PARDAVIMUI soft drink parlo- 
ras. Geras biznis. Bargenas. 11443 
Cottage Grove Avė. Pullman, III.

PARDAVIMUI hadware krautu
vė. Geras biznis. Priverstas par
duoti iš pirežasties ligos. Parduo
siu pigiai. 2805 W. 63rd St. ,

RENDAI IšFORNIšIUTI 
RUIMAI

60 ruimų, naujai ištaisyti, pasiren- 
duoja j savaitę nuo $2.00 ir aukščiau 
be valgio; su valgiu $8.00 | savaitę. 

.Geriausia transportacija prie street 
karių linijos. ■ < f

1606 So. Halsted St.

KAMBARYS ant rendos vienam 
vaikinui su valgiu ar be valgio. Kam
barys pigus. 7140 S. Maplevvood Ąye.

RENDAI šviesus moderniškas kam
barys vienam arba dviem vaikinam. 
6627 So. Failficld Avė. 1 lubos.

PARDAVIMUI pigiai grosernė 
arba mainysiu į mažą namą ar au
tomobilį. 908 W. 35 PI.

NEPAPRASTAS BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grosernė 

ant didžiausios biznio gatvės Brid
geporte, 25 metų senumo. Biznis iš
dirbtas gerui. Parduosiu aut leng
vų išmokėjimų. Biznis daromas 
cash. Parduosiu arba mainysiu į 
lotą. Del pragyvenimo yra Dulkus 
flatas viršuj krautuvės. Pardavimo 
priežastis — pavargimais biznyje.

Aušros Knygynas, 
3210 S. Halsted st. Box 245

i ■ ............. .............. ■ . ............... — ...............

PARDAVIMUI saliunas, geroj 
vietoj, visų žinoma; priežastis — 
turiu kitų biznį mieste. 501 W. 
32 St.

PARDAVIMUI 2 pragyvenimų 
muro namas, 5 ir 6 kambarių, 2 
karų muro garažas, karštu vande
niu apšildomas. Randasi prie pat 
parkų. Kaina tiktai $9300.

MURO namas ant pustų, ant 
West Sidės, 3 ir 4 kambarių. Grei
tam pardavimui kaina tiktai $4000.

BEN. KAZANAUSKAS, 
2242 W. 23 Place.

» ... , , . ■■— a ............................... —.. ,

Pardavimui 2 flatų ‘namas, 5-6 
kambarių, gasas, elektra, cementinis 
skiepas, arba 6 kambarių flatas ren- 
don. PITTASI, 2312 W. Van Buren 
St. West 0749.

KAINA nužeminta $2000, ką tik 
užbaigtas 5 kambarių bungalow, 
5233 S. Kilpai riek Avė., % bloko 
į pietus nuo Archer avė. karų, fur- 
nas šildomas, aržuolo trinias, gra
žiai dekoruotas, stikliniai porčiai, 
kaina $6500. 1808 S. Ashland avė. 
Canal 1272.

PARDAVIMUI grosečnė su staku 
ir fikčeriais, elektrinis kavos ma- 
llklis, elektrinis cash registeris, 
didelė sviestinyčia, icė box. Getas 
biznis, veikit tuoj. 2612 W. 47th St. 
Lafayette 6615.

PARDAVIMUI siuvimo, valymo 
r taisymo dirbtuvė ir vyriškų dra
bužių krautuvė. Renda pigi, garu 

ttįlM4doii|a.» 455 W. 79th St. ,

PARDAVIMUI saliunas su ba
rais. Turi būt greitai parduotas už 
eisingą pasiūlymą. 444 W. 29 St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, daromas geras biznis, taipgi 
duodam hmčių. Parduodam dėl 
mirties.

8043 S. Racine avė. 
Stewarl 1422.

DEL nesutikimo su partneriu tu
riu parduoti ice cream parlorą ir 
restaurantų, biznio daroma $500 į 
savaitę, renda $40, išmokėjtnihis. 
Tel. Lyons 7124.

ATYDOS
Namų statytojas parduoda 3- nau

jus 2 flatų namus prie Garfield 
bulvaro, 6—41 kambarių, didelės 
spalvotos tiles vanos, lietaus lašų 
vana, dvigubos base sinkos, garo ir 
karšto vandens šiluma, angliškas 
sąlepns, renda $220 į mėnesį, kai- 

33,000 gioklvenas, geras invest- 
, reikia apie $5000 cash, ki- 

;aip renda.
1922 W.' Garfield Blvd.

na $2.1,1 
metilas, 
tus ka

PARDUOSIU savo 2 aukštų me
dinį namą, 6—6 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, 2 karų garažas, 
pirmos rųštcs stovyj, netoli katali
kiškos bažnyčios ir mokyklos, nc- 
irnngl kaina* Del informacijų šau
kit 1Stewart. 8125.. 7020 ’ S. Racine 
avc. *■ . ' "’l ■

PARDAVIMUI į Park Ridgc 422 
jake Avė., 6 kambarių reizdenci- 
a, karštu vandeniu šildoma, kam- 
)ihis lotas, 87X124, assėsmental iš
nokėte $13.500, — $5,000 cash, 

2Yi bloko North Western Stotis. 
G. Earl Grinder, 4956 N Kentucky 
avc. Paliskdfe 0029.

MEDINIS, 2 apt., 5-6 kambarių, 
naujai dekoruotas, pečiais šildomas, 
garažas, cementuota gatvė, netoli ka
rų ir N. VV. R. R. bargenas $11500, 
įmokėt $2,500. Savininkas 1738 Sum- 
merdale, Ravensvvood 1592.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, 
5—5 kambarių, furnas Šildomas, 
paranku prie geležinkelių ir karų, 
netoli mokyklų, 2 flatas tuščias, 
kaina $13,500, cash $2,000, agentų 
nereikia. Savininkas.

Tel. Pensacola 4451

PARDAVIMUI per savininką mo
derniškas 3 flatų mūrinis namas, 
1. blokas į vakarus nuo Garfield 
Rurko,; 1 k«mbario<; apartmen|ki, 
garažks.t Keevvanoo- boileris.

Kedzie 6479.

BARGENAS Marųuette Manor Bun- 
galoiv, muriris, octagbn frontu, karš
tu vandeniu šildoiiias, tilo lietaus la
šų vana, stikliniai miegojimui porčiai, 
baltiniams klosethas, dideli viškai ir 
skiepas, franeuziški langai, garažės, 
5919 S. Wasl*tenaw Avė.

Ar jus žinote, kad investuoti keli 
doleriai dabar į Midlotbtyh Patk 
reikš finansinę nųprigulmybę dėl 
jūsų ateičiau > • Randasi prie pat 
Rock * Island geležinkelio 'stoties, 
tiktai 43 minutės važiavimo * iš 
miesto. , *' . • ) i ,:■* j., ’ ’

(.hįcago auga labai ^greitai ir įsi
gyti žemė naujoj apielinkėj mokant 
už ją žemiausią kainą, tai reiškia, 
kad kiekvienas investuotas doleris 
dabar į Midlothian Park 
daug daugiau dolerių.

Rezidencijų lotai tiktai 
tiktai $125 įmokėti, kitus 
mėnesį. Taipgi keletas biznio lotų 
liko po $8.85.

KAIP TEN NUVAŽIUOTI:
Imkit VVestern avė. į pietus iki 

127 St., į vakarus iki Cicero avė., 
į pietus iki 144 St. iki musų ofiso 
ir žemės.

Jei norite, pašaukite mus telefo
nu, musų atstovas atsilankys 
jus.
1VILLIAM H. NOVICK REALTY 

1558 West 79th street 
Triangle 7615

atgabens

po $495, 
po $5 į

pas

CO.

TURIU parduoti dėl užbaigimo 
reikalų, 2 fialų mūrinį namą su 4 
kambarių cottage, 6—4) kambarių, 
bargenas, $5000 cash.

3506 Fullerton 
Bei. 3663.

74x125 .olas prie Washtenaw 
avė., netoli 63 st.. vertas $12,0b0. 
Reikia pinigų, parduosim už $8500.

58x125 kampinis lotas, prie 69 
St., netoli Western avė. Tikras bar- 
genas, kaina $9200.

5 KAMBARIŲ bungalow, furnas 
šildomas, mūrinis garažas, prie gat- 
vekarių, įmokėti $2000, kaina $6800

ROSELAND
2—5 ir 2—6 kambarių medinis 

namas, geroj vietoj, 55 pėdų lotas, 
parduosiu arba mainysiu į 2 arba 
4 flatų hamų, kaina $12 500.

W. H. KELPS & CO.
2419 W. 69 St.
Hemlock 8099.

PARDAVIMUI lotas ant 16 St. ir 
Cicero avė. Jei turit kas lotą tarp 
63 ir 75 St. ir ant Western a ve. 
sutikčiau mainyti ant gerų išlygų.

J. W. WELICKA
6634 S. Maplewood avė.

FLATŲ naujas muro namas 
ir 4 karų muro garažas, lotas 
58X125. Randasi Marųuette 
apielinkėj. Pigiai parduosime 
arba mainysime į išmokėtą na
mą. Auksinė proga laimėti.
. 2 FLATŲ muro namas, 6 ir 
6 kamb., karštu vandeniu ap
šildomas. Randasi arti Mar
ųuette bulvaro. Kaina tiktai 
$12,600, įmokėti $3500.

6 KAMĘARIŲ namas ant 
mūrinio 0Bmato ir garažas. 
Mainysime į 2 flatų po 6 kamb., 
Marųuette apielinkėj.

TAIPGI turime keletą gerų 
bargenų Brighton parke ir 
Bridgeporto apielinkėj, kuriuos 
parduodame pigiai arba mai
nome į tamstų prapertes kas 
ką turite pasiūlyti. Malonėkite 
kreiptis į musų įstaigą kasdien 
arba nedaliomis.

K. J. MACKE & CO.
(Mačiukas)

2436 West 59th Street 
(kampas Artesian avė.)

Tel. Prospect 3140

IR JUS PIRKSITE
Pamatykit sekamus namus
2 AUKŠTŲ murin(s namas, 4—4 

kambarių, skiepas ir viškai, platus 
lotas, kaina specialė. Reikia įmo
kėti $1000, kitus po $50 į mėnesį, 
vienas flatas išrenduotas už $35 į 
mėnesį. 3342 S. Wood st.

6 KRAUTUVĖS, 1 aukšto namas, 
1026—28 W. 31 St. Parduosiu arba 
mainysiu į mažesnį namą arba lo
tus.

50 PĖDŲ prie Archer avė., netoli 
California avė., pirkit dabar, kaina 
prieinama.

50 PĖDŲ prie Archer avė., ne
toli Springfield avė., parapijoj Šv. 
Brunoną.

2 AUKŠTŲ mūrinis namas, 4—4 
kambarių, skiepas ir viškai, bun- 
galow stogas, kaina tiktai $9,500, 
reikia biskį jinokPti. Atsišaukit tuo
jau.

A. R. ZINTAK
Res. 1814 W. 33rd Place 

Tel. lafayette 1277—8783 
Ofisas: 4256 So. Richmond

GRAŽUS 6 kambarių mūrinis bun- 
ųalow, netoli “L” ir mokyklos, 
karštu vandeniu šildomas, plieno 
konstrukcijos, metaliniai prie lan- 
<ų stripsai, garažas, moderniškas, 
lotas 55 V125, kaina $12,500, 1 mor- 
glČiai $7500, cash *2000, sivininkas, 
5040 N. St. Louis. Irving 3319.

PIGIAI parsiduoda 4 flatų 
po 5 kambarius mūrinis namas 
ir 3 karų garažas. Aržuolu tri- 
muotas, No. 5 
ris, 1 metų 
ųuette Parko 
Wliipple ir 63
$10,000 cash, gausit namą la- 
bai

Kewanee Loile- 
senumo, Mar- 

apygardoj, prie 
gal. Jeigu turit

TĖMYKIT, TĖMYKIT 
Pigiausiai ko galima 

Pardavimui medinis namas, vir
šuj 2 flatai po 5 kambarius, apa
čioj svetainė, beismante bowling 
alley, 1619 So. Halsted St.

pigiai.
S. PASZKEVVICZ, 

6345 S. Califomia avė.
Hemlock 4555

2-4 kambarių mūrinis, lotas 
30x125, naujas namas, skiepas 

' ir viškai, pirmas aukštas karš- 
1 tu vandeniu šildomas, naujojCICERO BARGENAS l vli vctnuvHiu niiuviiiciO) iictLi jv/j 

Paraidiioda 2 flati) medinis na. kolonijoj, kaiha tik $9,70(1.
Namas vienų metų senumo, gura- 2-5 kambarių mūrinis, 3 po 
žas 18x20, 3 mėnesių senumo. Tų dvi lovas miegruimiai, gatvė ir 
namą statė pats savininkas dėl sa- g|g išmokėta, galit nupirkti už 
vęs gyventi, o ne dėl pardavimo, -- 1 -
bet turėdamas biznį sumaniau par
duoti. Rendos neša į metus $1104, ule.
° .Pcr 10 ."K*” 2-4 kambariu mūrinis, skiepas
et Cieero5 llV'S »• viekai, įmokėti $1500, kaina

—Uoė_________ — $6500.
' - 2 - Priimsiu lotus arba namą į

> namas, 5—6 mainus.
kieto metui, užbaigi- EDWARI) p. ()BRZUT

4336 Archer Avė.
CH1CAGO, ILLINOIS.

-l-T-----*~

PRIE HUMBOLDT PARKO .
2 AUKŠTŲ muro 

kambarių, I _ 
mas, geras skiepas, 2 karų garažas, 
puikioj apielinkėj, savininkas par
duos labai pigiai arba mainys ant 
nedidelio namo Brighton Parke. 
Veikit greit, švėlnis ir Mankus, 
1443 N. Paulina st. Tet. Herinltage 
6411.

