
V OL. XIV -1 Kaina 3c s

5,000 žmonių žuvo 
per audrą Kinuose

Pasikėsinimas prieš Ame
rikos legioną Fracijoj

Iš Rusijos g r y ž o Amerikos 
darbo unijų delegacija

^^437 No. 227

5,000 žmoniy žuvo per 
tifoną Kinuose

Jūrių vilnims ištiškus Jeunkon- 
ge buvo sunaikinta ir gadin- 
ta 20,000 namų

HONKONGAS, Kinai, rvijęs. 
26. — Gauta pranešimas, kad 

per tifoną (bąisią audrą), kurs 
rugsėjo 10 dieną užgavo Jeun- 
kongą, Kvantungo provincijoje, 
jūrių vilnims užgriuvus apie 
5,000 žmonių žuvę. Dvidešimt 
tūkstančių namų arba sunaikin 
ta, arba gadinta. 400 kiniečių 
laivų ir valčių sunaikinta. Pa
daryti materialiniai nuostoliai 
siekią per milioną dolerių.

Iš pranešimo matyt, kad tifo
nas ir jūrių vilnių užgriuvimas, 
užgavę rugsėjo 13 dieną Japo
nijos Kiušiu salą, kur 400 žmo- 
žuvo, 2,300 buvo sužeisti ir 
milžiniškų materialinhj nuosto
lių padaryta, pirmiau buvo 
kliudą- Kinų pakraščius ir že
mutinę Kvantungo provincijos 
dalį.

Honkongas nuo Nagasaki, 
vieno Kiušiu salos miesto, kurį 
buvo tifonas užgavęs, yra dau
giau kaip 1,000 myiių tolumo.

Praneša apie naują su
kilimą Lietuvoj

BERLINAS, rūgs. 26. — 
Praneša, kad Lietuvoj įvykęs 
naujas sukilimas. Šį kartą mai
štas kilęs Vilkmergėj. Sukili
mą padarę kareiviai. Atvykę 
kiti kareiviai, valdžiai ištikimi, 
ir, po susikirtimo kulkosvai
džiais ir šautuvais, sukilėliai 
buvę nuveikti.

Rado butely raštelį su 
“Nungesser” ir “Coli” 

parašais
NORFOLK, Va., rūgs. 26.— 

Pakraščių sargybos žmonės 
rado netoli nuo Manteo, N. C., 
butelį, kuriame buvo įdėtas ši
toks raštelis:

“Mes esame prapuolę jūrėse 
ties Halifaxu, Nova Scotfa. 
Meldžiame, atsiųskite ūmios pa
galbos. Radusius sudužusį aero
planą prašome duot žinią. 
(Parašai:) Nungesser ir Coli.”

Raštelis rašytas angliškai 
art t gabalėlio aeroplano audek
lo. Manoma, betgi, kad radi
nys yra Šiaip kieno nors “špo
sas,” o ne pačių prapudusių 
franeuzų lakūnų pranešimas 
apie savo nelaimę.

Vokiečių aviatorius 
užsimušė

PADEiRBORN, Vokietija, 
rūgs. 26. — Bandydamas pa
rašiutu nusileisti Žemėn iš ae
roplano 2,000 pėdų aukštumoj, 
parašiutui neišsiskėtus nukrito 
ir užsimušė aviacijos pilotas 
Kleinberger.

Franeuzų Rivieroj iš
sprogdinta geležin

kelis
Sprogimas įvyko prieš atbėg- 

siant traukiniui mu Amerikoj 
legtoninkais

NICA, Francija, rūgs. 26.— 
Paryžiaus-Nicos geležinkelio Ii* 
nijoj, netoli nuo Golfe-Juan, 
šeštadienio naktį sprogo bom
ba, išdraskiusi daugiau kaip 
penkiasdešimtis pėdų geležinke
lio bėgių. Kadangi netrukus 
pro tą vietą turėjo praeiti eks
presinis Paryžiaus-Nicos trau
kinys, gabenęs keletą dešimčių 
Amerikos Legiono vadų, tai 
manoma, jogei tai butą pasikė
sinimo prieš amerikiečius. Ka
tastrofos neįvyko tik dėl to. 
kad traukinys buvo dvidešimt 
minučių pavėlavęs.

Kitoj vietoj, būtent ties La 
Bocca, netoli nuo Cannes, buvo 
rasta geležinkely kita bomba. 
Ta vieta turėjo po valandos 
pralėkti kitas traukinys, gabe
nęs taipjau arti trijų šimtų 
Amerikos legioninkų.

A. D. F. rems streikuojan
čius angliakasius

MONANGAHELA, Pa., rug
sėjo 26. — Philip Murray, in
ternacionalinis United Mine 
VVorkers viceprezidentas, šian
die pranešė, kad Amerikos Dar
bo Federacijos, prezidentas 
Wm. Green šauksiąs lapkri
čio pradžioj 250 žymių darbo 
vadų konferenciją Pittsburghe, 
kur bus suformuluotas progra
mas streikuojantiems minkšto
sios anglies kasyklų darbinin
kams remti.

Korespondento pelenai 
išbarstyti Maskvoj 

iš aeroplano
MASKVA, rūgs. 26. — Mi

rusio Maskvoj Associated 
Press korespondento, W<Mbero 
C. Whiffeno, pelenai šiandie 
buvo iš karo aeroplano viršum 
Maskvos išbarstyti. Tai buvo 
padaryta pildant paskutinį ve- 
lionies norą. Pelenų barstymo 
ceremoniją padarė rusų laik
raštininkas N. Kotov, mirusio
jo draugas.

NUBAUDĖ ČIGONAITĘ Už 
BANDYMĄ NUSIŽUDYTI

NEW YOKAS, rūgs. 26. — 
Jauna, vaizdingai apsitaisius, 
Čigonaitė bandė keturis kartus 
nusižudyti, krisdama 5-toj avė. 
po bėgančiais automobiliais. 
Automobiliams betgi kiekvieną 
kartą pavyko išsilenkti jos ne
užgavus. Nugabenta į policijos 
teismą ji buvo $10 nubausta. 
Čigonaitė pasisakė, kad ji norė
jus nusižudyti dėl meilės.
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Trys Indiana žymiausi politikieriai — senatoriai James A. Watson ir Arthur R. Robinson 
ir Indiana Anti-Saloon League superintendentas, kurie tapo apkaltinti už politinę korupciją kar
tu su gubernatorium, Indianapolis mayoru ir kitais žymiausiais Indianos politikieriais. Indiana- 
polis mayoras Duvall jau tapo nuteistas 30 dienų kalėjimam

Amerikos darbo delegaci
ja grįžo iš Rusijos

Sovietijoj siaučiąs nedarbas, 
bet gamyba prašokus prieš
karinę gamybą
NEW YOltKAS, i-iirs. 26. -----

Neoficialinė Amerikos c^aibo 

unijų deelgacija, kuri buvo iš
vykus į Rusiją susipažinti su 
jos dalykų padėtimi, šiandie 
grįžo į New Yorką.

United Mine Workers atsto
vas John Brophy aiškino, kad 
delegacija mačiusis su Anglijos, 
Belgijos, Francijos, Holandijos, 
Vokietijos ir Lenkijos darbinin
kų vadais, o vieną ištisą mė
nesį praleidus sovietų Rusijo
je. Rusijoj delegacija pasiskai- 
džius j penkias grupes, idant 
tuo budu galėtų atlankyti aš
tuonis svarbiausius miestus, 
svarbiausius pramonės ir žemės 
ūkio centrus.

Pasak delegacijos, nedarbas 
Rusijoj sudarąs labai rimtą 
problemą, bet fabrikų gamyba 
truputį prašokus prieškarinę 

. mybą. Darbininkų algos es' 
truputį didesnės, ne kad buvę 
prieš karą. Kooperatyvų augi
mas nustūmęs privatinę preky
bą. Kooperatyvai, turį bendrai 
apie 14 milionų narių, kontro
liuoją kone pusę visos krašto 
na/n • ns prekybos.

Brophy sako, kad profesinės 
sąjungos, turinčios bendrai apie 
10 milionų narių, esanti labai 
galinga krašto jėga. Profesines 
sąjungos nesą valdžios kon
troliuojamos.

Sovietų valdžia į savo pramo
nes investavus per metus dau
giau kaip milioną rublių, bet 
jai reikią daugiau kapitalo, ir 
valdžia labai norinti pritrauk
ti Amerikos kapitalistus.

Be Brophy, parvykusioj par
tijoj buvo Frailk L. Palmer iš 
Typographical uniom; Jerome 
H. Maurer, Pennsylvanijos 
Darbo Federacijos prezidentas; 
Albert F. Coyle, All-American 
C.o-operativc Commision sekre
torius, ir James W. Fitzpatrick, 
New Yorko American Artistą’ 
Federation prezidentas.

10 žmonių žuvo trauki
niui nukritus upėn

ROMA, Italija, nigs. 26. — 
Pagalbos traukiniui nukritus į 
patvinusią Isargo Upę prigėrė 
dešimt žmonių. Traukinys ėjo 
į Valtelliną, viršutiniame Tren- 
tine, kame kilo dideli potvyniai, 
teikti nukentėjusiems pagal
bos. Keletas kaimų, esančių pa
lei upę, vandens užlieti.