$10,800. Verta apžiūrėti šian-

(Continued on page 8)
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(Continued from page J) KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 

! AR PIRKT
Namą, 
Biznį, 
Automobili, 
Farmą

TURIU
CASH $2000.00 
DAR TURIU

LOTA
Prie 69th ir Washtenaw ą mCJTT TiFblTFTl?DAR TURIU 2 LOTU ATblLlKPK11E

Parko, tarpe 70
Gerus bargenus greit jicr 
pasararfgą - išleidžiain.

MUSŲ KOSTUMERIAI 
tur- 
tele-

Prie Marųueltv
ir 71 galvių. Lotai pločio 75 x 125.

Noriu
2, 3 ar I flatų mur. namą Bridge- 1 

porte, Wcst Side, arba Brighton 
Parke.

Atsiliepkit greitai 
807 W. 18th St.

CANAL 4960
PIGIAI 2 flatų muro namas po 4 

kambarius baigiamas statyti. Randa
si 7015 So. Oakley Avė.

JOHN P. STANKO, 
5097 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

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

Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo
siu lotą ir.pastatysiu 5 kambarių mu
rini bungalow, aržuolo trimas, fumas 
Šiluma, tik $500 {mokėti, kitus kaip 
rendą. David Whitelaw, Builder, 4417 
N. Major Avė. Tel. Kildare 8490.

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

KAS 
TURI 
flatų 
flatų 
flatų

12 
14 
10 
BILDINGUS 
Ir 
nori 
Mainyti
Ant sekamų praperčių:

Štorai
ant Archer Avė.

Brighton Pk.

MODELINIS NAMAS
Mes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų 
7 kambarių, Colonial styliaus namą, 
presuotų plytų, 2 karų garažas Irgi 
presuotų plytų, graži tile prausynė, 
įmūrytas lovys, gasu šildoma, elek
trinė ledaunė, kieto medžio grindys, 
cementuotas skiepas. Namas, kuria
me gyventumėt su pasididžiavimu. 
Visi modemiški parankumai, tas na
mas yra puikiausiai pabudavotas sa
vo rųšies. Del informacijų ir pasikal
bėjimo šaukit Mr. Tompkins, Kildare 
1959. MES PASTATYSIME ANT 

(JŪSŲ LOTO NAMA BE JMOKĖJIMO

PARDAVIMUI per savininką nau
jas mūrinis namas, 3 flatų, gara- 
žss. gatvė ir elė cementuota ir ap
mokėta, gera transportacija, kaina 
$14,000. 4874 Homer, 1 blokas i pie
tus nuo Armitage. Albany 4084.

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu- 

Didžiausia ir geriausia stogų. > --------------------------------------- , m o.
PARDAVIMUI 5 kambarių slll. I dengimo {staiga Chicagoj. Tik paty-

cco bungalow, aržuolo triinas, 11 
pėdų ugnavietė, knygynas, 7 pėdų 
bufetas, elektrinė lednunė, gasinis 
pečius, skalbiniams klosctas, tile 
vana, iš šono {važiuojama, 40 pėdų 
lotas, stikliniai ir su sieteliais por- i 
čiei, garažas. 3221 W. 65th Place. 
Hem'.ock 6592.

rę unijos darbininkai samoomi.
J. J. DUNNE ROOFING CO. 

3411-1/6 Ogden Avė., 
Phor.e Lavvndaie 0114

laukia ką turit dėl musų 
gaus. Ateikit, rašykit arba 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

('.anai 4960

EKSTRA! EKSTRA
Pastaba namų 

pirkėjams
BARGENAS

3 lotai po $350 arba už teisingą 
pasiulimą parduosiu. Yra visi in- 
pruvmentai, gera transportacija, ne
toli Archer Avė. Agentų nereikia. , 
Subatoj ir Nedėlioj visą dieną. 4607 , kaip rendą, nupirksite 2 
So. California Avė. 2nd floor J

Tik biski įmokėti, o kitus

augštų mūrinį namą, 4-4 ar 
ba 5-5 kambarių. Tie naPARDAVIMUI 2 pagyvenimų biz- #

niavas namas ir 3 karų garažas. Par- mai yra puikiai Užbaigti 
duosiu pigiai, galima gaut antras 
morgičius, 1731 So. Union Avė. Sa-i 
vininkas gyvena 5614 S. Sacramen- 
to. Tel. Prospect 0060.

APARTMENTŲ NAMAS
Parsiduoda gražus muro trijų auk

štų namas ant dviejų lotų statytas 
su forničeis ir apricdalais {rengtas 
dėl 10 familijų. Turi maudynes ir 
furnace šildymui. GaradŽius dėl 4 
automobilių. Namas neša rendos $200 
j mėnesj. Parsiduoda už $20,000. Par
davimo priežastis—turim grįžt gim
tinėn. Platesnių žinių suteiksime per 
laišką. Mr. A. (liek, 2320 W. Jcfter- 
son St., Louisville, Ky.

Aržuoliniai trimingai, nau
jos mados plumbingas ir 
elektros fikčeriai, gatvė ce
mentuota ir apmokėta, 1 
blokas iki 2 karų linijų. Mo
kykla ir bažnyčia čia pat. 
Atsilankykit šiandie. Žema 
kaina, kokios reikalaujame 
nustebins jumis. r

Pardavimui 10 akrų prie 83 ir 52,1 
dvigubas, % sekcijos linija, $12,000 
akras — 25% {mokėt, kitus išmokėji- 
miais. Tel. Sunnyside 6925.

1 štoras Ir 8 flatai 
prie

I I & Hacine 
(Nevv Market)

KAINA $7,700, tiktai $900 {mo
kėti, 5 kambarių, fumas šildomas, 

■ 80 pėdų lotas, apšildomi viškai, 
lengvais išmokėjimais, savininkas. 
5910 Irving Park blvd. Kild. 8091

RėlKlA prie presų darbo, namų, 
prie dažų, jrankių ir mašinerijos, eks- 

, pertų prie galutino užbaigimo planų, 
6 KAMBARIŲ’ moderniškas bun- sumanymų. Groetchen Tool and Mfg. 

galow, furnas šildomas, 2 stikliniai 721 Fulton, Haymarket 6961. 
porčiai, asesmentai apmokėti, už 
geriausi cash pasiūlymą. 5536 \Va- 
veland avė. Kildare 7343.

NAŠLĖ priversta parduoti 5 kam
barių Bungalovv, furnasu šildoma, ar
ti gatvekarių $2000 cash, o kitus iŠ-1 
mokėjimais, 7040 S. Oakley Avė., Chi- 
cago, III.

PARDAVIMUI gražus 7 kaprba- 
rių bungalovv, karštu vandeniu šil- i 
(lomas, toiletas ir prausynė ant | 
viškų, garažas, $3500 cash, kitus: 
kaip rendą. 5942 S. Talnu.tr avė. 
Tel. Prosncct 5765.

SU mažu jmokėjimu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabudavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei, 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puik oje Mar- 
quette Park apielihkėje, tik i 
trejetas blokų nuo parkų, arti! 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė
jas 
mo

gaus lengviausias išmokoj i 
sąlygas. K /eipkitės:
7114 S. l'ampbell Avė.

RESORTAS
Ant ežero kranto

Woodboro, Wis.

LOTAS
Niles Cenler

EQUITY
Eąuity siekiazapie $40,000. 

Tuoj atsiliepkit pas 
įgaliotą tarpininką

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.
CANAL 4960

KEELER NETOLI FULLERTON 
2 flatų mūrinis, 5—5 kambarių, 

furnas ir pečium šildomas, cemen- 
] t nota elė, tuščias nuo 1 spalio, 
| $13,000, savininkas:

VVest 4304.
-1 BARGENAS — mūrinis, 2 flatų, 

r__k 5—5 kambarių, porčiai, 2 karų ga-
numuaiių -loti . > 1.11 ....v/.... . ' ra^as» netoli mokyklų, e<]iiity $3000.

„ . , , ..visi assesmentai išmokėti, 2 furnas, Savininkas:
flatu mūrinis, naujas, tiktai viršutinis flatas išrenduotas už $50, 1 411 •
- - - --------- - - kainu $13^00. cash reikia $2500. Albapy 07J8

G. Earl Grindler, 4956 N. Kcntucky 
avė. Tel. Palisade 0029

alaujame, 2 FLAT, mūrinis namus, 5—5 
Taintri ‘2 kambarių, 4341 Drummond Place, 
idipgi V|S| assesmentai išmokėti, 2 (urnas,

$14,500, cash $5,000, karštu gh„.I 
vandeniu šildoma.
JOSEPH F. TOMALA

2650 W. 51 st Street

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas ir 2 karų garažas. 906 W. 19 St. rence avė. biznio namas

PARDAVIMUI naujas mūrinis na-, 
mas 2 jm> 5 ruimus, naujausi {taisai ar-1 
žuolu baigtas, gražioje vietoje Brigh
ton Park, netoli lietuviškos bažnyčios, 
parduosiu prieinama kaina namas 
randasi 4337 S.’ Fairfield Avė. Kreip
kitės telefonu — lafayette 1311.

PARDAVIMUI arba rentini Law- 
50 V125, 

netoli Kimball avė., prie “L” sto
ties, dabar yra garažas, {staiga 12 
...vių. tuoj galit užimti tą vietą, 
šaukit Juniper 2409.

MŪRINĖ Cottage su viškom, base 
mentu, elektra, maudynė, 3- karų ga 
ražas. Bargenas. 2324 S. Turner Av

PARDAVIMUI 6 kambarių mo
derniška cottage prie 6449 So. 
Mozart st. Netoli bažnyčios ir mo
kyklos. Parduosiu pigiai dėl mir
ties. Atdara dėl apžiūrėjimo nedė
lioj nuo 11 iki 5 arba telefonuokit 
Prospect 3921.

PARDAVIMUI 7 kambarių medinė 
rezidencija, aržuolu baigta. Geras 
pirkinys, 2 karų garažas. Brukavota 
alėja, $750 cash. Ateeeik apžiūrėti. 
Prieinamos išlygos. 7321 Perry Avė.

CICERO
Turiu parduoti su nuostoliu nau

ją, modemišką, 2 flatų po 6 kam
barius mūrinį namą, garu šildomą. 
1817 South 50th Avė.

GREITAM • pardavimui 2 aukštų 
visai baigiamas statyti mūrinis na
mas, geroj apielinkėj, arti parko ir 
dviejų bulvarų. Moderniškas. Karš
tu Vandeniu šildomas. Pasinaudo
kite gera tproga. .

5610 S. Maplewood avė.

KAINA $285u J KAMBARIU IR 
VANA. Yra elektra,- miesto van
duo, grjsta gatvė, apie 4 blokai nuo 
Irving Park gatvekario. $300 {mo
kėti ir po $35 { mėnesj. Naujienos, 
Box 97i).

BARGENAS. Parduosiu arba mai
nysiu 6 kambarių naują 
bungalovv, furnas šildomas, 
garažas, netoli mokyklų ir 
čių. Savininkas.

Republic .0641.

mūrinį 
2 kary 
bažny-

OCTAGON frontu, 6 kambarių 
mūrinis bungalovv, pastatytas sa
vininko, 2 karų mūrinis garažas, 
tile vana, {mūryta maudynė, lotas 
50 y 169, kaina $16,500 arba ge- 
riausis cash pasiūlymas. 9712 
Charles st. Bcverly 4659.

PARDAVIMUI — 8038 Marąuette 
Avė. mūrinis, 4 flatų moderniškas 
namas, gera transportacija. įplau
kų $3200 i metus, kaina $22750. Sa-

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

70 AKRŲ farma, 140 mylių nuo Supply Co., ----
Chicagos, žemė derlinga. Auza, bar- met 4200—2029. 
nė, soila, sodnas; prekė $3500. 
nys ant miesto prapertės.

CHAS. ZEKAS, 
4454 S. Western avė.

SUTAUPYKIT PINIGU
Mes dar parduodame specialė- 

mis kainomis phimbingą ir namų 
apšildymo reikmenis, arba {vedam 
nieko neįmokant per 2 metus iš
mokėti. South-End Plumbing Hcating 

2108 S. State St. Calu-

X,al’ MES BUDAVOJAM GARAŽUS, 
porčius, taisom įvairų medžio dar
bą, darbas garantuotas, mėnesiniais 

' išmokėjimais. Wcstern Construction 
j Co., 6559 S. Western avė. Phone 

NEGIRDĖTA PROGA Hemlock 3768.
335 akrų ukė-dvaras, pusė my-1 —--------------------------------- —--------

Įlos į miestą. Milžiniški budinkai, 
22 karvės, 5 arkliai, 20 kiaulių, 28 
avys, 27 akrai sodno, mašinos, ja
vai — viskas, kaina $13,000, šian
dien verta $25,000.

59 ĄKHAI_ Priame mieste, 1(1; 8ke|bj Rooseve|t Auto HospKal, 
kiaulfs8, javai', maŠin.os, > geri | So. Aibany. Van Buren 8341. _ 
<n<lclj buidnkai; kaina $3800.

155 AKRAI, 30 akrų sodno ir 
budinkai, kaina $3500. Taipjau tu
riu 80 akrų, labai gera ant mainy
mo. Visa ant išmokėjimo. P. D. 
ANDREKUS, Rėpi Estate, Pent- 
NVater, Mich.

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik
ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo
ti kur nors mieste. Taisome, over- 
hauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk

KANDYS 
BLAKĖS 

DALESKITE JUMIS PALIUOSUO- 
TI NUO BEREIKALINGO RŪPES
ČIO APIE RAKANDUS. KAINA PI
GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX- 
TERMINATING CO., 159 N. DEAR- 
BORN ST. PHONE DERBORN 4941.