Soo Line geležinkelio 
streiko išvengta

■MIIAVAUKEE, Wis., ragu. 
26. — Soo Line geležinkelio 
kompanijai pavyko susikalbėti 
su geležinkeliečių brolija, ir 
tuo budu streiko išvengta.

Karo kaltės Vokiečiai 
negalį išsiginti

Franci jos- teisingumo ministerls 
Barthoou atsako į prez. Hin- 
burgo pareiškimą

PAUYAUJS, rūgs. 26.-----Ix>uis
Barthou, Francijos teisingumo 

ministeris, dešinioji germano* 
fobo premjero Poincare ranka, 
vakar kalbėdamas karo pamin
klo atidengimo ceremonijose 
Livronc, Pirinė juose, pasinau
dojo proga atsakyti Vokietijos 
prezidentui Hindenburgui, kurs 
andais savo kalboje Tannen- 
berge pareiškė, kad dėl didžiojo 
karo ne Vokietija buvus kalta.

Barthou pasakė:
“Yra tokių kaltės užsigyni- 

mų, kurių istorija nepriima. 
Nežiūrint, iš kieno burnos jie 
eina, jie neturi jokios svarbos 
prieš faktus, dokumentus Ir 
datas... 1914 metais Vokietija, 
jei ji butų turėjus gryną širdį, 
vienu tik tartu žodžiu, arba 
gestu, butų galėjus sulaikyti 
karo pavojų. Bet ji to nepada
rė. Jos įsakyta mobilizacija, 
paremta neteisingomis žinio
mis, buvo paskelbimas karo,! 
kurs tuojau ir prasidėjo.

“Francija trokšta taikos, ką 
liudija visi tie jos nusileidimai 
ir pasiaukojimai, kurių ji jau 
yra padarius. Bet mes negali
me, nęnusižemindami, atsižadė
ti savo tautinės sąmonės, mes 
negalime paaukoti teisybės.”

Austrų sostinė jau 
“mirštąs miestas”

VIENNA, Austrija, rūgs, 26. 
— Austrų sostinė “miršta.” 
Valdžios statistikos skaitmenys 
rodo didelį gimimų sumažė
jimą ir mirimų padaugėjimą.
1925 metais gimimų Vienišoj 
buvo 40,853, o jau praeitais
1926 metais bebuvo 28,220, ar
ba 4.3 gimimų iš kiekvieno 
1,000 gyventojų.

Tirinės Kanados žvejy-
bos sumenkėjimą

: j
0TTAWA, Ontario, rūgs. 26. 

— Kanados vyriausybė paskyrė 
specialinę komisiją ištirti, dėl 
ko jūrių žvejyba, buvusi kita
dos viena didžiausių dominijos 
pramonių, dabar taip stipriai 
sumenkėjusi.

Lbicagai ir apielfnkei federa
linio bivras šiai dienai pra- 
našauj. :

Lietus ir šalčiau; stiprokas 
rytų ir žiemių vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 62° ir 6j)° F.

šiandie saulė teka 5:42, lei
džiasi 5:41. Mėnuo leidžiasi 
6:47 vakaro.

Graikijoj susekta sąmok
slas prieš valdžią

Norėta atsteigti Pangaloso 
diktatūra; daug kariškių ir 
telegrafininkų areštuota

ATP.NAI, Graikija, rūgs. 26. 
— Vyriausybė skelbia susekus 

didelį sąmokslą nuversti dabar- 
tinę Graikų valdžią ir atsteigti 
vėl buvusį diktatorių Pangalo- 
są. Sukilimas turėję'? bnt kaip 
šiandie padarytas.

Ryšy su tuo areštuota ketu
rios dešimtys armijos puskan- 
ninkų, du aviacijos oficierat, 
•daug te’ecrafĮninku ir keltas 
buvusių savanorių korpuso ka
rininkų.

Ginčą dėl prekybos kont
raktų arbitražas

GENEVA, Šveicarija, nigs. 
26. — Tautų Sąjungos seimas 
šiandie priėmė sutartį, kuria 
einant ginčai, kylą ryšy su pre
kybos kontraktais, sprendžiami 
arbitražo keliu. Sutartis atdara 
pasirašyti visoms valstybėms.

Seimas taipjau priėmė kaip 
vienu balsu rezoliuciją sudaryti 
specialią komisiją, kuri dirbtų 
bendrai su priruošiamaja nu
siginklavimo komisija nagrinė
jant saugumo problemą.

Banginis turįs pačią 
kiekviename uoste

FALMOUTH, Anglija, rūgs. 
26. — Kapitono Roberto F. 
Scotto ekspedicija, pradeidus 
dvejus metus tolimiausiuose 
pietų vandenynuose, savo laivu 
Discovery sugrįžo į Falmoutną. 
Ekspedicija parsigabeno surin
kus vertingų informacijų, ypa
tingai apie banginių gyvenimo 
įpročius. Vyriausias ekspedici
jos mokslininkas, Dr. Stanley 
Kemp, sako, kad banginių pa
tinai turį pačią kiekviename 
uoste.

Malūnai sudegė; $450,- 
000 nuostolių

ST. PAUL, Minn., rūgs. 26.— 
Praeitą naktį gaisras sunaikino 
čia St. Paul Mining kompanijos 
malūnus ir miltų sandėlius. 
Nuostoliai siekia apie $450,000.

MOTERIŠKĖ LAIMĖJO CIGA
RŲ RŪKYMO PRIZĄ

BERLINAS, rūgs. 26. —Ber- 
lino pramogų Luna Parke įvy
ko cigarų rūkymo rungtynės— 
kas ilgiau galės rudyti. Tarp 
50 vjrrų kontestantų dalyvavo 
viena jauna moteriškė, Mia 
Katschke, ir ji laimėjo prizą— 
1,000 cigarų. Nė vienas vyras 
nepajėgė rūkyti be paliovos per 
dvi valandi ir penkioliką minu
lių, o ji tiek išrūkė.

Angly vyskupas pritaria 
Darwino teorijai

Sako, kad Biblijos pasakojimai 
apie pasaulio sukūrimą esą 
mytai

LONDONAS, rūgs. 26. —Dr. 
Ernest W. Baimes, Birmingha- 
mo vyskupas, pilnai sutinka su 
evoliucijos mokslu ir Darwino 
teorijomis.

I
Vakar per pamokslą West- 

minster Abbey, vyskupas Bar- 
nes pasakė, kad pasakojimas 
apie pasaulio ir žmogaus sukū
rimą, kaip išdėta Genezėj, ne
galį būt priimti kaip faktai.

“Užuot besilaikius senojo ti
kėjimo, geriau reikėtų sveikin
ti naujus išradimus ir atidengi
mus su atviru protu ir pagar
ba tiems didiems žmonėms, ku
rie juos padarė,” sakė vysku
pas. “Prieš penkias dešimtis 
metų Darwinas paskelbė, kad 
žmogus išsirutulojęs iš beždžio
nes*. To pasfika buvo, kad pa
sakojimai apie pasaulio suku- 

rimą, apie Adomą ir Ievą jų 
pirmykščiame nekaltume ir 
paskui puolime patapo mums 
tik folkloru (pasakomis). 
Darwino triumfas sugriovė vi
są teologinę schemą. Žmogi|» 
nėra esybė, nukritusį iš idea
lios visiško nekaltumo padėties. 
Jis yra gy v linas, palengva įsu 
gyjąs dvasinj supratimą ir tuo 
budu vis aukščiau kyjąs už to
limus savo sentėvius.”

ANGLIJOJ KALNUOSE JAU 
ŽIEMA

X LONDONAS, rūgs. 26. — 
Oras staiga atšalo ir tempera
tūra Londone nukrito iki 41G 
F. Praneša, kad Kum beriančio 
kalnuose prisnigę du coiiu gilu
mo sniego.

DRESDENAS, Saksonija, 
rūgs. 26. — • Oficialiniu praneši
mu įvykę šių metų birželio 
mėnesį potvyniai Mueglitzo ir 
Gottleuba kloniuose padarę 
32,000,600 markių (apie $7,- 
680,000) nuostolių.

NETEISTAS MIRTI ŽMOG- 
ŽUDA.

KAUNAS. — Kariuomenės 
teismas Kėdainiuose rugpiučio 
29 d. išnagrinėjęs pil. Kunevi
čiaus Prano bylą nusprendė nu
bausti mirtimi. Nubaustasis as
muo šių metų sausio 29 d. Svi- 
lių k. Josvainių valsčiuje esant 
karo stoviui nužudė savo tetą 
Kiršonytę Uršulę perdurtiama* 
peiliu galvą ir kairįjį petį. Jisai 
norėjo jos turtus pasisavinti.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra trys ii daugelio kitą prlelasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigą 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijog Bankas —- pinigų gavėjams. Grei
tumas Įeina j patarnavimą.

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

8. NAUJIENOS duoda visiiką garantiją ui siunčia
mus pinigus, kad bus iimokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

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

AUSROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted SL 
TUBUČIO APTIEK A, 233 E. llBth Street 
TUPIKAIčlO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St, Chicago, 111.