2 po 4 kambarius muro namas. Di
delis baseementas, 30 pėdų lotas. 
$2000 įmokėti. Likusius kaip rendą. 
1505 W. 51st St., Cicero. Savininkas 
RUBIN BROS., 4155 Archer Avė. Tel. 
Lafayette 8705, Atdaras visą dieną 
Nedėlioj.

3-4 kambarių medinis apartmentų 
namas, cemento blokų fundamentas.

-----— lotas 50X165, rendų $6,000 j me
tus, kaina $41,000, cash $11,000. 
44.33 Greenview avė. 1 blokas į

GRAŽUS 2 FLATŲ vakarus nuo Clark. Lenger.
$13J)00, tiktai $1500 cash, garu 

šildomas, visi moderniški įrengi- i 
mai, 2 karų medinis garažas, gat- 
vė cementuota ir apmokėta, savi- ; 
įlinkas. 5144 S. California avė

PARDAVIMUI 1 fintu mūrinis, vininkas priverstas parduoti, $5000
cash So. Shorc 8205,

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, cementiniu pamatu, vana, yra 
vietos kambariams ant viškų, garažas !

2 APT. medinis namas po 7 kam- , urnas šildomas, 2 karų ga- 
! ražas, netoli Logun Sq. “Ų” 1 akras 
1 žemės, j Norvvood Park, tikras bar
genas, 2239 N. Sawyer avė.

7 KAMBARIŲ rezidencija, furnas 
i šildoma, 2 karu garažas, $1500 įmo- 
I kėli. Kaina $6500. 6831 So. Aberdeen 
St. EngleAvood 737H.

.u • ę u >WVIO „
GRAŽUS 6 kambarių bungalovv karinCj ’ pUs6| 

. ndntfiltllli ooįrinitiun * ■

PARDAVIMUI lotas per savinin
ką, 25X125, prie \Vestem avė., 
tarpe 73 ir 74 St. M. L. CARMI- 
CHAEL, 10018 S. Sangamon st. Va-

PARDAVIMUI arba mainymui 80 
akrų, 2 mylios nuo miesto, 6 kam- . 
bariu namas, didelė barnė, saila, 
sodnas, gyvuliai, javai. Tinka dėl 
pieninės farmos, vištų auginimo ii į nį Jengvios sąlygos, 
javų auginimo.

C. E. SMITH, 
Norlh JudsOn, Ind.

GENERALIAI kontraktoriai, plyti- 
I nis darbas, plumbingas, namų pama
tai, garažai, perdirbimai, nauji ir se- 

. Gaukit musų 
i apskaitliavimą prieš pradendant dar- 
I bą. Bell Contracting Co. Harrison 
0697, nedėlios vakarais Plaza 1820.

PARDUOSIU farmą pigiai arba 
mainysiu ant prapertės dėl senatvės, 
80 akrų, 17 karvių melžiamų, 2 geri i 
arkliai, žemė budinkai ir mašinos 1-1 
mos klesos

P. SLAUZIS 
2510 N. Artesian Avė. Humboldt 2770'

P. SLAUZIS

' $c?6n J?er.nu P‘į,iu!>;“,as> I pardavhnui peę savininką, nėra 
apielinkėj, •Noi,thwoi»t Gatve Ir asesmentų, nėran katailkiškos baž- 
ėlė cementuota ir apmokėta, lengvais ; nvčios nei I)arapijinCs mokyklos, 

i išmokėjimais savininkas Kildare 4078: k;lina priimsim geriausi
-------------------------------------------- ---------------- į pasįuiymą 

--------------------- i vvell avė.
PARDAVIMUI pigiai moderniškas >

2 flatų mūrinis namas, netoli trans- 7224 S. OAKLEYi AVĖ. — b kam- 
portaeijos, moderniškas, yra ug- j barių moderniškas bungalovv, garu 

i navietė, 2 karų garažas, {taisymai šildomas, aržuolo trimas, 
apmokėti. Mr. Herrmann, 1747 N. į $8950, cash $500, kitus po $60 { 
Mayfield avė. Tel. Merrimac 4162 I mėnesj. 1. M. RYAN, 10.) N. Clark 

f  St. Cent. 2384?

............ ■■■ T " r. 1 .. ..................- ..... •

. KAINA $.3450 arba geriausia pa- 
geriausi Į siūlymas. Nupirksite 2 flatų medi* 

Earsen, 1821 Lo- n{ namų, 6—6 kambarių, yra va
nos, elektra, gasas, pečium sildo- 

,_______________ mas, užpakaliniai jjorčiai, cemen
tuota elė, netoli 42 St. ir Princeton 
avė. Lotas 25x125, rendų $45 j 
mėnesį, tiktai bisk{ {mokėti. Tel. 
Commondore 1184.

80 akrų farma pardavimui arba į 
mainymui j namą, biznj arba lotą. 
Žemė gera, % mylios į miestą. J. 
Czaplinski, 927 N. Wincehster Avė., 
Chicago, 1)1.

Bridgeport Painting
& Hardware (,o.

Malevojam ir popieruojam. tlilaikotn 
malevą, po pi erą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. a RAMANČIONLS.

RUBIN BROS.
80 akrų farma Wisconsine. Parduo

siu arba mainysiu. John P. Stanko, 
5097 Archer Avė. lafayette 6036.

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

Finansai-Ppskolos
Financial

Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

TRANSFERINIS KAMPAS—N. W. M 
KAMPAS ARCHER IR CRAWFORD, fl T 
101MiX125, GERAS PASIŪLYMAS I,ai’ 
NEBUS ATMESTAS. SAVININKAS 
LAWNDALE 6688.

PARDAVIMUI ką tik užbaigtai, 
(i kambarių mūrinis bungalovv, oc- 
tagon frontas, franeuziški langai,: 
aržuolo trhnas, karštu vandeniu 
šildomas, yra daug naujų pageri- ■ 
nimų. Turi būt parduotas šią sa
vaitę, $9000, išmokėjimais pagal 
sutarti. 6418 S. Kolin avė.

“TEBRANGI biznio prapertfi, 2 
__ ų, kaina $15,500, mūrinis na
mas, 5—6 kambarių, 2 karų gara
žas.

43t6 Milwaukee avė. 
Kildare 7491.

PARDAVIMUI 2 flatų medinis, 
mūrinis skiepas, netoli elevatorio. 

SAVININKAS, 
930 Fletcher St.

2 fl.

Pardavimui naujas apartmentinis ---------------------
na'mas ir krautuvė, 2 didelės krautu- -------- -
vės su skiepu, 6-4 kambarių apart- dern'-5‘kį'‘'2' 
mentai, 4 karų garažas, rendų $6540, . $4000
su $40,000 galit veikti, kainą $63 000, Savininkas Kildare 8895 
priimsiu lotus kaipo {mokėjimą. 3801 1 
N. Crawford Avė. Irving 2684.

COLONIAL Gardens. Nauji, mo- 
muriniai, $16,000,

OCTAGON namas, sun parlor, 
2 flatų, 5805 Trumbull avė. 6—6 
kambarių, lotas 30y 126, karštu 
vandeniu šildomas, kieto medžio 
trinias, geras plumbingas. Savinin
kas, 5809 S. Trumbull avė.

TURIU parduoti žemiau savo kai- . Puikus biznio lotas, frontage 83 pė- 
Didelis basementas, arti Parko ir Bul- nos, 5 kambarių bungalow, 2 ka- dų 6 kambarių moderniška cottage,

BARGENAS. Pardavimui 2 lotai, 
„ .... * t .. oo - «atv6 apmokėta, yra suros, gasas,Pmkus biznio lotas, frontage 33 pe- nebrangiai. 5142 S. Albany avė.

$500 {mokėti, naujas mūrinis 
bungalovv, 3543 Nagle, 5 dideli 
kambariai, karštu vandeniu šildo
mas, vėliausios mados.

Palisade 4604
uttMviii viliai) cii ui r cti nu ii uui naiiiiJui i uuugaiuvv) ** *><« i/ rii ° •

varų. 5431 So. Honore St. Savininkas rų garažas, kaina $6500, jei pirk- ^atru šildoma^ prie 75^St. 1% bloko J
^''cash.'ki'tus ‘išmokėji- niniu Pamatu, 3—5 ir 3RUBIN BROS., 4155 Archer Avė. Tel. šit tuojau. 7820 Avalon avė. Tel. i vakarus nuo Cottage Groye Avė. Kai- 

Lafayette 8705. Atdaras visą dieną i Sąginaw 6759. na.\
Nedėlioj. ' ...........- _____________ ■ mais. Tel. Radchffe 0825.
2---------------------------------------------PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, j

------------- 5—5 kambarių, garu šildomas, plei-~ p ~ —-- — ---------- F w
T T T m "X T T A OT7 tcriotSS sklcjMLSj nUllJUS, 

BRIGHTON PARK kas, lotas 30x15$, 1 fialas Hren- 
2 augštų medinis namas, cementi- į duotas už $55 į mėnesj, cementuo- 

niu pamatu, 2-4 kambarių flatai, ga- ta gatvė, $13,7o0, cash $1,500, po 
ražas, vana. Didelis bargenas $75 { mėnesi, su nuošimčiais, nedė- 

H°j an( vietos. Savininkas 2851-55 
x. Linder.

2 augštų medinis, 1 metų senumo 
2-5 kambarių flatai, moderniškas, 
cash reikia $2000. Didelis bargenas 

$8900
2 augštų mūrinis namas, 2-4 kam- j 

barių flatai, platus lotas, cash rei- ’ 
kia $2000. Ekstra bargenas 

$8750
2 augštų medinis, f 

flatai, vana, cąsh reikia $1500. Di-' 
delis bargenas

$4900
2 augštų mūrinis, 

flatai, 
namą.

Mes turime visokios rųšies biznių 
ir namų mainymui.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
aukštų mūrinis, 6 kambariai ant 

į 2 fl., pilnai prirengtas, yra .bu- 
ir grosernė, didelė bamė, 

prie naujo subdivision, 
bungalovv South Side.

Į randasi 
mainysiu 
Frank Petry, 2041 W. 63rd st.

.2'4a,Aamban-ų MŪRINIS BUNGALOW, $500 CASH 
Di- Keletas naujų 5 kambarių namų, 

$7250, kitus $55 { mėnesį, su nuo- 
I šimČiais, tile vana, skalbiniams klo-
2-5 kambarių 8a,a’-

mainysiu i 4 arba 6 flatų Lawrence avė. Pensacola 6776.

i GERAS namas su Įplaukomis.
B. R. Ketkiewicz & Co.

2608 W. 47 St. Įvaro, Bervyn’e, tiktai $1500, cash
________________________ reikia $2500. Green Link Co., 201

Harrison st. Oak Park 4615 arba
- ----------- Austin 3074.

JEI TURITE
Ir galite mokėti 

į mėnesį
Mes nurodysim

jys galite įsigyti sau nuosavą|

$100 
po $10

namą, Southwest sidėj, tik 1 
bkkas nuo bulvaro ir 30 minu
čių važiavimo iš vidurmiesčio. 
Puiki transportacija. Atsiųskit 
savo vardų ir adresą į Naujie
nas, Box 976.

PARDAVIMUI naujas muro na
mas, 2 po 6 kambarius; karštu 
vandeniu apšildoma. Vėliausios ma-

jums kaip1 <l°s užbaigimas, stikliniai porčiai, 
vienuolyno apielinkėj. Greitam par- I i_ f__ f nnnn A — A a * *

avė.

BARGENAS MARQUETTE MANOR 
2 flatų namas, mūrinis, garu 

šildomas, 5—5 kambarių flatal, sie
noj lovos, miegojimui porčiai. 2 
karų garažas. Kaina $16,200. 6217 
S. Albany avė.

3 AUGŠTŲ mūrinis namas, akme- 
3—4 kamba

rių, kaina $17,000, kambariai švie
sus, kampas, plati elė, yra vana, 
elektra prie elevatorių ir gatveka-

Lietuviai darykit biznj su lietuviais, rjŲ> 1312 N. Hoyne avė., netoli Di- 
kainpinė krautuvė, 5 kambarių flatas, vision st.
3 karų mūrinis garažas, galima var-! _______ ‘ _____________
toti kaipo ofisą, mainysiu j lotą ar- ; ji • . k
ba namą kaipo dalj {mokėjimo. VValter j ‘ NAMAS medinis, štoras ir o pa- 
J. Paul Real Estate 3236 W. 66th St.' S’™"“““1; ant k.BI2» . ‘“‘i08’ P,rck5

9 i $7500. Mainys ant 2 flatų mūrinio.
Apt‘ __________________________j CHAS. ZEKAS,

________ 4454 S. Western avė.
...... ■■■ ■ ■$500 ĮMOKĖTI

$70 i mėnesj, {skaitant nuoš. 2 apt. 
rendų $45, naujas, gražus 2 apt. kar
štu vandeniu Šildomas, sun parlorr ATEIK ir pamatyk naujų 6 kam- 

iriu bungalovv arti klioštoriaus ir
OIU VClllMCIllU nuli

miegojimui porčiai, lotas 30x125, 20.burių bungalow arti 
minučių iki vidurmiesčio, gera trane- Usonbučio. Viskas paskiausios ma-

x - » 6 - - (|os įrengta. Savininkui reikia $6000portacija greit augančioj apielinkėj 
kur kainos kyla, mainysiu { namą ar 
lotą. Gatvė cementuota ir apmokėta, 
nėra išlaidų. Imkit Kedzie Avė. karą 
iki Archer Avė. eikit 2 blokus { vaka-, 
rus, arba imkit Archer Aye karą iki; PARDAVIMUI bizninvas namas, 
Spaulding Avė. ofisas 4436 S. Spauld- < §(oras jr 6 kambarių flatas. Tin-

cash, kaina $12,5(X).
6433 S. Rockwell st.

ing Avė. Tel. Lafayette 9570, arba 
kreipkitės prie savininko 4358 South 
Spaulding Avė.

karnas visokiam bizniui. 6500 Šo. 
Ashland avė.

KAS GALI
IŠBROKIT

ŠITĄ 
BARGENA

fl. mur. namas po 4 kamb....... _ .
Elektra, guzas, viškai, beismontas, 
etc.

JUST IT!
DEL SPEKULANTO
Siena 13 colių storumo, Bridgo- 

porto kvartale. Cash — $3500. Kai
na tik — $7500.

Šaukit
CANAL 4960

PARDAVIMUI S. W. kampas 
66 st. ir Western avė., 22 apart- 
montai ir 3 štorai. Kaina $150,000. 
Reikia {mokėti tik $60,000.

KITAS namas ant Marauette Rd. 
netoli Western avė. 16 flatų po 4 
kambarius baigiamas budavoti. Kai
na $100,009. Mainysiu ant farmos 
ne toliau 150 mylių nou Chicagos.

REZIDENCIJA 6634 So. Maple- 
wood avė. Kainą $26,000.

MEDINIS 4 flatų, 715 W. 47 st. 
i Rendos $80. Kaina $7,500. Mainy- 
! siu į grosernės biznį.

NAMUKAS 3222 S. Aubum avė. 
Rendos $45. Kaina $2,500, visus 
cash.

MŪRINIS 5 kambariu flatas, 6024 
So. Lafayette avė. Kaina $4,500. 
Labai gerų juodukų apgyventa vie
ta. Reikale atsišaukit:

.1. WEUCKA
6634 So. Maplevvood avė.

Phone Republic 3769.

NORIU parduoti už “cash” arba 
mainyti savo 2 rezidencijos lotus, 
randasi Marduette apielinkėj, kai
na abiejų $2,500 ir visai naują au
tomobilių — kaina $1100 — mai
nysiu | nebrangų bungalow arba 
nedidelį namą. Norinti mainyti ar
ba pirkti už’“cash” — malonėkite 
atsikreipti telefonu po 7 vai. va
karo Brunsvvick 6535 arba laišku 
sekamu adresu: “Naujienos”, Box 
977, 1739 S. Halsted st.

2- RI MORGTČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai 

Paskola suteikiama
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus 

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Ivedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

VARTOTOS LENTOS
Gaukit musų kainas vartotų ir 

naujų lentų ir namų matenolo. 
Plumbingo ir namų apšildymo reik
menis dastatome j visas dalis mies
to ir priemiesčius. Ashland Luniber 
Co., 1800 N. Ashland avė. Bruns- 
wick 1650.

Educational
Mokyklos

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow, garu šildoma, 2 karų gara
žas, kaina tik $6500, lengvais iš
mokėjimais. 7143 S. Talman avė. 
Tol. Vincennes 4486.

PARDAVIMUI nauįas mūrinis 2 
flatų namas, 7316—30 Maplewood 
avė., moderniškas, garu šildomas, 
5—5 kambarių, didumas namo 
24x58, lotas 3(1 pėdų, gerai už
baigtas, tiktai $15500, lengvais iš
mokėjimais. Savininkas. Tel. Vin
cennes 4486.

MARQUETTE MANOR BARGENAS
6 didelių kambarių mūrinis bun- 

galow, akmeniniai stepsai, karštu 
vandeniu šildoma su oi! burner’iu, 
aržuolo trinias, linoleum virtuvėj, 
tile prieangis ir vana, uždaromi 
porčiai, vėliausi fikčeriai, pleiste- 
riotas skiepas, garažas, lotas 30 X 
125, cementuota elė ir apmokėta, 
kainu greitam pardavimui $9800. 
Kitos tokios negalit gauti nei už 
$12,000. Savininkas, 6518 S. Arte- 
sian avė.

PARDAV1MUI PER BUDAVOTO- 
JĄ 5 kamb. naujas moderniškas me
dinis bungalow, galima padaryti 4 
kambarius ant viškų, fumas šildoma, 
tile grindys ir maudynės, {mūryta va- 
na, moderniška konstrukcija, gatvė 
cementuota, gera transpo r t a c i j a, 
$6900, išmokėjimais. 2188-40 74th Av. 
R. J. Brett, 4005 Milwaukee Avė. Kil
dare 6405.

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant

I-mo ir 2-ro MORGEČIO
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

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

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

V. X. MADONIS
ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti j vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

PASKOLOS namų savininkams — 
$100 iki $500, be nrorgiČių arba pa
sirašytojų. Matykit imis dėl greito 
patarnavimo.

CENTRAL FINANCE CO., 
Morton Bldg., 108 N. Wells st.

Miscellaneous

HELICOPTER
Kas nori įsigyti aeroplaną. — 

foot power, pakelia 300 svarų, $3800. 
Gasolino jėga pakelia 500 svarų, 
$4500. 4684 W. Erie St. Austin 4204.

MES parduodame olsclio kaino
mis visiems.

People’s Plbg. & Htg. Sup. Co., 
490 Milvvaukee avė. 
Haymnrket 1018—4221

GENERAL Service Construction Co., 
1214 Grand Avė., Telephone Monroe 
0611. Specialistai visokios rųšies na-, 
mų taisymo. Pakeliam namus, ce-' 
mentuojam pamatus, {dedam šalygat- 
vius, karpenterių darbą atliekam, per- 
tuisom krautuvių frontus ir tt.

Duos pamokas halso, Roman, 
Italian Bei Gonto, Piano, Harmo
nijos ir Kontrapuncto. \

Calumet Conservatory of 
Music

AVĖ.
Name 
dėl artistų,

11331 MICHIGAN
Roseland Teatro

SPECIALI KURSAI: 
dainininkų, kurių balsas greit nu
vargsta, užkimšta, neturi tikro re- 
sonanso, gero timbro ir kuriems 
spaudžia gerklę ant žemų ir augš
tų gaidų. Atsišaukit

Tel. Pullman 2308.
V. X. MADONIS.

AR JUS NORITE 
didesni užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
rinus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
ti m Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEER1NG 

SCHOOL
1507 W. Madiaon Street

Talnu.tr


NAUJIENOS
šeštadienis, Rugsijo-September 24 d», 1927

P. Ermanis

Trys Prie Tribunolo

Pranešimas
BALZEKA3 MOTORS

Tel. Republic 9004

HUPMOBILE dealer
Dabar Jūsų Patarnavimui

HUPMOBILE
EIGHTS SIXES

Maloniai kviečiame jumis atsilankyti, apžiūrėti ir pasi
važinėti j Hupmobile Eight arba Six. Pašaukit telefo
nu dėl demonstracijos karo bile kada, be jokios jums 
atsakomybės.

Bet abudu tų karų modeliai gali būt nupirkti daug pi 
giau negu daugelis kitų karų, bet kurie neegali susily 

ginti sū Hupmobile Eight arba Six svarbesniuose daly 
kuose kurie padaro karų pageidaujamu.

Paskiriant Balzekas Motors kaipo Hupmobile pardavi
nėtojus, dabartiniai ir busianti Hupmobile savininkai 
yra pilnai užtikrinti, kad gaus nuo jų geriausius karus, 
geriausiai padarytus, geriausiai veikiančius ir pilnų už- 
ganedinimą.

Hupmobile yra labai atsakanti ir gerai veikianti karai 
nes jie užima vietą tarp daug brangesnių karų.

Ir vėr geras vardas Hupmobile patraukia prie savęs • ** t
pirkėjus per vienus geriausių pardavinėtojų šioje apie- 
linkėje.

Žymiausi inžinieriai ir patyrę motoristai yra pareiškę, 
kad Hupmobile Eight ir Six, su dideliais pagerinimais 
ir dideliu pasirinkimu uždaromų ir atdarų modelių, kai
po vadovaujantis puikus karas šiandie.

Verti 
J. Paleckis

vienas žymesnių 
kurtos rašyto jų (g 

Ypač daug jo monografi

blninkų valdžios... —Organiza
vęs lapkrity-gruody baltąją 
gvardiją... Susirinkime kolio 
įęs tarybų valdžią ir kvietęs 
liaudį prie Ulmanio valdžios.

po ilgų, sunkių vargų paverto 
Uozuoldemų vienasM] vienu 
išgarsintų Vidžemio ūkių. Jis 
plušė-triusė taip, kad sunku 
buvo pasakyti, ar jo arkliams 
daugiau jėgų ar jam. Nenau
dingos burlynės virto pievomis, 
nuleistos pievos derlingomis dir
vomis. Su samdiniais Uozuol- 
ciemas buvo status, poniškas, 
bet valgį davė gerų, kokio ki
tas ūkininkas neduodavo, nebu
vo ir žydiško lygirnosi algos at
žvilgiu. Bet dirbti tai reikėjo, 
triūsti ir bėgioti, nes Uuozuol- 
ciemas pal mosuodavo samdinin
kus nuo vietos bęregint. Taip 
atsirado daug kerštautojų; da
linai dėka jiems jis ir buvo da
bar suimtas.

Uozuolciemo žmona mėgo

' HUPMOBILE SIX
FIVB-PASSENGBR SBDAN

Four wid. door. op.n into ■ 
rear comparttnvnta. Seat* and 
de.ign and uncommonly w.II cu.hioned. Bacep-

viltis, kuria tikėti vis- 
gal tas Arnoldas 

tai jau butų 
... Ir smeigė 
giliai sunaus

icioua front and 
ick. of advanced

tional viaion fronl and rear.

Four of the Fifteen Body Styles 
Now Available

llęs jis įėjo, atsistojo ir rūs
čiai žvelgė į sūnų nuo galvos 
iki kojų, čia jis pastebėjo se
nelį, kurį tuo laiku kareiviai 
pusiau stumdami, pusiau vesda
mi išvarė pro duris. Jis krūp
telėjo. bet paskui dar rūsčiau 
įsmeigė akis į sūnų. Milieiantai 
jį nustūmė ant kaltinamųjų 
suolo. ’

Pirmininkas, toks pat neju- 
domas, ramus, tiesiog prieš sa
ve žiūrėdamas perskaitė kald

inamąjį raštą. Karolis Uozuol- 
ciemas klausėsi pažįstamo, taip 
dažnai girdėto sunaus balso,— 
klausėsi ir tik retus sakinius 
tegirdėjo:

Organizavęs ūkininkų sąjun
gos skyrių... Pirmuoju tarybų 
valdžios laiku nepripažinęs dar-

HUPP MOTOR CAR CORPORATION
DETROIT, MICHIGAN

buvo jo tėvas, ku- 
turėjo pirmuoju 
Arnoldas Uozuol- 
stovvla, nei krus-

apylinkėje ūkio darbininkų 
streiką. O keista tat buvo va
sara ir keistas ruduo su gais
rais, pilkais klajotojų būriais, 
raudonomis vėliavomis papuoš
tais susirinkimais. Hęt užėjo 
okupacija ir dingo pilkosios 
gaujos, o kartu su jomis Ai
nis. Bet nyn jis vėl čia, kaipo 
tribunolo pirmininkas ir teisė 
žutbutinu teismu savo tėvą... 
Ir viltis įsiskverbė Uozuolciemo 
sielon 
gi negalėj 
kaip nors visgi 
netikėtina, kad 
savo žvilgsnius 
pilkosna, šaltosna akysna, bal 
svajin veidan.

Arnoldas pajuto suirzimą ii 
(Tąsa ant 3-CIo pusi.)

daugiau skaityti ir svajoti, ir 
net j turgų jos niekuomet ne
nuvažiuota ko nors parduoti. 
Jinai ruošėsi po namus, augino 
mažąjį Amį ir laukė “Mėne- 
siaraščio” kur tilpo Blaumanio 
gražiosios apysakos, Poruko ir 
Aspazijos stebėtinos giesmės. 
Gi senelis sukinėjosi apie ark
lius, šunis, vištas, antis ir vai
kus, daugiausia suprantama, 
vienintelį anūką Arnoldą. Mo
kinosi Arnoldas pirma Valmie- 
roje, bet greit perėjo į vieną 
Rusijos matininkų institutų. 
Žmona susirgo plaučių uždegi
mu ir numirė, vėliau užėjo ka
ras ir revoliucija. Arnis parvy
ko HM 7 metų vasarų namon 
visai keistas ir svetimas ir su
kėlė Uozuolciemuose ir visoje

Miestelis artimoje užfrontėje. 
Klaidžioja ir važinėja gatvėmis 
ra u don žvaigždžių i kareiviai,
braškindami patronų pilnomis 
veršenikėmis. Rytmetis apie 
devintą. Ties dviejų augštų mū
riniais namais vežimai ir žmo
nės. Žmonės rimti, rustus, nu
budę; tokie pat ir išeinantiej 
iš prienamio. Vienai moteriškei 
po didelę ašarų ant kiekvieno 
šalty paraudusio skruosto. Rei
kia išimti skepetaitę, nusišluos
tyti, liet skepetaitė lyg dar dau
giau ašarų išspaudžia. Tikrai, 
juk tuose namuose gyvena mies
telio gydytojas. A! A!— “Revo
liucinis tribunolas”.

Taip, du kareiviai su šautu
vais 4stovi kiekvienoje durų pu
sėje. Vienas linksmutis, sod
rus, jaunas, tik kiek sulysęs, 
užmiegotomis akimis, antras 
ūsorius, šaltabudis, rustus. Kaip 
tik įleidžia žilą 80 metų senuką. 
.Jo veidas, senos akys ir smul
kutė balta barzdelė taip pilni 
meilaus širdingumo ir liūdesio, 
kad galima spėti, tokią išvaiz
dų butų turėjęs Kristus, jei bu
tu ant žemės sulaukęs žilos se
natvės. ’

Senukas įžengė į didoką, nu
liūdusių žmonių pilną prieš
kambarį. Jis susitraukė kam- 
pelyj už visų tų sėdinčių ir 
stovinčių. Nors daug buvo pa
žįstamų, bet jis traukėsi, kad 
nepastebėtų jo ir nereiktų kal
bėtis. Prieškamlrary siautė liū
desys, prislėgtos kalbos, kelios 
moteriškės tyliai raudojo. Mo
terys raudojo—kaip jų raudota 
visoj karų ir revoliucijų eilėj, 
moterys, tos didžiausios aukuo
to jos .žmonijos kovose.