Meksikos susirūpinimas 
liaudies švietimu

Analfabetizmui indėnų tarpe 
sumažinti vyriausybė stei
gia dar 1,500 mokyklų

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
26. — Per šiuos metus Meksi
kos vyriausybė nutarė įsteigti 
dar pusantro tūkstančio liau
dies mokyklų kaimuose.

Tuo tarpu, kai visų kitų val
džios departamentų biudžetai 
ateinantiems metams tapo žy
miai apkarpyti, švietimo depar
tamento biudžetas stipriai pa
didintas, kadangi prezidento 
Calleso administracija stengia
si visomis pajėgomis sumažinti 
analfabetizmą tarp valstiečių ir 
indėnų.

Vidurinėse krašto dalyse, kur 
analfabetų yra daugiausiai, jau 
nužymėta 1,500 apylinkių nau
joms mokykloms steigti, švie
timo departamentas dabar ren
ka mokytojus, bet tai neleng
vas darbas: mokytojai turi pa
žinti indėnus ir įsigyti jų 
tikėjimą, kitaip indėnai juos 
varys laukan iš savo bendruo
menių.

Daugely apskričių, kur mo
kyklos bus atidarytos, indėnai 
ispanų kalbos nė nemoka, Jie 
kalba savo indėniškomis kalbo
mis. Jie dažniausiai yra stip
riai nusistatę prieš baltųjų 
žmonių kultūrą ir visai nenori 
mokyklų, bijodami, kad jos ne
sunaikintų senųjų indėnų pa
pročių ir gyvenimo budo.

Pasak vieno švietėjo, dau
giau kaip 1,000,000 indėnų Te
bekalba neteku kalba, 500,000 
kalba majų kalba, 250,000 za- 
potekų ir tiek pat mixtekų kal
bomis. Be to yra dar daugiau 
kaip keturios dešimtys kitų in
dėnų giminių, kalbančių įvai
riomis kitomis kalbomis.

Sako, kad daugiau kaip tūk
stantis kaimo mokyklų, kurios 
buvo atidarytos nuo antrųjų 
prezidento Obregono adminis
tracijos metų, analfabetizmą 
sumažinusios arti 40 nuošim
čių, be to didelis saičius vals
tiečių ir indėnų juokinta geres
nių ūkininkavimo, žemės dir
bimo būdų, o taipjau įvairių ki
tokių darbų.

Bendrai analfabetų valstie
čių ir indėnų Meksikoj yra 
daugiau kaip 10 milionų, ir Jų 
švietimas, dėl stokos pinigų, 
valdžiai sudaro nelengvą pro
blemą.

Užmušė policininką
ROANOKE, Va., rūgs. 26. —• 

Užumiesty policijai darant kra
tą ir ieškant svaigalų buvo už
muštas policininkas Clifford 
Johnson.

Al
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Res'iHacijos apie važia
vimu Kanadon ir iš 

Kante
Nėra lengva gauti tikrų in- 

formarjų apie Kanados Imi
gracijos reguliacijas. Bet ka
dangi labai daug žmonių prašo 
įvairių informacijų apie tos ša
lies imigracijos reguliacijas, 
stengsimės čionais paduoti 
nors kelius svarbesnius punk
tus tos šalies reguliacijų. Ka
dangi nelmvo galima tas Infor
macijas autoritetingai patik
rinti, jos yra išleistos be val
džios patikrinimo. Sekantis ap
rašymas apima tik tokius Ka
nados imigracijos įstatymo pa
tvarkymus ir procedūrą, kurie 
užinteresuoja Jungt. Valstijų 
gyventojus.

Amerikos Piliečių Sužieduo- 
tinės.

Tankiai Amerikos pilietis su
žieduotas su ateive motore, 
matydamas, kad jis negali, ar 
jam nepatogu, vykti į jos šalį, 
nutaria ją parsitraukti į arti
miausią šalį ir Siu ja tonais ap
sivesti. Tokie beveik visuomet 
pasirenka Kanadą.

Yra gerai žinoma, kad Ame

rikos pilietis gali pasiųsti 
Fonu 633 naudai jo sužieduoti
nės apie mėnesį prieš su tuoktu
vių. Tikslas yra jai išgauti 
užtvirtinimą nekvotinio sto
vio vizos, kad ji galėtų vykti į 
Jungt. Valstijas su savo vyru 
tuojaus, arba tuoj po sutuok
tuvių.

Bet jeigu Form 633 parodo 
Imigracijos Biurui, kad Ameri
kos pilietis ketina parsitraukti 
savo sužieduotinę į Kanadą, 
kad tenais galėtų susituokti, 
jam pranešama, kad jo “tmi- 
gracijos vizos prašymas” atsa
kytas. Pranešimas skaito se
kančiai :

‘‘Tamsiai pranešama, kad 
‘Imigracijos vizos prašymas’, 
kuris šiuomi sugražinamas, tu
ri būti pakeistas kur pažymėta, 
ir sugrąžintas Commissioner 
General of Immigration, VVash- 
ington, D. C., sykiu su šituom 
laišku.

I )epartamen tas nepat v irtina 
prašymus sužieduotinėms, ku
rias atvyksta iš svetimos šalies 
į Kanadą su tikslu ištekėti už 
Amerikos piliečio. Jeigu paduo
si kitą adresą, svetimoje šaly
je, apart Kanados, kur sutuok
tuvės įvyks, ir kada, peticija 
bus patikrinta. Atgal sugrąžink 
visas korespondencijas jeigu 
taip darysi.”

Budrike Didžiausia Radio Krautuvė 
Chicagoje

Nauja Radio, 1928 Model
6 tūbų, 1 kontrolius, tiktai vienu pasukimu pagausi 
ką tiktai nori, nereikia ne baterijų, prijungiamos 
prie lampos, saketu, grynai elektrinis.
IŠGIRSKIT TUNNEY-DEMPSEY KUMŠTYNES

SiįtubesjOneCojjtįojKaiua su viskuo,
L O p S H jAlnieko daugiaus ne-
1 *’lreikia-pirktikAS ItKrlEcfe

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- 
dėlicinis iki 1 va
landos po pietų. •

Jos. F. Budrik i»«-
KRAUTUVĖ PIANŲ, RADIOS, RAKANDŲ

3417-21 So. Halsted St., Chicago
Tel. Boulevard 4705
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Amerikos piliečio žmona
Padėjimas kitokia, kur Ame

rikos pilietis Jungt. Valstijose 
apsiveda su ateive, kuri atvy
kus tik laikinai j šių šalį, kaipo 
svečias arba kaipo moksleive. 
Pasilikti Jungt. Valstijose nuo- 
latai, žmona turi permainyti 
savo immigracijos stovį, ką 
galima atlikti tik per Amerikos 
konsulatą, bet ne .Jungt. Vals
tijose. Tokia moteris, papras
tai bus įleista į Kanadą tikslu 
išgauti nekvotinę-imigracijos 

vizą Amerikos konsulate. Ne- 
tur lenais vykti pakol vyro 
prašymas dėl nekvotinės imi
gracijos vizos užtikrintas. Pa
tartina laukti pakol Amerikos 
Konsulas t»aneš, kad jis pasi
rengęs jai išduoti vizą. Konsu
las patekgrafuos jai, jeigu ji 
to prašo, bet ji turės užmokėti 
išlaidas. Ji turi su savim iš
sivežti vyro pilietybės prirody- 
ną, apsiyedimo certifikatą ir 
duplikatinęs kopijas jos gimimo 
sertifikato.

Galime imti sekantį atsitiki
mą kaipo pavyzdį. šių metų 
birželio mėnesį, jauna mergina, 
atvykus j Suv. Valstijas laiki
nai, ištekėjo už Amerikos pilie
čio. Jis tuoj išpildė ir pasiun- 
ė Form 6.33 jos legališkam j- 
eidimui. Ir kadangi* jos apsi- 
ankymas šioje šalyje jau bai-1 
jėsi už kelių dienų, pasirodė, I 
kad jai reikėjo nuvykti į Mont-1 
real apsigyventi pakol vyro I 
prašymas bus išspręstas Wa-| 
shingtone. Del bizniškų reika
lų jos vyras negalėjo su ja vyk
ti. Kuomet ji nuvyko į Mont- 
real, tonais viršininkai jai už-1 
draudė apsistoti ir ji turėjo! 
fryžti New Yorkan tą pačią 
dieną. Ji gavo pratęsimą laiko 
Jungt. Valstijose ir tada para-’ 
šė laišką Amerikos konsului! 
Montreale, prašant jo jai te- 
'egrafuoti kaip tik greit jis bus 
autorizuotas iš Washingtono 
jai išduoti nekvotinio-stovio Į 
migracijos vizą. Tą jis ir at- 

’iko. Su ta telegrama ir kitais 
viršminėtais dokumentais, ji 
/ei išvyko j Kanadą ir šitą kar-l 
.ą pavėlinta apsistoti. Gavsui I 
vizą, nes buvo įleidžiama, ji I 
sugryžo į Jungt. Valstijas be 
jokios bėdos*.

Nelegaliskai atvykusioms arba 
laikinai apsistojusiems ateiviams!