Urnai suužė kambary: “Va
žiuoja! Iš dvaro! Teisėjai! 
Kaipgi, greit jau dešimts! Pra
sidės! Prasidės!”

Atsivėrė • durys ir teismas 
perėjo per prieškambarį į po
sėdžių kambarį. Ten buvo pats 
pirmininkas Arnoldas Uozuol- 
ciemas—lieknas, šaltabudis vy
ras. Ten buvo prokuroras, bals
vas, akiniuotas buvęs chemijos,

HUPMOBILE SIX .
RUMBLE SEAT COUPE

Affording ample capacity for evan thraa paaaan- 
gera intida with a rumbla aaat for two tnora oo 
occaaion. Pow«red by tha smooth and flexibla 

Šia angina.

HUPMOBltB EIGHT 
SEVENPASSENGER SEDAN 

Added body lengrh tarvM to accantuate tha 
attractive line* of thu impraMiva aadan and to 
providc cotnpleta riding eaaa for two eatra 

pąaaengara.

Nors ir kaip kiekvienas buvo 
prislėgtas savo riųiesČių, visgi 
ne tik pašalinė publika, bet ir 
kitų šiandien teisiamųjų gimi
nės su baime sujungtų smalsu
mu sekretoriui skaitant sekė 
pirmininką ar neištrūks koks 
gestas, ar nenulinks /Žemyn gal
va? Juk tat 
rį dabar jis 
teisti! Ret 
eiemas kaip 
telėjo ir buvo rainus.

“Įvesti kaltinamąjį!” jis vėl 
kas skiimenį lyg skaidyte nu- 
skaldė.

Bet čia iš kampo prasistū
męs baltasis, mielasis tėtušėlis, 
minios, nei teismę nesulaiky
tas, prisiartino prie teismo sta
lo ir puolė ant kelių.

“Šuneli Arnyti! Gerasis, mie
lasis, aukso vaikeli! Žiūrėk, čia 
aš, tavo senelis, ant kelių klū
pėdamas tavęs kaip Dievulėlio 
meldžiu, pasigailėk savd kūniš
ko tėvo! Dienas, naktis jis 
prie lovos verkė kai tu karštli
gėj kankinaisi! Išleido mo
kyklų, davė pinigų, steigėsi, rū
pinosi: Arnyti, kas su tavim, 
kokie kliedesiai tave kankina? 
Atmink, motutė mirdama sa-

HUPMOBILE EIGHT FTVE- 
PASSENGBR BROUGHAM

A rafrashing dcpartura from ordiną ry body 
typaa, combining tha graceful linai of an axtra- 
poaaanger coupe with the generoua carrying ca

pacity of a sedan.

Kovo vidurys, čia šalna, čia 
vėl atodrėkis. Virš valdiškų na
mų, po balsvais pilkais debesiais 
plevėsuoja raudonos vėliavos. 
Veškeliais šliaužia rogės, pilnos 
išbadėjusių kareivių; jos įšliau
žia į vieną kitą pakelio viena- 
sėdį. Ieško maisto, sukelia bai
mės ir nerimo ūkininkų sekly
čiose, o kartais ir kampininkų 
trobelėse. Kai kada tų šlajų j 
kitas tikslas: išvedamas ir ka
reivių tarpan pasodinamas pri
vatinis žmogus, vis išbalęs, Bai 
mes ( i’nomis, išlpėstomis aki
mis. Ir nučiuožia sau šlajos, o 
kovo saulės atspindys durtuvų 
ašmenyse lyg aurolė apsupta su
imtąjį. Bet šiaurėje, Vijciemo 
ir Valko pusėje,už GAujcs upės 
karts nuoknrto nudunda armo- 
tos šūvis.

PETERIS ERMANIS
P. Ermari 

jų jaunosios 
1893). T’_
jų apie jaunuosius latvių rašytojus 
ir bendrai Ermanis skaitomas prie 
geriausių latvių literatūros žinovų. 
Jis piešia latvių rašytojų portre
tus ne tik apžvalgose, bet ir ei
lėraščiuose. Toks portretų rinki
nys yra: “Laiki un celi” (“Ijiilcai 
ir keliai”) ir ‘‘Cetras sėjas” (“Ke
turi veidai”).

Kita P. Ermano sritis tai skel
bimas skaidrių, kilnių žmonijos 
idealų. Tos rųšies jo rinkiniai, ra
šyti liuosame ritme yra: “Es siū
dinu” (“Aš skelbiu”), “Es šau- 
bos. es ticu” (“Aš abejoju, aš ti
kiu”).

Dar P. Ermanis prozoje vaiz
duoja savo laiko įvykius, karą ir 
revoliuciją. Tos rūšies yra leidi
niai: “Lietuvėna laika” (Aitva-I 
T-ir»srx» luiku”>, “Cinas un užvaras“ Į 
(‘'Kovos ir laimėjimai”).

1925 m, už eilėraščių rinkinį j 
“Es visur dzivibu jutu”, (“Aš vi-Į 
sur gyvybę jaučiu”) P. Ermainisj 
gavo Kultūros Fondo premiją.

to. Senai Žinojo ką atsakysiąs 
teisėjams. Dabar atsiminė pra
eitį, savo jaunatvę, vestuves, 
Arnoldo gimimų ir jo mokslo 
metus, žmonos ligą ir mirtį.

Jo tėvas,— tas pats baltasis 
senelis, kurs maldavo prie star 
lo,—turėjo labai minkštą, priė
jau tingų širdį ir jį apsėdo tik
ri ir netikri beturčiai, lydžiai, 
ir kuo jį patį iš namų neišėdė. 
Net energingoji motina nieko 
negalėjo pagelbėti. Karolis ga
vo iš tėvo rankų ūkį beveik 
visai sužlugusį, praskolintą, bet

bunolo nariai: kadaise buvęs 
i siuvėjas Emsinis, kvailoko vei
do, pasididžiavimo pilnomis, ap
linkui šaudančiomis akimis, 
raudonu kalaraišiu; buvęs foto
grafas Ciguzis su senai jpozuo- 
tos Mefistofelio šypsenos iš
kraipytomis storomis lupomis; 
tūlas Gukaras, smulkutis vyru
kas, trumpomis kojomis, iš
verstu pilvu ir krutinę. Išsky
rus Emsinį, kurs mėtė savo 
galindus žvilgsnius į visas pu- 

I sės, nė vienas jų nežiūrėjo nei 
dešinėn, nei kairėn, skubiai 
perėjo prieškambarį. Jiems pa
šėkui skubėjo sekretorius—dai-l 
lus. Iail>iis. domus veido ja.ll- | 
nuolis. Nebylė neapykanta, 

gaili malda, baisa ir nerimastis 
sekė juos iš daugelio akių. Gi 
baltasis senelis, pamatęs tribu- j 

(nolo pirmininkų, dar labiau įsi
traukė savo kampan, jo pečiai 
krūptelėjo ir jis uždengė ran
komis akis.

Pradėjo leisti publikų teis
mo kambarin. Plūdo nauji ate- 
jėliai iš lauko, kilo bruzdėji
mas, tat abudu kareiviai turė
jo darbo, kad teismo kambarys 
nepersipildytų. Ir baltasis tė>- 
velis nebegalėjo patekti. Jau
nasis kareivis jį buvo atstu- 
miąs, sakydamas: “Eik sau, se
ni, prapulk!”, bet pažiūrėjęs 
įo veidan ir girdėdamas šnabž
desį: “Mielas sūneli, įleisk jau 

[įleisk mane, meldžiamasis įleisk! 
Juk ten teis mano sūnų!”—ty

kiai įstūmė pro teismo kamba
rio duris.

Lieknasis yirmipinkas, nu
skustas, gražus, gana inteligen
tiško veido, kareiviškai apsi
rengęs, griežtu, garsiu baritono 
balsu, kas skiemenį skaidyte 
nuskaldydamas, paskelbė tribu
nolo posėdį atidengtu.

Jaunasis, doringasis sekreto- 
rėlis dar vaikino balsu perskai
tė: “Pirmąja bus teisiama Kai- 
vų valsčiaus piliečio Karolio 
Jono sunaus Uozuolciemo byla”.

Visą tai jis ištarė labai grei
tai, drebančias rankas augštyn 
pakėlęs. Publikoje kelios mote
lis garsiai raudojo, girdėjosi 
net vyriškių šliupščiai,- o viena 
jauna mergina apalpo. Pirmasis 
susigribo pirmininkas.

“Nuvesti jį!” — sušuko jis. 
Artinosi abudu kareiviai. Tų 
patį mirksnį du milieiantai at
vedė kaltinamąjį Karolį Uo- 
zuolciemų, didelį pusamžio vy
rų ilga, juoda barzda, didų ir 

studentas Kaukis. Buvo ten tri-garbingų. Galvų augštai iškė-
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Mėsa

Tu r būt daugiausia ginčų ei
na dėl mėsos valgymo. Visose 
šalyse ir visuose amžiuose ran
dame žmonių, kurie agituoja už 
nevalgymą mėsos. Indijose ne
valgoma mūsa dėl religinių iš- 
rokavimų. Ir daugybė knygų 
prirašyta apie mėsos kenksmin
gumą, vienok visų vegetarų (tų, 
kurie mėsos nevalgo) argumen
tai paprastai labai įvairus, kar
tais net žiopli.

Vieni argumentuoja, kad 
žmogus neturi teisės užmušti 
gyvūno tiktai dėl to, kad pas
kui jį suvalgius. Kiti vėl sako, 
kad mėsos valgymas per bran
giai atseina, kad pigiau galima 
išmaitinti žmones javais ir vai
siais, negu mėsa. Treti sako, 
kad biauru mėsą valgyti. Jie 
pasakoja apie skerdynes, apie 
mirtį nelaimingų gyvūnų, ku-. 
riuos žmonės paskui suvalgo. 
Ketvirti sako, kad žmogaus 
dantys tinka tiktai daržovėms,

javams ir vaisiams valdyti. At
siranda ir tokių, kurie bando 
įrodyti, jogui žmogaus viduriai 
nepajėgia mėsų suvirškinti. Da
bar pažiūrėkime kaip ištikrųjų 
yra. • *

Fiziobgiškai žiūrint

Visoki sentimentaliniai argu
mentai, <žinoma, labai mažos 
vertės. Jei mėsa geras žmogui 
maistas, tai žmogus turi teisę 
užmušti gyvūnus mėsai ir kai
liams. Žmogus gali užauginti 
užtektinai javų ir gyvūnų. O 
kas dėl skerdyklų, tai jomis 
jau nereikia taip labai piktin
tis ir bjaurėtis. Musų pasauly 
yra daug biauresnių dalykų 
(pav., berekalingas žmonių žu
dymas), kuriuos pirmiau* a 
reikėtų pašalinti. O musų dan
tys toki, kad jie gali kramtyti 
ir daržoves, ir javus, ir vai
sius ir mėsų.

Nešališkų tyrinėtojų daviniai 
aiškiai rodo, kad mėsa tikrai 
geras maistas žmonėms.

Azotas
Mėsa suteikia proteino. O 

vienu žodžiu tai galima pava
dinti azotu (nitrogenu). Iš pro
teinų musų kūnas stato (bu- 
davoja) audinius ir juos patai
so. Augančio žmogaus kūne 
proteinai gamina audinius, o 
suaugusio kūne atstato nudėvė
tus audinius.

Mes nesakome, kad proteinų 
galima gauti tiktai iš mėsos. 
Ne. Proteinų (lietuviškai kai 
kurie sako: baltymų) galima 
rasti javuose ir riešutuose ir 
daržovėse (žirniuose ir pupo
se). Taip-gi piene. Ir žmogus 
galėtų gyventi be mėsos. Žmo
nės gyveno ir buvo laimingi kol 
neturėjo garinių lokomotyvų, 
kol neturėjo elektros, automo
bilių ir orlaivių. Vienok tai dar 
nereiškia, kad tie daiktai mums 
kenksmingi.

kui kūnas sunaudoja gamini
mui naujų audinių ir pataisy
mui nualintų, nudėvėtų. O kū
nas daug lengviau sunaudoja 
mėsos baltymus (proteinus), 
negu augalų. Kitaip sakant mū
sa sutelkia lengviau sunaudo
jamų proteinų, negu augalai; 
Tuo budu mėsa suteikia mažiau 
darbo jakrtoms ir inkstams. 
Galite kerosinu automobilį va
ryti, bet geriaus apsimokės 
vartoti gazoliną.

11,105 ★ daktarų sako, jog Lucky Strike Cigaretai 
mažiau negu kiti įrituoja švelnias gerklės sienas ir 

mažiaus kenkia Bile vienas kitų cigaretų

Chemiškai Imant
Norėčiau cliemiškai pakalbė

ti, bet nėra reikalo. Rašau pa
prastiems žmonėms, kurie che
mijos nesupranta. Už tai ban
dysiu kalbėti kiek galėdamas 
aiškiau, paprasčiau. Kiekvienas 
valgomas daiktas (mėsa, daržo
vės ir kt.) musų viduriuose su
tirpsta ir išsiskirsto (išsiskai
do) į tokias dalis, kurias pas-

Mėsa stimuliuoja
Mėsa mums suteikia du da

luku, kokių augalų bajtymai 
negali suteikti. Pirma, mėsa 
akstiną (stimuliuoja) virškini
mą. Mėsos sultys sujudina vi
sas virškinimo liaukas ir jas 
verčia daugiau sulčių dirbti— 
ko jokis kitas maistas negali 
padaryti. Antra, mėsa sutei
kia daugiau jėgų (energijos); 
mėsa saugoja kūnų nuo įvairių 
ligų perų.