Jungi. Valstijose
Paprastai, Kanada neįleidžia I 

ateivius, kurie nelegaliskai at
vyko j Jungt. Valstijas, arba 
kurie eionais atvyko tik Įniki-1 
nai. Tūlas garsus kanadietis! 
sakė, kad tos šalies valdininkai Į 
aštriai prižuri šalį, kad nebūtų 
“šonines durys europiečiams”. I 
Tokiu budu, toki ateiviai kuo-1 
rnet bando įvažiuoti į tą šalį, I 
tankiai su tikslu apsistoti tik Į 
kol galės sutvarkyti sugryžimę 
j Suv. Valstijas dėl legališko 
ir nuolatinio apsigyvenimo, ne-Į 
bus įleisti. Jie neįleidžiami su-1 
lig regulacijų P.C.23, kurios! 
įėjo galėn sausio 7 d., 1911 m. I

“Nuo šios dienos įleidimas | 
Kanadoj bile imigranto, 
atvyksta iš kitos šalies, 
tos, kurios yra vietinis 
naturalizuotas pilietis, 
draudžiamas. Imigrantai turi at
vykti iš tos šalies, kur nupirko 
bilietą.”

Tas neliečia turistus anba ke
leivius, kurie važiuoja per Ka
nadą į kitą šalį, ir kilus, kurie 

’Tkiai nėra imigrantais.
Kitas Kanados Imigracijos į- 
iymo patvarkymas, su ku- 

riuo norintys važiuoti Kana
don iš Suv. Valstijų, turi skai
tytis, yra pasportų reikalavi
mai.

eiviui iš Suv. Valstijų įvažiuoti 
į Kanadą, išėmus tik tiesiog 
atvažiuojančius iš Europos. 
Bet ne taip. Ateivis apsigyvenęs 
Suv. Valstijose gali važiuoti į 
Kanadą kaipo ne-imigrantas,— 
kaipo turistas. Bet turi paro
dyti Kanados imigracijos in
spektoriui, kad neturi noro 
ieškoti darbo Kanadoj ir kad 
turi užtektinai pinigų pragyve
nimui Kanadoj, ir svarbiausia, 
kad butų buvęs legališkai įleis
tas j Jungt. Valstijas dėl nuo
latinio* apsigyvenimo, ir kad 
gali vėl sugryžti j Jungt. Vals
tijas. “ISugryžimo leidimų” 
(Perini t to Reenter) nereikalau
jama nuo ateivių, kurie gryžta 
nuo “aplankymo šaligrečių te
ritorijų“, bet vistiek tuos žmo
nes Amerikos imigracijos in
spektoriai gali sulaikyti, kuo
met privažiuoja prie rubežiaus 
r aiškiai turi darodyti, kad turi 

teisę gryžti kaipo legališkai ap
sigyvenę Jungt. Valstijose.

Kai kurie ateiviai gali įva
žiuoti iš Jungt, Valstijų į Ka- 
ladą kaiix> imigrantai ir neturi 
prisilaikyti prie P. C. 23 ir P. 
C. 185 patvarkymų. • Kaslink 
pasporto reikalavimo, P. C. 185 
lako, kad neliečia “Suv. Vals- 
Jjų piliečius, ūkininkus, ūkių 
darbininkus, ir namines tar
naites, atvykstant Kanadon iš j 
Suv. Valstijų“. Paskutinės trys 
kliasos gali įvažiuoti į Kanadą, 
jei prisilaiko prie kitų Kana
dos Imigracijos reguliacįjų, jei-1 
gu tik gali parodyti, kad yra 
ūkininkai, ūkių darbininkai ar
ba namines tarnaitės, — ‘‘va
žiuoją Kanadon sekti savo pa-j 
šaukimą“, ir jeigu tikisi “gau- ’ 
ti darbo“. Ūkininkai privalo 
'.urėti “užtektinai pinigų sekti I 
ukininkystę Kanadoj“. P. C. 183 

"Į taipgi pavėlina įleidimą žmo
gaus, kuris pertikrina Minis- 
lerį, kad jo darbas arba tar
nystė reikalauja jo buvimo Ka
nadoj”.
• Keikia atsiminti, kad Kana
dos imigracijos patvarkymai 
skiriasi nuo Jungt. Valstijų 
Luomi, kad Kariada pageidauja 
“kontraktuotų darbininkų“ ir 
migrantas turi geresnę progą 
būti įleistu, jeigu turi darbą. 
Jungt. Valst. gi tokius imigran
tus visai neįsileidžia.

Beikia atsiminti ir kitą punk
tą—apie pinigus—kiek pinigų 
imigrantas privalo turėti pirm 
įleidimo. Suma mainosi su 
kiekvienu imigrantu, “bet kiek
vienas turi turėti užtektinai pa
kol gaus darbą”. Pirmiaus rei
kalavo $250.00, ir kartais net 
dabar tiek reikalaujama. Bet 
gali būti daugiaus arba ma
žiaus, tas priguli nuo aplinky
bių. [FLISJ.

Moterys
Giria

kuris 
apart 
arba
yra

Tonikų
Mrs. Mario Krajnek, Maribel, Wis., 
rašo: “AŠ atgavau savo sveikatą 
nuo gero toniko “Ševera’s Regula- 
tor.” Tai yra labai geros gyduolės. 
Severą’ gyduolės turi pirmą vietą 
musų namuose.”
W. F. Severą Co., Cedar Rapids, Iowa

SOVEP45
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JŪSŲ AKYS

185,
I nuo vasario 15 d., 1923 

m., reikalauja, kad kiekvienas 
im.grantas turi turėti teisingą 
pripertą, neilgiaus vieno meto 
šen ūmo'. Toliaus reikalaujama, 
kad pasportas ateivio-imigran- 
to, kuris išvažiavo tiesiog arba 
netiesiog iš Europos, turi tu
rėti vizų gautų nuo Kanados 
Imigracijos valdininko, kuris 
randasi Europoje.
Kitiems ateiviams įvažiuoti į 

Kanadą iš Suv. Valstijų

Atrodo, kad P. C. 23 ir P. C. 
185, tarpe abiejų, neleidžia at

Jūsų akys tai jūsų 
Suugckite savo akis 
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikus.

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

• Dr. C. Michcl
L1ETUVYS OPTOMETRISTAS 

3401 So. Halsted St.

didelis turtas, 
ir sykiu apsau-

Carsmkites Naujienose

Kuomet tik bus reikalas

'M'1

per 20 Metų

Karaliene Žymiausių Cigaretų

dėl geresnių cigaretų 
-atsigrižkit prie HELMARŲ

T7' UOMET laikas ir vieta reikalaus ge- 
*“* resnįu cigaretų, atsigrįžkite prie 
HELMARŲ.

• , * 4 •'

Kuomet paprasti cigaretai nesuteikia 
užganėdinimo . . . a t s i g r į ž.k i t e prie 
HELMARŲ.

Kuomet “Tik Cigaretai” neišrodo jums 
užganėdinančiais . . . atsigrįžkite prie 
HELMARŲ.

Tuomet jus prisidėsite prie būrio HELMA
RŲ mėgėjų kurių skaičius vis daugėja per 
20 metų. Tūkstančiai vyrų krįžta prie 
HELMARŲ kasdien.

Kada
nors jus irgi atsigrįšite prie Helmarų

Šianden
turėtų būti tas laikas

i i :r»*

KORNAI

Prašalina skausmus į 1
\ minutę

Jus užmiršit, kad jus turėjot koma j vieną 
minutę po uždėjimo Dr. Scholl’s Zinopad 
—štai kaip greit jie prašalina skausmus. 
Kuomet komai išgydomi jie daugiau neat
sinaujina. Jei nauji čeverykai erzina tą 
vietą, Zino-pad pagelbės j vien* naktj.

Dr. Scholl’s Zino-pad yra ploni, su gy
duolėmis, antiseptiški, apsaugojanti. .gy
danti. Saugios, tikros, greitos pasekemės 
garantuojamos, NusipirkTt baksėti aptiekoj 
arba cevcrykų krautuvėj—35c.

DlScholl's 
'Z<ino~pads 
Uždėkit vieną ir skausmas pranyks

SERGANTI ŽMONES
Del geriausio ir greičiausio išsiarydymo 

pasitarkit so

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

Jo trindoSimtis me
tų pasekmingo pra
ktikavimo gydvme 
chronišku Ir užkrė- 
čiamų ligų, kraujo, 

* pūslės, prlvatiškų ir 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pa»i- 

Jis vartoja Amerikostarimas
ir Europos gydymo metodus. Geriau
siai ir greičiausiai išgydo. • Ofisas

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

Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto aukšto. Vy

rų priėmimo kambary* 506, Moterų 508. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto, iki 5 
vakurc. Nedėllontis nuo 10 ryto iki 1 po 
pfet. Panedėlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandų) vukąre.

dykai.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ne Atidėliokite Ilgiau
< Jsiveskit namų apčildymo reikme-

nis į savo namą ateinančiai žie
mai — už keletą dienų gal jau

lllHilni ateis šaltas oras.

Pašaukite mus telefonu
UDhUiiUh - arba atsilankykit į musų ofisą, o 

musų inžinierius išaiškins jums, 
kaip galite turėti apšildymo reik-

unt 0 čMIIiBbB nienis savo namuose su mažomis 
išlaidomis.

Mes taipgi duodame reikalingus
** \J/ ‘ įrankius ir planą dykai

M. LEVY &
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ

Telefonas į visus departmentus — Calumet 0644-0645
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė.
Tel. Saginaw 4847

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRftJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ......................................
1,054 patarimui kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ...........
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ................................................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVES RASTAI. Septyniuose tomuose ......................
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ................... i..... >...................

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ...........................................................
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$2.56

$1.50

11.00

$7-00
.. 50c

55c

193 Grand Street

Corr.tr
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Tunio-Dempsio 
kumštynės *

Minios psychologija. — Mote
rys. — Mokslu, gabumais ar 
turtais paskilbę žmonės. — 
Boksininkai. — 
— Ubagai, etc.

Pakvaišėliai.

Baso Dr. Margeris

Ketvirtis po astuonių. Užda
rau ofisą ir važiuoju į Tunio- 
I)em|>sio kumštynes nors aki
pločiu ir apgraibomis šimtatūk
stantinės minios pasižiūrėti ir 
pasiklausyti. *

Musų Halstrytyj labai ramu 
— taip ramu, kad tarsi jokio 
didelio nuotikio dabar Chica- 
goj visai nebūtų. Kas kita bet
gi pasiekus Ruzvelto kelią, čia 
tramvajai užsikimšę. Pilna vy
rų ir moterų. Daugelis jų šiltai 
apsitaisę ir dartės blanketus 
ant rankų pasiėmę. Aišku, kad

labai palengva ir 
negalais pasiekia 
Žmonės neriniau- 

tik karai sustoja, 
pilte iš jų pasipi-

Bet 
ka*

rei-

t ii į kumštynes važiuoja.
Karai eina 

I k vargais 
\Vabash avė. 
ja, ir kaip 
t ii visi tarsi
la ir kone tekini bėga į karei- 
v ių lauką — taip vadinamą 
Grand parko stadiumą.

Reginys itin įdomus, čia ku- 
] ina vyrų ir moterų, jaunų ir 
senų, o kur-nekur matosi ii 
laikų. Pastebėjau ir raišų ke
lis, tik šitie kriukiais pasirem
dami eina, taigi ir atsilieka.

•si skul u. rodosi, lyg juos 
kur tai traukte trauktų.

Sustoja prie tilto, kuriuo
kia gelžkelis pereiti. Čia ir vi 
sa krūva policistų. Tik su ti- 
kietais perleidžia. Priešais ma
ne trys vyrai, kurie vos nevos 
ant tilto teuŽlipa. Vidurinis la
bai senas, raišas, l?et matyt tur
tingas, nes kai ištraukė bilietą 
parodyti, tai — $40.00. Jie vi
si trys tokius bilietus turėjo.

Perėję tiltą, gavome išsi
skleisti. Patraukiau smarkiau, 
kad kitus pralenkus ir turėjau 
progos j einančius žmones pri
sižiūrėti. štai, žiūriu, eina pui
ki pora. Vyriškis puikiai atro- 
lo, o jo panelė dar puikiau. Ji
nai, matyti, labai patenkinta,

xx x x x x x lYYiimTimrzTn \xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

h Peoples Furniture Co
DIDŽIAUSIOS LIETUVIU KRAUTUVES CHICAGOJE 

Užpildytos su augščiausios rųšies. Pianais, Radioms, Rakandais. K 
raia. Pečiais ir visokioms namų reikmenims.

Taipgi išdirbinėja dailiausius seklyčioms setus 
nuosavoje dirbtuvėje.

Ir yra autorizuoti pardavinėti labiausiai 
išgirtus muzikalius inst r u inen t u.s.

KIMBALL PIANUS ir R. C. A. RADIOLAS.
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Tik pailgindami prekių rųšis ir gerai įsi
vaizdindami J Jums teikiamų patarnavimų 
ir tvaikingą šios pirklybos vedimų, Jus da- 
žinosite, kad visuomet apsimoka pirkinėti 
namų įeikmenis labiausiai atsakančiose 
(Mest llcliable) Krautuvėse. Todėl Jus 
visais žvilgsniais busite geriau patenkinti 
lankyt imi Peoples Furniture Co. K;autu- 
ves, nes jus čia rasite geriausias prekes ir 
patam i vinių už mažesnį atlyginimų.

1/ >) jrrlM.
1 ’isTTfflSIL»

Lengvins Išmokėjimo Budus Pritaikom Kiekvienam 
Pagal Išgalę 

Dvi Krautuvės ir Setų Dirbtuvė H

M
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I 
I4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St.

Lafayette 3171 Canal 6982
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKRO9IS, Vedėjas

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prisirengkit Dabar žiemai
Mes turime didžiausį ir geriausj pasirinkimą augš- 
tos rųšies šildytuvų, virtuvei pečių ir t. t. Central 
Manufacturing Distrikte.

štai yra keletas musų bargenų:
Porcelinis Moor parloro šildytuvas, didelis .... $79

Mėlynas arba pilkas, 16 mieros base burner’is, ver
tas $110, specialiai ............  $69

Juodas ir nikeliuotas, didelis base burner’is .... $49

Baltas gasinis ir anglinis pečius, paprastai $195, 
specialiai ................. ........................................ $98

CENTRAL ŪISTRICT FURNITURE CO.
3621-23-25 So. Halsted St

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

eina kumštynių žiūrėti visai rodo gana inteligentingas. Jam minioje begalinis sujudimas, 
labai simpatizuoja šviesesnioji šalia manęs sėdys vyras meta 
minios dalis ir sukelia didelių savo kepurę ant grindų ir taip 
ovacijų. Tiesa, ir Dempsis gft- smarkiai ją trempia, kad tarsi 
vo ovacijų, bet tai jau dau
giausiai iš nekultūringųjų žmo
nių.

Jau viskas prirengta. Taigi 
užgesina stadiume žiburius, o 
areną labai stipriai nušviečia. 
Tiesiog žavingas reginys. Tik
tai įsivaizduokite, pusantro šim
to tūkstančių žmonių (daugiau 
nei visi Kauno gyventojai) sė
di lyg ir kokiame milžiniškame 
lovyj, kuris visas marguoja 
jų galvomis, o vidury arena, 
gražiai padaryta ir puikiai nu
šviesta.

Vos tik spėja Tunis su Demp
siu susiremti, tuoj matyt, kad 
Tunis ne tiktai atrodo džentel- 
monu, bot ir iš tikrųjų jis 
kumščiuojasi kaipo džentelmo- 
nas. Jis viską daro apgalvojęs, 
taigi labai atsargiai, taktingai 
ir vis su taisyklėmis. Tai tik
ras savo amate artistas. Jis 
ne šlageris, kaip Dempsis, bet 
gyvas boksininkas. Jo darbas 
arenoje neatrodo žiaurus, ot tik , 
gero sporto aktas ir niekas

ji butų baisiausiai jam nusidė
jus. Jis šaukia kiek tik jo gerk
lė išneša. Tr mosikuoja ranko
mis taip smarkiai, jog aš tik 
žiūriu, ar nesnkruvins man no
sies. O stora moteriškė, kuri 
sėdi užpakaly manęs, juokiasi • 
iš džiaugsmo taip smarkiai, kad 
burna atsidaro ausis nuo au
sies.

(Bus daugiau)

Mrs.

nereikės. Beveik 
iš einančiųjų turi

linksma. 'Toliau eina kita po
ra. Vyriškis senas, žinoma, ir 
Moteriškė ne . jauna, matoma, 
,(> žmona, nes storoka ir be 
pudros ant veido. O čia neto- 
1 ese skubi-pukši senutė. Smak- 
i is atsikišęs tai jau be dan
tų. Vyriškis, ją vedinas, dar 
gana jaunas. Bene tik bus jos 
‘imus. Pasiveju minioj vyriškį 
su dviem mergaitėm. Jis 
' il.ai storas, šiltais kailiniais 
psivilkęs. Mergaitės delikat- 

nios, taigi ir dingtelėjo galvo
je mintis: jei tik bus šalta, tai 
»r jas galės kailiniais apsupti. 
> tada, visiems trims susiglau- 
’us, šalti 

kiekvienas
• iiit pečių užsikabinęs skrynu- 
ę, kurioje, .žinoma, randas stik- 

’ai, pro kuriuos ir toli matyti 
galima.

Jau ir stadijume. Tvarka čia 
labai gera. Patarnauja manda
giai. Ir žmones, su kuriais man 
tenka sėdėti, gana mandagus. 
O gal dėl to, kad kaip ir tyčia 
įasitaikė apie tuzinas moterų. 

’>vi sėdėjo visai šalia manęs, 
viena priešais, o kita netoliese 
ižpakalyj.