SITAI JIS YRA!

šiluma šiluma Į

f rentinio miegamo

kambario kambario

Ne per daug mėsos
Mėsa labai geras penas, bet 

jisai reikia atsargiai vartoti.; 
Svarbiausias mėsos elementas 
azotas (nitrogenas), kuris su
teikia mėsai maistingumo, ran
damą dinamite ir Įeitose sprogs
tančiose medžiagose. Ir su mū
sa reikia atsargiai elgtis. Azo
tas. Chemistai šitą elementą 
tas. Chemistai šitą elemntą 
vadina “nepastoviu”—jisai pa
prastai nesi j tingia su kitais 
elementais. Jei ir jungiasi, tai 
netvirtai. Žinote ką daro nitro
glicerinas—eksploduoja.

Ir ačiū šitam azoto nepasto
vumui mūsa viduriuose grei
čiau negu kitas valgomas daik
tas supūva. Dar gerai kad 
virškinimo sultys apsaugoja 
nuo puvimo. Kitaip tai jinai hu
tų stačiai nuodai. Jei valgome 
per daug mėsos, o nėra užtek
tinai virškinimo sulčių, tai jinai 
viduriuose pūva ir paskui ap- 
nuodja visą kūnų. Tuomet jak- 
noms atsiranda painaus darbo 
tuos nuodus sunaikinti.

Už tai ir patartina mažiaus 
mėsos valgyti.

O

_ : a i :i

Dmitry Dobkin--
Operą ir Koncertą žvaigždė, sako

“Iš mano ilgo patyrimo operose 
ir koncertuose, aš žinau, kad aš. 
galiu rūkyti ir tuo pačiu sykiu 
turėti gryną nejrituojantj balsą. 
Aš tik rukau Lucky Strikes — 
puikus jų skonis iš jų apdžiovini- 
mo — tie cigaretai suteikia man 
didžiausio smagumo ir visuomet 
apsaugoja mano balsą.”

šiluma šiluma

valgomo maudynės

kamborio kambario

Kitokių valgomų daiktų nuodai
Mėsa greičiaus pūva, negu 

daržovės. Vienok daržovių pro
teinai virškinąs! daug sunkiau, 
negu mėsos proteinai. O jei 
kieti viduriai tai augalų protei
nai irgi pūva ir kūną apnuo
dija ne mažiau už mėsą. O jei 
viduriai ne kieti, virškinimas ne 
blogas, tai mėsa geresnis, ir 
saugesnis.

*) Šiuo liudijain, jog mes 
žemiaus pasirašę egzame- 
navome 11,105 kortelių su 
parašais liudijančių tei
singumą viršaus paduo
tojo pasakymo.

Lybrand, Ross Bros 
ir Montgomery 

Atskaitų vedėjai ir 
Auditoriai 

New York, July 22, 1927

It’s toasted

MOORE’S Seventeen
CIRKULIUOJA DRĖGNA, ŠILTA ORĄ

taip kaip FURNACE
žiema, su savo sniegu ir pusnimis, jau greitai bus čionai. Negy
venkite kitos žiemos su senos mados pečiumi, kuris šildo tiktai 
jūsų veidų, o nugara turi šalti. Turėkit drėgną, šiltą orą 
KELIUOSE kambariuose! Moore’s Seventeen atliks darbą už 
du arba tris paprastus pečius.

Geriausia mėsa
Didelio skirtumo nėra. Jau

tiena vartojama gan plačiai. 
Jautiena galima sakyti geriau
sia mėsa. Aviena lengvinus 
virškinusi. Kiauliena sunkiai 
virškinusi, bet sveiki viduriai 
ir kiaulieną gerai suvirškina, 
ypatingai jei tinkamai prireng
ta. Rūkyta, sūdyta mėsa sun
kiau virškinusi.

IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS SUBATOJ
Galbūt jau jus girdėjot apie šitą puikų pečių. Dabar 

turite ij pamatyti ir nusipirkti j savo namus. Atsimin

kite, kad Moores iŠdirbinėja įau| tuos pečius per 40 metų, 

jie daromi dvejopi, gražus porcelininiai ir vienodos spal

vos.

Kas valgyti su mėsa?
Nei tiek svarbu kokių mėsų jus 

valgote, bet daug svarbiau ką 
jus valgote su mėsa. Nuo to 
priklauso mėsos virškumas. Juo 
mažiaus kitų daiktų su mėsa 
maišome, juo geriaus. Valgant 
mėsų, duoną, sviestą, pajų ir 
kavų pasidaro sunkiai suvirš
kinamas maistas. Mėsa lengviau 
virškinusi, jei nemaišoma krak
moluoti daiktai, 
mėsa valgyti 
paskui vaisių 
(buttermilk).

CUNARD
(Per Angliją) 

Į Lietuvą 
sumažinta kaina 3 klesos sugrą- 

žintinių laivakorčių
Į Kauną ir atgal ant
Berengaria ir
Aųuitania........................ $215
Mauretania ................... $211

Į Liepoją ir atgal šiais
laivais........................ $186

Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Seredą. Keleiviai nepiliečiai į- 
leidžimi pe 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.

Geriausia su 
.žalių daržovių, 
ir išgerti pasukų

Ar turite vargo su akimis? Ar esate užganėdintas savo akiniais?
Jei taip yra, tai kodėl nepasitarti su specialistu su repu
tacija, patyrusiu, išsilavinusiu, kurią turi tinkamus įran
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-

ymas per 30 dienų. Atsineškit šj skelbimą bus $2 pigiau. 
DR. WL. PAS, Pirmutinis Specialistas Regėjimo

Ofisas ir Lietuviška Aptieks 8480 Co m m erčiai Avė. Chicago, III.
■ , ■ . .................... .  . .i , , , . .. ........... , ——

cialis

Mes duosime šia
me išpardavime 
gražias dovanas 
kas lik pirks nuo 
musij Moore’s 
pečių,

Peter Barškis Furnitūra House
1748-50 W. 47th St

prirengimas

Geriausia vartoti šviežia mė
sa. Šerną mėsa netinka mais
tui. Geriausia valgyti virta mė
sa. Blogas paprotis iškepti 
mėsą ir paskui valgyti, užsige
riant kokio nors naminio alaus. 
Kepti valgiai paprastai sunkiau 
virSkinasi; kepta mėsa (ypatin
gai apdegusi) dar sunkiau, šu
tinta mūsa geras valgis.

—Dr. A. J. Karalius.

Mėsos

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentąi visokių ligų, ruma- 
tizmo, nervų atitaisymo, Šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais tik ką dabar naujai įtaisy
tais ir su paskiausių laikų mokslo 
išrastais pagerinimais.

Mineralines, aulferinša vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyri 3 atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulčjimo.

A, F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Atdara dieną ir naktį
Phoue Buulevard 4552

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 elosed pores (75c), 4. Wrinkle lotion (75c.), 5. Pimples 
lotion (75c), 8. Hand lotion ($1.00), 11. Special whiteuing neck lotion 
($1.00), 12. Freckle remover ($1.00), 13. Liųuid powder ($1.25), 14. 
After shaving lotion (75c.), Cooling Antiseptic, Toilet vinegre, Piq- 
uant and many others lotions.

OLLETTE C R E A M S
1. Clensing cream for dry, oily and neutral skins ($1.50), 2. Faunda- 
tion cream ($1.00), 3. FAT REDUCING ($2.50), 4. Freckles oint- 
ment ($2.50), 5. Black Head Remover ($2.00), 6. Wrinkle and Tissue 
Cream ($2.00), 7. Skin nurrishing cream ($1.00), 8. Whitening cream 
($1.00), 9 Against redness nose and face ($3.00), 10. Jelivw and red 
spots remover ($3.00), 11. Cocoanut after shaving cream ($1.50), 12. 
Vanishing cream ($1.00), 18. Cold cream (75c.), 14. Against rough- 
ness and sunburn ($1.50),
HP ROUGE: French and Spanish stile % 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. Ouinine 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. Goki Brilliantine 
(75c.) 1 oz, 7, OLLETTE — Shampoo ($1.00).
OLLETTE PERFUMES (92%. alcohol garanty) different odors 50c. to

70% alcohol garanty) 2 o», —■
• V ----- , VO — O V4 ipf'VV,

Užsisakąnt Lotion Cream, nurodykit: kokia yra oda: sausa ar drėgna. 
Užsisakant Dandruff — nurodykit spalvą plaukų ir kokį dandruff — 
sausą ar drėgną.
Apart tų mes dar prirengiame kitokius produktus dėl pagražinimo 

rankų, kojų, nagų, veido, dantų, lupų, antakių ir t. t.
Reikalaukite Allette Kainų Surašo, 

Prisiųskit Money Orderį.

»
 1*1.50 oa.

OLLETTE T01LET WATER (60% - 
75 —, 4 oz — $1.25, 8 oz $2.00.
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ĮVAIRENYBES
Bičių valstybė

[“M.H.’*] Ihdžiausiu nusiste
bėjimu ir dėmesiu seka žmogus 
tą nuostabų gyvenimų, kuris ei
na avily.

Griežtai monarchiška bičių 
valstybė, su gana dideliu gy
ventojų skaičiumi, dažnai sie- 
kiančiu vienam avily 75 tūks
tančius, teturi tik vienų valdo
vų, kuris visų pripažintas. Tai 
yra karalienė, viso spiečiaus 
motina. Kai belyčių darbinin
kių bitelių amžiaus ilgumas te
siekia vos (i mėnesius, motina 
gyvena nuo 4 iki 5 metų.

Kaip tik motinėlė išsirita iš 
pero ir išskrenda į savo vestu
vių kelionę, ji vienų vienintėij 
kartų apsivaiso. To jai pakanka,! 
kad pęr visų gyvenimų ji butų 
vaisinga. ‘

Ji deda apie 900 kiaušinėlių 
per valandų, o per vienų pava- į 
sarj ji gali jų sudėti virš 60 į 
tūkstančių. Taigi ji ir iš tik
rųjų yra visos šeimynos moti
na. Žinoma, tokį skaičių vaikų 
išmaitinti vienai motinai butų 
per sunku, tad šių pareigų ji 
paveda darbininkėms bitelėms, 
kurios nors negalr pačios būti 
motinomis, tačiau motiniški 
jausmai pas jas yra ankščiau
siai išsivystę. ;

Tuo metu, kai motinėlės kiau
šinius deda, o darbininkės bite
lės be paliovos triūsia maisto

ieškodamos, perus maitindamos, 
arba korius darydamos ir juos 
valydamos,— kiekvienam avily 
yra pora šimtų dykaduonių, ku
rie nieko nedirba, ir tik gyve
na savo malonumui. Tai yra 
tranai, vyriškos lyties bitinė
liai. Per motinėlės vestuvių 
skraidymą iš visų šių tranų tik 
vienam tenka su ja susieiti, ir 
jis tuojau po to miršta. Kiti 
tranai netrukus po motinėlės 
apvaisinimo darbininkių bitelių 
užpuolami ir po didžiausios ko
vos gėloniu užmušami ir iŠ avi
lio išmetami. Tranai išsiperi iš 
motinėlės sudėtų neapvaisintų 
kiaušinėlių.

Iš apveistų kiaušinėlių išeina 
beveik be išimties darbininkės 
bitelės. Kitokios rųšies kiau
šinėlių motinėlė nededa. Iš kur
gi išsiperi tada motinėlė? Čia 
mes sutinkame didžiausi bičių 
valstybės stebuklą.

Anksti pavasarį, kaip tik bi
telės pradeda lakstyti, galima 
pastebėti, kad jos rūpestingai 
daro keletą korių daug didesnių 

Į už kitus. Senoji, žiemą pralei
dusi motinėlė deda į juos po ap- 
veistą kiaušinėlį. Darbininkės 
bitelės šiuos korius ypač akylai 
daboja. Iš šių kiaušinėlių išsi
vysčiusios kirmėlaitės stropiai 
maitinamos. Šis pagerintas 
maistas ir gera priežiūra pada
ro tai, kad iš didesniųjų korių 
vietoj mažutės darbininkės bi

teles, išeina labiau išsvysčiusi 
didesnė bitelė motinėlė.

Kaip tik motinėlė galutinai 
subręsta ir jau ruošiasi apleisti 
savo gimimo vietų korį, pasi
girsta avily jos nepaprastas 
plonas zirzimas. Didelis bitelię 
skaičius renkasi tada apie 
savo senųjų motinėlę ir 
staiga kartu su ja 
išlekia iš avilio, ir lekia tolyn. 
Sunkesnė motinėlė greičiau pa
vargsta ir nutupia kur nors ant 
šakos, ar šiaip ant kokio daik
to; tada apie ją sukimbą visos 
išlėkusios bitelės. Bitininkas 
sugauna šį besiilsintį spiečių ir 
suleidžia jį j naują" avilį. Sena
jam avily naujai gimusi moti
nėlė tuojau užima savo prmta- 
kunės sostų. Dažnai ji irgi iš
skrenda su spiečium ir palieka 
senųjų valstybę vėl naujai' gi
musiai karalienei. Kai jau avi
ly bitelių tik vienai šeimynai 
telieka, kitos besiperinčios mo
tinėlės išmušamos.

Kai biteles patalpina į nauju 
avilį pirmų kart jos eina pro 
dureles atbulos; taip jos įsi
dėmi vietų. Po to pakyla ir 
laksto keletu kartų ratu aplink, 
—tai yra taip pat apsipažinimo 
skraidymas. Apsipažinusi su 
vieta bitelė, kaip kulka leidžia
si tiesiai Į kelionę maisto ieš
kotų. Naujai išsiperėjusios bi
telės pirmų kartų iš avilio taip 
pat atbulos išeina, trumpai ap- 
sipažįsta su vieta, ir tada iš už 
koleto kilometrų nesuklysdamos 
savo avilį atranda.

vandenį reikėdavo nuvesti kita 
linkme. Dabar šalimais tunelio 
tam tyčia išgręžtomis skylėmis 
verčiasi vanduo po 1000 litrų 
per sekundų.