Biskj pavėlavau, -taigi kumš 
’iavosi antra pora. Atrodė bai
siai žiauru, biauru, ot, stačiai 
laukinių žmonių darbas! Kumš
čiuojasi du šlageriu. Jokio spor- 
o jų akte nesimato. Baisiai 

Maurus įniršusių, proto nete
kusių, tik jausmais gyvenančiu 
vyriškių vienas kito pliekimas, 
tai ir viskas. Pavyzdžiui, sustos 
prie arenos virvių ir kai jau 
pradės vienas kitam į vidurius 
duoti, tai rodosi, kad ir žarnos 
jų pasileis, taip baisu. Tai vi- 
uii neboksininkai, bet tiktai 
šlageriai. Tokiems nereikėtų 
leisti kumščiuotis. Kai žiuri j 
juos, tai taip ir lenda galvon 
mintys, kad mes dar gyvena
me puslaukinių žmonių gady 
nę, kad civilizacija, tai tik be
prasmis žodis.

Bet daugeliui Jopsotojų šiuo 
du gladijatoriu, matyti, labai 
patinka. Jie smagiai šaiposi, 
šaukia, tą, kurs laimi, giria, o 
tą, kurs pralaimi, stačiai nie 
kiną. Seku vieno išreišką. At
rodo, kad jis kumščiuotųsi, taip 
jo puslaukinė siela tą viską jau
čia ir gyvena. Jis tai dantis su
kanda, tai kumštis sugniaužia, 
tai baisiai išsišiepia, tai nuo sė 
dynės pašoka, o akys tai tarsi 
ugnimi dega. Bet kitas vyriš
kis sėdi labai ramiai. Matoma 
langiau civilizuotas. O ką-gi 
moterys daro? Jos, matyti, tu
ri didelio smagumo. Jų veiduo
se pykčio nematyti, negi dide
lio susijudinimo ten surasi, jo- 
sau smagiai juokiasi, ir tiek 
Nors ir labai žiaurus reginys, 
viš dėlto jokio gailesčio jose 
nesukelia. Jos jau ramiai žiuri, 
nusišypso, kartais ir visai gai
šiai nusikvatoja, tik nė .žodžio 
neištaria, kad tai baisu. Mato
ma, kad moterų siela visai nėra 
tokia, kaip dauguma mano.

Vienas gudruolis sušunka, 
kad reikia, girdi, apsukti stik
lus, vadinas, dirstelėti per ki
tą galą, tai matysi lygiai tiek, 
kaip tie, kurie turi bilietus už 
$5.00. Visi tuoj bando ir turi 
iš to labai gardaus juoko, nes 
taip žiūrint arena spinkso lyg 
kokis žiburėlis už mylios ar to
liau.

Arenoj pasirodo kita pora. 
Tai tikri boksininkai. Ir 
kumŠčiavimasis atrodo
įdomiu sportu. Inteligentiški 
žmonės patenkinti, bet storžie
viai nerimauja ir tik laukia, 
kad greičiau pasibaigtų. Išei
na dar dvi poros, liet kas čia 
jų tepaisys, kad visi tik ir lau
kia Tunio su Dempsiu pasiro
dant. O tai bus patsai gyvasis 
dramos aktas.

Įšoka j areną Dempsis. Dik- 
tas vyras. Bet tai ir viskas. 
Apart sveikatos, nieko daugiau 
jame nesimato. Anot tos pasa
kos, kaip Dievas dalino smage- 
nas, tai tur būt užmiršo Demp- 
siui jų kiek reikia duoti. Todėl 
jis proto jėgomis visai neatsi- 
žymi. Aitrodo lyg mulatas, 
indijonas, tik jau ne baltas 
žmogus.

Pasirodo ir Tunis. čia tipas j 
visai kitokia. Aukštas, tiesus 

vyras, balta oda, ir aplamai at- I

dabar
gana

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios, klesos kamba

riai, tiktai staterooms

100 N. LaS’alle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

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

Yards 4951
Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUftERKA
3252 So. Halsted St.

VirSuJ Universal
State Bank

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

OPTOMESTRIST

Tel. Boulevard 6487 
4649 S'o. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUftERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mog gatvSa 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuto- 
rij°H 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
je ligose prieš 
gimdymo, laike

I gimdymo ir po 
Į gimdymo.
i 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 va), vakare.

kolegiją;

■

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimų, 
akių Įtempimų, ir galvos 

skaudėjimų

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.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Visai kitaip betgi atrodo:
Dempsis. Jis tik j vidurius tai-' m^xxxxx^xmxxxxxxmxx 
ko suduoti. Jis vartoja priemo
nes, kurios nėra leistinos. Jis 
susilenkęs, tarsi tigras koks, 
tik tyko, kad pilvan gerai su
davus. o kai pasitaiko, susikib- ant orderio darant, 
ti, tai jis bando laužyti, sukyli i negu Ready Made. 
Tuniui rankas, o kaklą ir pa
kauši, tai duoda kiek galėda
mas. Tas viskas atrodo labai 
prastai ir visai išmuša iš veiks
mo sporto jausmą.

Vis dėlto pirmąjį roundą lai-! 
mi Tunis. Bent man taip atro
dė, ir, kaip mačiau laikraščiuo-, 
se, taip sako kritikai. Tunis 
lengvai laimi ir antrą roundą, | 
nes jis visur Dempsį numuša.

Trečiame rounde Dempsis už
sidega, įduksta. Jis dabar jo
kių taisyklių nesidaboja. Plie
kia Tunį kur tik papuola. Jis 
užduiMla Tuniui peržemai (tai
gi kaip mūsiškiui Šarkiui) sy
kį, užduoda antrą ir dabar Tu
nis protestuoja tarpininkui 
(referee), kam Dempsis netei
singai kumščiuojasi, liesą sa
kant, mušasi, nes jis daug ge
riau Sugeba muštis, negu kumš
čiuotis. Dempsis šitą roundą 
laimi, nors ir nešvariu keliu.

Dabar jau ir vienas teisėjų 
(Lytton) pastebi tarpininkui, 
kad Dempsis peržemai suduo
da.

Ketvirtas roundas labai įdo
mus. Tunis, matoma, užsidegė 
už neteisingą Dempsio kumš- , 
čiavimąsi ir nori jam atsimo- ' 
keti. Jis čia kumščiuojasi taip 1 
gyvai ir smarkiai, kad rodosi 
Dempsis nė šito roundo neiš- 
teses. Dempsis atrodo visai ap
svaigęs, vis dėlto laikosi. Ir ši
tą roundą laimi Tunte. Už tai ,

TEMYKIT DRAUGAI
Drapanos yk-a nupigintos 

pigiau i 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

S. L. FABIAN & Co.
809 W. 35tli St.

(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0611—0774

Onderiuokite ankščiau, 
nesigraudinsite kaip anksti 
užsikėlęs.

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

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

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

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

CHAS Mc KAY
Hoyne Avė. ant kampo 

Chicago Avė.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

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

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyru, 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, Boulevard 4186

Lietuviai Advokatai
A

VENNERSTENS 
vohemUm mo 

TIKRI

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom Stn Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boalevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarą, išskyrai ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

IAI

K.JURGEUONIS

'’SI rsti ”

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

SKIRTINGI
NulmMtVMdl-nŽIUaEKlT 
C^STYKTr-MRAfiAUlOT 
nmiAPmui

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Rugsėjo mėnesio 
GYVENIMAS 

papuoštas naudingais 
raštais ir puikiais 
gražuoliu atvaizdais. 
Įsigykit GYVENIMĄ 
tuojau — nesigailėsit. i

Miesto Ofisas 
1M No. SUte St„ Room 1612 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:80 iki 8:30 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

TcL Yards 9141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiHama.

h ■■ '■ 111 11

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ava, 2 labos 

Chicago, UI.
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, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
\ Tel. Midway 2880

bi m ..■■■■■....—.......-.ii—<

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirargaa 
Specialistas Moteriškų, Vyriiką 

Vaikų ir visų chronišką ligą 
Ofisas 3102 So. Halsted SL, Chicago 

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

/

Prenumerata metams 
Plisti metų*
Kopija ..........................

>u

K 
$1 

20c

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 Pfitnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

1724 So. l^oomis, kampas 18 ir Blne 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam tviesaz t 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namui i 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodam
ant lengvo iimokCji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2210 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Garsinkites Naujienose
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naujienos
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Editor P. GRIGAITIS

1739 South Halited Stroci 
Chicago, UI.

Telephone Rooaerelt 85M

Subscription Ratoai
18.90 por yoar ln Canada
|7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy. > <
Entered as Socond Claaa Matter 

March 7th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, III., undar tha act of 
March 8rd 1879. X

Naujienos eina kaadien, iiakdriaat 
sekmadienius. Laidiia Naujieną Ben
dro**, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
BĮ — Telefonai: Rooaovelt 8509.

18.00 
4 0* 
2.50 
1.5* 
.75

Užsimokėjimo kalnai

Chicagoje — paštu:
Metama ------------------- -------
Pusei meti______________
Trims raineliams________
Dviem minėdama________
Vienam mineaiul „__ ____

Chicagoje per neiiotojuai
Viena kopija_________ _____— 8c
Savaitei ____________________  18c
Minėsiu! _______ ____________ 75c

Suvienytose Valstijose, ae Chicagoje,
psttui

Metams _ (7.00
. Pusei metų ...........   8.50

Trims mėnesiams_________ 1.75
Dviem minesiams 1.25
Vienam minėsiu! .75

Lietuvon ir kitur uiaienluoaei 
(Atpiginta)

Metanu _____ ~_____ ______~ (8.10
PumI metų ___________ 4JK)
Trims rainesiams ____158
Pinigus reikia alioti pakto Money 

orderiu kartu su ušsakyma.