Tunelį kasė apie 4,000 darbi
ninkų. Dąugiau, kaip milionas 
kubiškų metrų suskaldytų uo
lų išvežta iš kalno vidaus. 
Sprogdinimui suvartota 135 va
gonai dinamito ir 4 milionai 
sproginimo kapsulių.

Per vienų staigų vandeps 
prasiveržimų žuvo keliolika dar
bininkų. Jie buvo ten pat ir 
palaidoti garbingam kape, ant 
kurio stovi kelių kilometrų 
aukštumo antkapis— Simplono 
kalnas!

TRYS PRIE TRIBUNOLO
(Seka nuo 1 pusi.)

pyktį prieš save: dar jame tu- 
nėjo tas senasis, išnaikintinasis 
raugas, tas ūkininkų luomo pa
veldėtas prakeikimas, tas—nu
gi, gailesys, giminiškumo jaus
mas, sentimentališkumas! Jo gi 
taip norėta pasididžiuoti, pa
brėžti savo visišką atsidavimą 
proletariato idėjai! Jo juk taip 
dievinama didieji draugai —va
dai Stnčka, Buožinis, Daniševsr 
kis. Ypač traukė jį savęsp 
Daniševskis. (Toks mokslingu
mas, žinojimas! Toks šaltas, 
aiškus įSolitiko protas! Toks

Dalykas aiškus. Nei čia liu
dininkų tardymo, nei gynėjų 
klausymo bereikia. 'Tiktai pro
kuroras Kaukis atsistojo ir gar
siu, mitinguose išlavintu, bal
su prašė tribunolo nuteisti kal
tinamąjį kaipo aiškiai kaltų, 
prisprendžiant augščiausiųjų 
bausmę. Tuoj teismas išėjo į 
šalutinį kambarį pasitarti.

Garsiai ir griežtai, kaip par 
prastai, pirmininkas paskelbė:

“Latvijos socialistinės tary
bų respublikos vardu revoliuci
nis tribunolas, peržiūrėjęs pi
liečio Karolio Jono sūnaus 
Uozuolciemo bylą, pripažįsta 
jo prasikaltimus kontrrevoliu
cinėje darlmotėje įrodytais, ypač 
imant domėn jo nemandagų ir 
įžūlų elgesį teisme, revoliucinis 
tribunolas prisprehdžia piliečiui 
Uozuolciemui augščiausių baus
mę — mirties bausmę. Spren
dimas įvykinamas 24 valandų 
bėgy je.”

Nebylė, šiurpi tyla publiko
je. Pirmajam tuoj mirties baus
mė! Sūnūs nuteisia tėvą! Die
vulėliau! Bus baugi diena, oi 
bus!

“Išvesti!”
Artinosi tie patys milicijan- 

tai. —
Čia Karolis Uozuolciemas vie

nu mirksniu peršoko per stalą 
ir savo tvirtaisiais pirštais su
griebė sunaus gerklę, šaukda
mas į 1 *

“AŠ mirštu tavo žinia ir no-

sėlis ir, matydamas įvykusį, ai- nas antrų! Ir aš palieku dar, aš 
manuodamas puolė žemėn prie 
sunaus ir anūko. “O... Mano 
vieninteliai, mielinusieji šiame 
pasauly! Ir vienas antrų, vie-

turiu matyti tų baisiausių! Vieš
patie dangau# Dieve, už kų tu 
man paskyrei iškęsti taip daug, 
taip daug?”

Nedžiovinti, Apdžiovinti, Suprašyti 
SKALBINIAI

r

• Telefonuokite Humboldt 1331

VVONDER WEST WASH LAUNDRY
LIETUVIŲ SKALBYKLA 
z ALBINAS VERBYLA, Manager

2435 N. Westem Avė.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Ilgiausias tunelis
[“M. R.”] Kovoje su gamta 

žmogus kartais parodo didžiau
sią ištvermę, drąsą ir sumanu
mų. Šių trijų žmogaus savy
bių dėka gimė mintis prarausti 
Alpių kalnuose galingas Simp- 
lono uolas.

Simplono kalnas stovi kaip 
tik toj vietoj, kur iš šiaurės 
baigiasi didelė šveicarų gelžkelio 
linija, o iš pietų Italų vadina
moji Viduržemio juros gelžk. 
linija.

• Simptomo tunelio kasimas 
tęsėsi O'/j metų. Jį pradėjo kas
ti 1898 m. rugpiučio mėn. 13 
d., ir jau 1905 m. vasario mėn. 
21 d. krito paskutinė siena, 
skyrianti Italiją nuo Šveicari
jos. Visame pasauly tada pra
skambėjo šitoji žmogaus dva
sios pergalė.

Tikrai čia buvo dielis gam
tos kliūčių nugalėjimas, kai po 
aukščiausiu kalnu atsirado 19,- 
730 metrų, taigi arti 20 kilo
metrų, ilgumo urvas traukiniui 
praeiti.

Tunelis buvo rausiamas vienu 
metu iš abiejų kalno pusių, ir 
kalno viduriuose abie
jų urvų galai buvo sudaryti. 
Skirtumas tebuvo iš aukšto į 
apačią—20 centimetrų, o i šalį 
arti 3 metrų; tatai rodo nepa
prastą matavimo priemonių iš- 

. tobulėjimų.
Rausiant kalno viduriuose šį 

urvų, teko nugalėti daugybė 
milžiniškų sunkenybių.

Iš pradžių buvo apskaitliuo- 
ta, jog tunelis bus baigtas 1903 
m. lapkričio mėn. Ėmus kasti 
ir darbui laimingai einant, buvo 
manyta, jog seksis dar greičiau 
pabaigti. Tačiau, kai iš šiauri
nės pusės buvo prisikasta iki 
šešto kilometro, staiga pakilo 
kalno vidury didelis karštis. Bu
vo manyta, kad septintam kilo
metre karštis dar pakils iki 36 
—37 laipsnių, tačiau pakilo iki 
45 46 laipsnių, o 500 metrų 
toliau buvo 53 laipsniai. Pum
puojant šaltas oras nieko nebe- 
gelbejo. Buvo įtaisyti tam tik
ri šaldytuvai, iš kurių švirkštė, 
šaltą, kaip ledas, vandenį ant 
darbininkų, ir tuo budu galėjo 
tęsti darbų.

Pietų pusė vėl trukdė darbų 
vandens prasiveržimai ir bai
sus kalno spaudimas. Kalno 
spaudimas buvo toks didelis, 
kad sutriuškino dručiausius me
džio ramsčius ir sulankstė sto
riausius geležies balkius. Tik 
milžiniškus cemento ir plieno 
spyrius pastačius pasisekė šį 
slėgimų sulaikyti. Įsiverždamos 
karšto ir šalto vandens srovės 
kartais užpildavo visų urvų, ir

neatvangumas svarbiausiuose 
taktikos klausimuose!)

Dvylika mirties bausmės 
sprendimų jau pasirašyta Ar
noldo Uuzuolciemo. Ir nūn try
liktasis, nelaimingasis! Kas da
ryti. Frontas arti, kas žino, 
gali užpulti baltieji, kaipgi čia 
gailėtis kontrrevoliucionierių, 
dar tokių pavojingų, kaip tėvas! 
Ne, ne, ne! Ir jo, Arnoldo, juk 
ne vieno esama.' Dar šiandien 
prokuroras Kaukis sakė: “Kad 
jį šimts, kaip daug jų ten, ka- 
ėjime! Kas juos visus gali iš
nagrinėti? Na, — jei eis baltie
ji, duokit tik man rankinių 
granatų, aš juos visus suspar
dysiu kaip bulves!” Ir jei jis 
jadėtų tėvui išbėgti, ar ką — 
tarimai kristų ant jo ir pačiam 

tektų nukentėti. Gailesio netu
ri būti! Ir Arnoldų apėmė ta 
įauga, kuri jį supę nuo 1917 

metų pavasario, kuomet jis 
pradėjo išpažinti naujųjų tie
sų.

“Pilieti Karoliau Uozuolcie- 
mai, ar tamsta prisipažįsti kal
tėje?” jis klausė, kaip papras
tai, griežtas ir ramus.

Tas “tamsta” vertė Uozuol- 
ciemų kiek sudrebėti. Bet tuoj 
atsikvošėjo, atsistojo, išsitiesė 
ir mirksnį tylėjo.

Tuo pasinaudojo Emsinis, iš
traukė vis kartu nešiojamąjį 
revolverį, pakišo Uozuolciemui 
po nosies ir sušuko:

“Atsakyk, pilkiau! Mes šian
dien turime 'daug darbo su vi
sokiais niekšais!”

Uozuolciemas nė ncmirktelė- 
o į jį. Jis išsitiesė dar labiau, 
yg butų ant pirštagalių atsi
stojęs. Įsiskverbė žvilgsniu į 
sūnų ir tarė, taip pat, kaip sū
nūs, kirčiuodamas kiekvieną 
skiemenį, tai, ką senai buvo 
lalėjime manęs:

“Tai galvažudžių gaujai aš 
nieko neturiu ko sakyti!”

“Pilkiau, neužgauliok tarybų 
valdžios! Ant vietos nušausiu, 
velniai teima!” vėl mosavo re
volveriu žygvyris Emsinis.

U oz u oto tomas pakėlė balsą ir 
tęsė:

“Vardu tų, kurie čia randasi 
ir kurių giminės bus čia tei
siami, taipgi pats savo vardu 
aš sušunku: Tegyvuoja musų 
Latvijos valstybe ir jos tikroji 
valdžia! Tegul greičiau ištren
ka šiuos iš čia! Bet mano di
džiausia nelaimė ta, kad mano 
sūnūs yra čia1 didžiausias niek
šas!”

Tai ištaręs jis sėdosi. Jaunu
tis sekretorius užrašė.. Ubz^pl-1 
ciemo išsireiškimus kiek dre
bančia ranka. Publika sustingo. 
Visagalis Dieve, tai baisi die-1 
na! Arnoldas buvo ramus, tik 
dešinė koja neramiai judėjo, o 
kairioji ranka be jokio reikalo 
siekė linutės ant stalo.

ru, tai ir tu mirsi nuo tėvo ran
kos. Kas iš to, kad tu toks par 
siliksi pasauly!”

Už kelių sekundžių atsikvošė
jo teismas. Emsinis ir abudu 
miliciantai kartu iššovė į Uo- 
zuolctomų. Bet tėvo pirštai ne
paleido sunaus gerklės. Arnol
do veidas jau buvo pamėlyna
vęs ir negyvas (r juodu abu, 
vienan kamuolin sukibę, dusliai 
nukrito ant ižemęs.

Tuo tarpu, kiek galėdamas 
greitai, atčiobino baltasis tetų-

Del žindamų moti- 
t ’ XT • •
nų. Nei vienas ne-

■' t

gali būti be

=1 Extra Pate Alaus >

jduojamas proa cohvmik**" 
MFSISMlNO

Jis Tyra T rekomen-

er

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

s,». 1
Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

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

CHEVROLET^
Pasaulyj Žemiausia 
Tono-Mylios Kaina

visose šakose biznio
- \ I

Ar jums reikia troko greitam daštatymui 
tavorų mieste... arba jums reikia važinėti 
pilnus ir sunkius vežimus ir visokiais ke
liais... arba jums reikia vartoti troką dėl 
specialių reikalų — mes turime Cheevrolet 
trokus, tokios rųšies kurie tiks jūsų rei
kalavimams ir kurie apsieis jums pigiau
siai ir prie to dar turėsite gerą pasiva
žinėjimą žemomis kainomis komercinių 
karų.

štai yra trokas net nesapnuotomis pigio
mis kainomis, jis yra stiprus, gražus ir 
moderniškas, kuris užtikrina jums ilgą dė
vėjimą, tai yru populiariškiausias Chevro
let trokas visame pasaulyj gear-shift! 
Ton-mile kaina yra kaina transportaacijo* 
tono inateriolo vieną mylią arba tam ly
gaus.

Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysit pas 
raus ar paw kitus Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo.

Atlankykit arčiausi Chevrolet Vertelga
SOUTH

Ormo Bros. & Sheets Motor Co. 
65J.’2 Cottage Grove Avenue 

Superlor Motor Sules 
8948 S. Haisted Street

S. & M. Chevrolet Company 
8622 Commercial Avenue 
Vanderploeg & Rietveld 
South Holland, Illinois 

Warme Motors, Ino.
t OhiCago Helghta. Illinois 

Young & Hoffman 
1709-11 W. V5th Street

Argo Motor Co. 
7410 Archer Avė.

Summlt, Illinois
Ashhtnd Avenue Motor Sales 

5486-42 S. Ashland Avė.
Barron Mauloff Chev. Sales 

2839-48 West lllth St. 
Bauman Chevrolet Sales 

3516-20 Archer Avė.

Caley Brothers 
10638 S. Michigan Avenue

F. L. Crawford Motor Sales 
93įl Cottage Grove Avs.

Ducy Chevrolet Co. 
4741 Cottage Grove Avė.

Spooner Motor Sales
Harvey, Illinois

McManus Motor Sales 
6711 S. VVestern Avė.

Michigan Avė. Chevrolet Co.
2284 S. Michigan Avenue 

Nieburger Chevrolet Company 
7744 Stony leland Avenue

A. J. Ostcrl>eek Motor Co. 
7541 S. Haisted Street

‘ NORTH
Mihvaukee Avė. Motor Sales

2504 Milwuuk.ec Avenue
Nelson Chevrolet Sales 

812 Diversey Parkvvay 
-------------------------------------------------

Nickey Auto Sales 
5010 Irving Park Blvd. 