1,500 LIAUDIES MOKYKLŲ

Meksikos valdžia nutarė ateinančiais metais įsteigti 
1,500 liaudies mokyklų, nors tuo pačiu laiku išlaidos vi
siems kitiems valdžios departamentams yra (dėl stokos 
pinigų) mažinamos. Tos mokyklos skiriama daugiausia 
apskritims, apgyventoms indėnais, kurių tarpe analfabe
tai (beraščiai) sudaro labai didelį nuošimtį.

Prieš Meksikos revoliuciją, kuomet tą kraštą valdė 
dvarininkai ir kunigai, liaudies švietimu niekas nesirūpi
no. Meksikos ūkininkai ėjo baudžiavas svietiškiems ir 
dvasiškiems ponams ir buvo taip baisiai prispausti, kad 
apie mokslą nė negalvojo. Tik nuo to laiko, kai revoliu
cija paėmė Viršų ir valdžios priešakyje atsistojo gen. 
Obregon, mokyklų durys atsidarė biednų žmonių vai
kams. Sakoma, kad nuo Obregono administracijos laikų 
iki dabar analfabetizmas Meksikoje, sumažėjo 40 nuo-

v. T'L»-. i
simcių. v

Prezidentas Calles tęsia savo pranokėjo pradėtąjį dar
bą. Jo susirūpinimas liaudies švietimu aiškiaus, negu kas 
kita, rodo, kad dabartinė Meksikos valdžia yra žmonių 
valdžia.

DARBININKŲ SUSIPRATIMAS DIDĖJA

Liepos mėn. 15 d. Austrijos sostinėje Vienoje, kaip 
žinoma, buvo kruvinos riaušės, kurias išprovokavo poli
cija ir kurių rezultate šimtai žmonių buvo užmušta arba 
sužeista. Praloto Seipelio vadovaujama Austrijos vy
riausybė dėjo didžiausių pastangų, kad tais kruvinais įvy
kiais diskreditavus Vienos socialdemokratinę administra
ciją ir demoralizavus darbininkus. Bet iš tų pastangų, 
matyt, nieko neišėjo, kadangi socialistų jėgos Vienoje ir 
šiandie auga.

Vienos socialdemokratų partijos sekretariatas, pada
ręs partijos narių surašymą, paskelbė, jogei nuo liepos m. 
15 d. iki rugpiučio 31 d. į partiją įstojo 7,500 naujų narių, 
nors vasaros mėnesiais paprastai gyvenimas visose orga
nizacijose apsnūsta. Iš partijos gi per tą laiką išstojo 
viso 133 žmonės. Vienos mieste dabar randasi 373,000 
organizuotų socialdemokratų, tarp jų 120,000 moterų.

Iš šitų faktų pasirodo, kad nuėjo niekais ir visa šlyk
šti Maskvos bei jos klapčiukų demagogija, kuria buvo mė
ginama sukelti darbininkuose nepasitikėjimą socialistais. 
Drumstam vandeny žvejot bolševikams sekasi tiktai tenai, 
kur darbininkų masės yra tamsios.

THERMIDORO ŽENKLAI

Ne kartą mums teko šioje vietoje nurodyti į tai, kad 
teroras, kurį vartoja Rusijos sovietų valdžia prieš savo 
pilitinius oponentus, reiškia revoliucijos išsigimimą. Da
bar, kuomet Rusijoje, nežiūrint išorinės taikos ir palygi
namo vidujinio ramumo, beveik kasdien ateina iš tenai 
žinios vis apie naujus mirties nuosprendžius ir sušaudy
mus, ties tuo klausimu tenka vėl sustoti.

Begailestingai žudo savo priešus tiktai ta valdžia, 
kuri dreba dėl savo kailio. Žudymais tokia valdžia sten
giasi ne tiktai išnaikinti tuos, kurie jai išrodo pavojingi, 

bet ir nugąsdinti opoziciją. Teroras yra jos ramstis.
Bet valdžia, kuri remiasi teroru, tolyn vis labiaus da

rosi nepakenčiama žmonėms ir, pagaliau, susilaukia va
landos, kada tas kruvinas valdymo įrankis atsikreipia 
prieš ją pačią. Šitaip, pav. buvo didžiosios franeuzų re
voliucijos (1789—1794 mm.) laikais. Aršiausias teroro 
apaštalas Robespierre pats krito to teroro auka, ir jo ga
lios žlugimo diena, Thermidoro 9-jo, pasiliko žmonijos at
mintyje, kaip vienas žymiausiųjų istorijos įvykių.

Thermidoru Francijos revoliucionieriai praminė vie
ną vasaros mėnesį savo naujam revoliuciniam kalendoriu
je. To mėnesio devintą dieną (liepos m. 27 d. 1794 m.) Pa
ryžiuje staigiai įvyko sukilimas prieš teroristinę valdžią, 
ir ji buvo nuversta, o jos vadas Robespierre sužeistas ir 
suimtas. •Sukilėliai paskui nutempė buvusį diktatorių 
prie tos pačios giljotinos, kurią jisai vartodavo savo prie
šų galabijimui, ir nukirto jam galvą.

Įdomu, kad apie “thermidorą” ir “thermidoriečius” 
šiandie viešai kalba ir Rusijos komunistai savo tarpusa
viniuose ginčuose. Štai, komisarų tarybos pirmininkas 
Rykovas, duodamas raportą apie partijos centro susirin-

Ir mes pergyve-

kimą Maskvos komunistų organizacijai, padavė sekančią 
ištrauką iš Trockio kalbos, pasakytos tame susirinkime:

“Didžiosios franeuzų revoliucijos metu buvo tūk
stančių tūkstančiai nudaigoti giljotina. If mes esame 
sušaudę nemaža žmonių. Bet franeuzų revoliucijoje 
buvo du dideliu perskyrimu: vienas ėjo taip (Trockis 
iškėlė ranką), o antras — taip (Trockis nuleido ran
ką). Reikia tatai gerai suprasti. Kol perskyrimas 
ėjo aukštyn, tai franeuzų jakobiniečiai, tų laikų bol
ševikai, kapojo galvas baltvardiepams ir girondis- 
tams (išt. žirondistams. Dešinysis Francijos revo
liucionierių sparnas. “N.” Red.).
nome tokį perskyrimą, kuomet mes, opozicija, buvo
me ‘šaudytojai’, t. y. galabintojai. Bet po to Franci- 
joje prasidėjo antrasis perskyrimas, kai thermidorie- 
čiai, ‘dešinieji’ jakobiniečiai, ėmė kapot galvas kai- 
riemsiems jakobiniečiams, t. y. tų laikų bolševikams. 
Kai mes, opozicija, pradėjome sušaudymus, tai mes 
žinojome aiškiai, sulig kuriuo perskyrimu mes tai da
rėme, bet dabar aš bijau, kad jus rengiatės mus... 
sušaudyti sulig thermidoro perskyrimu.”
Tai tokiais žodžiais prabilo Trockis, vienas stambiau

siųjų bolševizmo kūrėjų Rusijoje, į dabartinį bolševikų 
vadą Staliną ir jo šalininkus. Ar tai ne rodo, kad Rusi
joje bręsta kas nors tokio, kas gali atnešti vaisių, panašių 
į Francijos thermidoro devintosios?

( 
( 

m - ^ (
AA AM M M M

.......... .. ..................... 1 * ■■■■■■■■.■!, t I Į f -,.įįįĮ

Danijos ūkininkai. — Ar 
arklių skaičius mažė

ja Francijoj?

labai 
danų 

Esą 
turi eiti
jie turi

Kai kurie politikieriai 
entuziastiškai kalba apie 
ūkininkų koperatyvus. 
Amerikos farmeriai 
tomis pat pėdomis;
steigti koperatyvus, kurie duos 
jiems galimybės' aukštesnėmis 
kainomis 
duoti.

'račiau 
vien tik * 
būklės negali palengvinti. Tokie 
koperatyvai, kokie dabar Ame
rikoj kuriami, bankininkams 
nėra pavojingi. Danijos ūkinin
kai ėjo kitokiais keliais. Jie 
vien tik koperatyvais nepasiten
kino. Jie sukūrė ir savo poli
tinę partiją. Jie operuoja ko- 
peracijos bankus, kredito drau
gijas ir fabrikus.

Kitais žodžiais sakant, Dani
jos ūkininkai, ačiū savo politi- 
rei partijai, pasidarė nepri
klausomi nuo bankininkų ir pa
jėgė atsikratyti nuo perkupčių 
ir spekuliantų.

Prieš 60 metų danai buvo 
nuskurusių ūkininkų tauta, 
šiandien jie yra nepriklausomi 
ir pasiturintys ūkininkai, kurie 
pajėgė savo ekonomišką būklę 
t inkamai sutvarkyti.'