Rosh Chevrolet Sales 
1832 W. Irving Park Blvd.

WEST
Ray O’Connell Motor Company 

4625 W. Madison Street 
Roosevelt Motor Sales 
3888 Roosevelt Road 
R. &N. Motor Sales 

6827 Ogden Avenue, Beryvyn 
West Auto Sales

2682 W. Washington Blvd. 
George W. Durst Chev Qo. 

741 W. Jackvon Blvd.
Fivek's Sales & Service 
2546 S. Turner Avenue 

Keonun Motor Sules 
Cicero, III. 

King Motor Sales 
Maywood, Illinois 
Lewis Auto Sales 

3838 Ogden Avenue
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA
triukšmo, kad musų tauta ne- 
užsnustų.

Bus operų, komedijų, 
tragedijų, farsų, dra- 
niŲ, melodramų, kon- 
certų, monologų, diolo- 

gy ir kitko.

Visi geni i žino tą t ra gi n gą 
faktą, kad niekas nėra tiek 
susirupinęs lietuvių tautos kė
limu, kaip padaužos. Padaužos 
nešneka, o dirba. Jie ant vie
tos išrinko po tėvą komedijoms, 
monologams, tragedijoms ir vi
siems steičiaus išskirstymams. 
Aią žiemą, kaip tik oras atvės 
ir ledas užšals, mes laužysime 
meno ledus. Pirmiausia bus 
pastatyta opera “Faustas” Mel- 
dažio svetainėj arba Auditori
joj, kur visos operos statomos, 
o jeigu jos neišdekomos, tai 
staysime patys operai namą. 
Paskui pakartosime “Du Ke
liu“, o jei reikės, pridursime 
trečią, kad publika galėtų iš
eiti be susikimšimo.

Piliečiai klausia musų, ar tai 
bus nuolatinis ar protarpinis 
teatras. į šitą mes atsakome

venti. tuomet irpri bus nuolati
nis.

Faustą vaidins pats Tautos 
Vadas, Margarietą—užpakalinių 
reikalų ministeris, Mefistofelį 
—Apgulos ministeris, o mažes
nes roles išpildys armija ir ki
ti ministeriai. Da nelurifne 
konduktoriaus orchestrai, nors 
pati orchestra jau atsiliepė. 
Galite suprasti, kad paprasto 
konduktoriaus, ką ant geležin
kelių ir strytkarių dirba mes 
neimsime, todėl muzika bus pir
mos klasės. Rakalių choras, 
kuris yra tiek daug patarnavęs 
musų tautai miškuose ir sur- 
praiz purėse gaus irgi šiokią 
tokią vietą operoj ar kur nors 
kitur.

Taigi prašome iš kalno, kad, 
ne vienas nuolatinis ir su per
traukomis, stovintis ir besikil- 
nojąs teatras, jokis save ger
biąs choras ir da neimsi bankru
tavusi draugystė toj vietoj ir 
tą dieną nieko nerengtų.

Koncertams yra supirkta 
daug gramafonų, viktrolų ir 
panašių instrumentų, kuriais 
gros labai talentingi musų tau
tos muzikantai.

Bilietų nusipirkusioji publika 
galės ateiti, bet nebus baudžia-

tieks

šitaip: jei publika vis plos, o 
mes išėję linguosime, tai galė
sime nesustoti lošę arba vaidi
nę; jeigu gausime iš Maskvos 
Benvičių arba iš klebonijų suJ>|ma ir už neatėjimą,
sidijų ir iš meno nereikės gy-' Vadinasi, darysime

Pagerinimas

Kada Padaužas statys “Du 
Keeliu”, publikai bus įrengtos 
lovos, kuriose ji galės pasilikti 
iki gaidžių giedpjimo.

Patarimas

Kadangi daugeliui teatralų 
yra sunku roles išmokti ir pri
sieina suflioriu tikėtis, kurį 
kartais nelengva nugrūsti, mes 
patariame, kad kiekvienas ak- 
toris turėtų knygą, iš kurios 
pats galėtų paskaityti (jei mo
ka) bite dalį, kurią užmiršta.

- . - . ■ I ji - -----------------

Makaronai ir balsas

Kodėl tai nė musų, nė kitų 
tautų daktarai neišaiškina, ko
kių intakų turi makaronai j 
žomgaus balsų. Italai mėgsta 
makaronus ir daug jų Valgo. 
Italija duoda pasauliui daugiau
sia operos daininikų. I ten va
žiuoja tūkstančiai amerikiečių 
mokintis dainuoti, kad tapus 
operas daininikais, vienok vil
tys nepildosi. . Ir lietuvių su 
šiokiais ir kitokiais balsais ne
maža nuvažiavo j Italiją rė
kauti, vienok nė vienas dar ne 
tik į operą nepateko, o ir į jos 
chorų. Daugelis da ketina va
žiuoti, nors čia batus reikėtų 
užstatyti. Mat musų tauta 
susideda iš daininikų: dainuo
jame bažnyčioj ant viską,'sur- 
praiz parose, Jeffersono miš
kuose, rakalių chore ir kitur 
—ir išeina labai gerai. Išrodo, 
kad reikėtų da j Italiją nuva

žiuoti ir makaronais pasimai
tinti, kad įslydus j operą. Bet 
neišdega. Turbūt, jtalai ame
rikiečius it lietuvius maitina 
ne tais makaronais, ką patys 
valgo. Reikėtų siųsti komisiją 
ištyrimui.

O gal amžius turi įtakos. To
dėl patartina visems, kas turi 
didelių aspiracijų tapti operos 
dainininku, pradėti makaronais 
iš pat mažens. O ambitingų 
žmonių pas mus netrūksta.

Makaronas yra ilgas ir kiau
ras, nelyginai steplė, todėl per 
j j turėtų balsas eiti geriau, ne
gu kitokio valgio prisivalgęs.

—Konduktorius.
» . • I •

Radiogramos .
Chicagos klerikalai tol nega

lėjo pradėti statytligoninės, kol 
Mundelinas 'nedavė jiems lei
dimo. Atrodo, jog kai geras 
katalikas norės statyti sau ga
ražą ar vištininką, tai turės 
kreiptis i Mundeliną leidimo 
tatai daryti.

BRANGUS SKELBIMAS

Našlė sumanė įdėti laikraš- 
tin pranešimų apie savo vyro 
mirtį. Ji klausia skelbimų pri
ėmėjo, ar brangiai tai atsieis.

“Doleris už colį”, atsako jis.
“Dievuli tu mano! Jis buvo 

šešių pėdų augščio, o kiekviena 
pėda turi 12 colių reiškia 72 
doleriai tik už augštumą! O už 
platumą tamsta ar nieko ne
imi?”

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.

. 59th St., Chicago
Telefonas Englewood 4279

PRAKTIŠKAS PORTFELIS AŠIGALIŲ PAžINfcJA

Pardavėjas: “Kokį portfelį 
Tamsta nori — dideli ar ma
žą?”

Pirkėjas: “Toki, kur galėtų 
sutalpinti bent septynias bon- 
kas alaus.”

—Tikrai, ponas profesoriau: 
ir žiemių ir pietų ašigalius at- 
iaao vyriškiai. Bet palaukite! 
Bytų ir vakarų ašigalius atras, 
be abejo, moteriškės.

< Fašistas Darius, kur| “Drau
gas” garsino dideliu lakiniu, 
bandė lėkti iš New Yorko j 
San Francisco ar dar toliau, 
bet nei Chicagon neįstengė at
lėkti nepasilsėjęs; reiškia pasi
ukų užpakaly kitą. Na, o 
“Draugas” norėjo tą panaitį 
nulakdyti iš New Yorko tie
siai net į Kauną.

Gal būt, kad fašistas Darius 
nulėkdavo iš Kauno į Aleksotą. 
Bet iš New Yorko atlėkti Chi
cagon nesilsėjus, tai nę jo įlo
sią. Taigi tuo būdų Darius pa
darė sarmatą visai musų tautai. 
Dar galima pridursi lietuvių po- 
sokį: lėkė kaip sakalas, nutūpė 
kaip valhalas.—P.

Te!. Yards 6423
Mockus & Lieberman

Roomier without 
thepenaltyof 
umvieldiness

LIETUVIAI ADVOKATAI
7S« W. 35 St.

Kampas Halsted St.
Ofiso valandds nuo 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakare

TikraĄDžiaugsmo Karas 
Turi Turėti

kaip plaukiojimas — Ekonomija kainoje, Operavime ir 
Užlaikyme.
Nuolatinį Važinėjimą — 50 Mylių j valandų per visą die- 
ną — jei norima ir dar greičiau — Važinėjimas lengvas 
kaip plaukiojimas — Ekonomija kainuoja, Operavime 
ir Užlaikyme.

Ir Essex Sujungia *Tų Viską į Daiktą
Jo Supper-Six motoras turi di

džiausią jėgą kubtškamc colyj, ne
gu kiti kokie motorai visame pa
saulyje. Išdirba daugiau negu 
2'/j sykių jėgos sulyginus su kitais 
tokio pat didumo motorais. Jis 
paverčia išnaudojamą šilumą j jė
gą ir suteikia eki.nomijos kurui ir 
alyvai.

Savininkai kasdie vis daugiau |-

gerą patarnavimą kas- 
darbe — jie suteikia 
ruimingumo, lengvą 

ir yra atsakanti visais 
nes turi Essex unity

vertina jų 
dieniniame 
malonumo, 
važinėjimą 
atžvilgiais,
konstrukciją.

Ta konstrukcijos unity užtikri
na visus patogumus kiekviename 
veikime, atsakomingume, pato
gume, saugume ir ekonomijoj.

E S SEX Super-Six
2-Pass. Speedabout, $700 4-Pass. Speedster, $835 

Coach, $735 Coupe, $735 Sedan, $835
» Ali prieis f, o. b. Detrolt,plus war excise tax

Essex Suore-Six turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysite j pardavimo kambarį, 
reikalaukite lietuvio pardavėjo.

Klausk?e M r. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Avė.

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savsę skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimų; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
netas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka* 
vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.6G.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydytiem, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Hhlstcd Street 

CHICAGO, ILL.Mtxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ORKESTRĄ
Geriausių A.M.U. Muzikantų 
Korneto, Klarneto, Saxapho- 
no ir Trombono Lekcijos; 
prieinama kaina.

Juozas L. Grušas
3454 So. Halsted St. 

Phone Boulevard J1674 
CHICAGO, ILL.

Savo Dalį Pasisekime
Galite padaryti nuolat didesnę 

investuojant į saugius 
Pirmus Morgičius 

ir .
Pirmų Morgičių Auksinius Bonus
Kad jie butų parduodami pas mus, 

pirmiausiai jie turi būti 
Absoliučiai saugus

Jie atieša
ir jus galit nusipirkti juos 

lengvais išmokėjimais

i CENTRALTZTBANK i 
g •»;
S 1110 West 35th Street,
•Si A Trust Company „ . ĮŠf

§
* A State Bank A Clearing House Bank.į^g

Gana Jau Gerti Durnus, Smarvę ir Kęsti T r enks m u s
Arti prie gelžkelių, dirbtuvių, pasenusiam, surukusiam vidurmiestyj, kur gresia pavojus sveikatai ir trum
pina gyvastį jūsų pačių ir mažų vaikelių augančių.
Ar žinai? kad sveikata ir gyvastis yra brangesne už pasaulio turtus, persikelk iš seno surukusio vidur- 
miesčio j naujų gamtos surėdytų Lietuvių Kolonijų Spring Forest, pirmiau vadinta Willow Springs.

Šiandien ir rytoj Subatoj ir Nedėliok Rugsėjo (Sept.) 24 ir 25 d., 1927
f

Užbaigimo Subdivizijos išpardavimas didelių lotų % ir akro didžio. Su dideliu mišku ant aukštų kalnų 
su revais ir šaltiniais bėgančiais minerališko vandenio. Tikrai yra skirtina ir nepaprasta vieta gamtos surė
dyta, gyvas ir tyras oras ilgam gyvenimui taip kaip tik Lietuvoj.

NEGIRDĖTAS PIGUMAS ----- ---------- ------------------------------- -----
Daržovėms j mokėt. Ii-

Lotu kainoH ^1 III kušiui $10 i

Su visais paarnkumais kaipo; gat- 
vekariai, gelžkelio stotis, cimenti- 
niai bulvarai, mokyklos ir storai.
50x160 pėdų Va akro <f* Z* F**
100x200 pėdų J/j akro I
Didžio lotai tik po yvvv
Lengvais išmokėjimais per 5 me
tus, kurių kainos be paliovos už
augs 10 kartų tiek kol pabaigsi 
mokėt, taip kaip Beverly Hjlls da
bar jau moka po $5000 ir $10,000, 
už tokio pat didžio lotus su miškais 
Atmesk viską, atvažiuok pamatyt 
Kur jau keletas šimtų šeimynų lie- ' 
tuvių laimingai gyvena po lapotais . 
medžiais miško, turi didelius 
daržus, prisiauginę visokių savo 
daržovių, vištų, šviežių kiaušinių 
ir visokių fruktų, kurių jiems pirkt
nereikia. L , _ _ .

*. ' / • f • • -A ? J ‘ X • ••

Taip ir Tamsta gali pasidaryt sau laimingą gyvenimą nusipirkęs keletą lotų šitoj linksmoj kolionijoj, kolei 
dabar pigiai parsiduoda baigiant Subdiviziją; o kada užsibaigs, tada turėsi mokėt 2 ir 3 kartus daugiau už 
šituos pačius lotus perkant iš antrų rankų.

S. P. KAZWELL
(S. P. Kazlawski žemės savininkas)

6Thriw 
Odm^p J

> SPRING 
FOREST. ILL.

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

Chicagos Ofisas
6312 SO. WESTERN AVĖ.

Tcl. Prospect 2102