Tokių rezultatų negalima at
siekti pagalba kelių masinių 
mitingų arba pagalba vajaus 
gauti kuodaugiausiai narių ko- 

Ipertyvams. Reikėjo daug sun
kaus darbo, kol danai pasiekė 
dabartinio laipsnio.

Danai suprato, kad geriausi 
trąša žemei yra ląisvas protas 
ir apšvieta.

Pirmoj pusėj dvylikto šimte- 
čia, kada danų ūkininkų padė
tis buvo neįmanomai sunki, 
rvtsii*a<lo naujas lyderis N. S». 
1\ Gruntwigo asmenyj. Jis re
komendavo ūkininkams tokią 
* pogromą, kuri atrodė visai 
nepraktiška.

Grundtvig pasiryžo sukurti 
i utelektualę laisvę Danijoj kai
po tinkamiausią priemonę at
sekimui ekonomiškos laisvės. 
Jis sukūrė naujos rųšies mokyk
lų, kuri žymiame laipsny} prisi
dėjo prie atsiradimo naujos rų- 
šies ūkininkų.

(irundtvigo sukurtosios liau
dies aukštesnės mokyklos visai 
nėra panašios j paprastas mo
kyklas. Jas lanko ne vaikai, 
bet jau paaugęs ūkio jaunimas. 
Įstojimui nėra reikalingas jokia 
mokslo cenzas, Mokiniai ne
turi jokių rankvedžių; jiems 
neužduodama lekcijos mokytis; 
jokių egzaminų nereikia laiky
tų; diplomų taipgi nėra. Viskas 
atliekama labai paprastai. Mo
kytojas kokiu nors klausimu 
duoda paskaitų, kuri tęsiasi

savo produktus par-

laktas yra tas, kad 
koperatyvai farmerių

363,152
447,915
574,936
721,306

paduotų

1922 2,778,000
1923 2,848,000
1924 2,859,000
1925 2,880,000

Tinkamam analizui 
skaitlinių reikalinga turėti gal
voj tas faktas, jog 14)00 m. au
tomobilių pramonė buvo ką tik 
prasidėjusi; tuo tarpu arklių 
auginimo industrija buvo pasie
kusi beveik maksimumo. Taip 
dalykams esant nieko nėra nuo
stabaus, kad automobilių skai
čius sparčiai augo.

Reikia neužmiršti dar ir ki
lo dalyko. Franci j a dalyvavo 
pasauliniame kare ir pražudė 
apie 600,000 arklių. Pasidarė 
didelė spraga, kurią nelengva 
buvo užpildyti. 1913 m. Fran- 
cija turėjo 3,222,000 arklių, —

tai dižiausias skaičius, kokis 
ten kada nors yra buvęs. Pir
mą kartą po karo arklių cenzas 
įvyko 1920 m. Tais metais 
arklių priskaityta 2,635,000, o 
motorinių vežimų 237,125. Pra
bėgo penki metai. Motorinių 
vežimų skaičius pašoko iki 
721,306, bet nežiūrint j tai, 
arklių skaičius irgi padidėjo 
ant 245,000 ir pasiekė 2,880,- 
000.

Priežastis to reiškinio yra ta, 
kad Francijos kaimeičiai yra 
labai konservatyvus. Iš kitos 
pusės, smulkus ūkininkai neį
stengia įsigyti traktorių ir au
tomobilių. Todėl kol kas dar 
nėra jokio pavojaus, kad trum
poj ateity Francijoj išnyks ark
liai. — K. A.

tapo sava-
organi-

H

narius

Lietuvos Darbininkų 
Gyvenimas

apie valandą laiko. Likusį lai
ką jis pašvenčia diskusijoms. 
Kartu su studentais jis disku- 
suoja kasdieninio gyvenimo 
klausimus.

Vyriausias tų mokyklų tiks
las yra išmokyti mokinius pro
tauti. Jaunimas lanko jas ne 
tam, kad kokią nors profesiją 
išmokus. Mokykla išmokina jį 
nepriklausomai protauti ir pa
čiam savo jėgomis šviestis.

Mokiniai pasiliuosuoja nuo 
atgyvenusių savo dienas tradi
cijų; jie išmoksta tinkamai j- 
vertinti visokių demagogų 
skambias frazes.

Danijos koperatyvai niekuo
met nebūtų tiek įsigalėję, jeigu 
tose mokyklose išauklėti ūki
ninkai nebūtų susiorganizavę į 
politišką partiją.

Amerikos farmeriai vargu 
daug ką galės atsiekti vien tik 
koperatyvais be savo politinės 
partijos. Kuomet jie susiorga
nizuos taip, kaip danai, tik tą
syk jie pajėgs atsikratyti nuo 
perkupčių ir spekuliantų, o taip
gi nuo bankininkų įtakos.* *

miestuose moto- 
pradeda pava- 
Kai kurie net 

kokio šimto me-

*

Didesniuse 
viniai vežimai 
duoti arklius, 
mano, jog už
tų arklius bebus galima maty
ti cirkuose ir zoologiškuose 
daržuose.

Francijoj ir kitose Europos 
valstybėse, kimps užlaiko dide
les armijas, ypač susirūpinta 
arklių nykimo klausimu. Nors 
juo tolyn, tuo karai į darosi la
biau meshaniški, vienok be ka
valerijos net moderniškoji ar
mija negali apsieiti. Pasaulinia
me kare raiteliams nebuvo pro
gos tinkamai pasirodyti. Bet 
nežiūrint į tai, jie visgi labai 
svarbią rolę lošė. Kai kilo su
manymas Francijos armiją su
mažinti, tai vyriausias štabas 
labiausiai priešinosi kavalerijos 
sumažinimui.

Motorinių vežimų daugėjimas, 
kaip buyo manoma, turės žy
miame laipsnyje prisidėti prie 
arklių nykimo. Bet Francijoj 
taip neatsitiko, nežiūrint į tai, 
kad automobilių skaičius ten 
labai sparčiai auga. 1900 m. 
Francija turėjo tik 3,000 mo
torinių vežimų; arklių tais me
tais buvo apie 3,000,000. Pra
ėjo 25 metai. Motorinių veži
mų skaičius j>ašoko iki 750,000, 
o arklių skaičiuj pasireiškė la
bai nedidelis skirtumas, — jis 
sumažėjo ant 20,000. Tikroji 
Francijos padėtis geriausiai pa
aiškės iš sekamos lentelės:
Metai

1920
1910
1913
1920
1921

Arklių 
skiačius 
2,903,000 
3,198,000 
3222,000 

2,685,000 
2,706,000

nėra pripratę taip 
dirbti, kaip kad mes 
Amerikoj, tai faktas, 

dar neviskas darbinin-

Kai kurie amerikiečiai, ypa
tingai profesionalai, sugryžę iš 
I Jetuvos nepaprastai gražiomis 
spalvomis piešia tenykščių dar
bininkų gyvenimą. Kai kurie 
stačiai sako, kad Lietuvoj dar
bininkai geriau gyveną, negu 
Amerikos darbininkai, o jei, 
girdi, jau ne geriau, tai ne ne 
prasčiau. Daugumai tų ameri
kiečių, tiesa, teko matyti dir
bant Lietuvos darbininkus ir 
jie neatsitebi ir neatsigėri tų 
darbininkų lengvu ir nesparčių 
darbu. Kad Lietuvos darbinin
kai ir kitų Europos šalių dar
bininkai 
skubiai 
dirbame 
Bet tas
kų gyvenime; tas dar neparodo 
jų ekonominio gerbūvio. Maty
li darbininką dirbant, dar ne
galima spręsti apie jo gyveni
mą. Kad spręsti apie darbinin
kų būklę, reikia susipažinti ar
čiau su jais; reikia matyti, 
kaip jie gyvena, tai yra kaip 
jie maitinasi, kaip jie rengiasi 
parėję iš darbo ir kaip atrodo 
darbininkų šeimynų gyvenimas; j 
kokiuose kambariuose jie gyve-t 
na, kaip jų vaikai auklėjami ir 
I t. Tik šiuos dalykus žinant, 
galima daryti išvadą: ar darbi
ninkų gyvenimas geras ar blo
gas. Gi minimi amerikiečiai 
šių dalykų, matyti, visai ne- 
temijo.

Man pačiam teko būti Lie
tuvoj pereitais metais. Nuo to 
laiko ten darbininkų padėtis ne 
tik kad nepagerėjo, bet dar pa
blogėjo. Fašistams pasigrobus 
valdžią į savo rankas, fabri
kantai tuoj pradėjo mažinti 
< arbininkų algas, nes jie žinojo, 
kad darbininkai pasipriešinti ne
gali. Mat, fašistai uždraudė 
darbinikams streikuoti, grąsin- 
dami jiems aštriomis bausmė
mis. Dabar fabrikantai moka 
darbininkams tiek, kiek jiems 
patinka.

Bet eikime į tikrąją 
os darbininkų padėtį ir 

lysime kiek darbininkai 
mokėti į dieną ir ką jie 
mokestį gali nupirkti,
aukščiau minėti amerikiečiai 
ūko, kad Lietuvoj darbininkai 
.iždirba nuo 5 iki 7 litų dienai. 
(Litas lyginasi dešimčiai Ame- 
ikos centų). Dėt Įeiti painia 

mokėti mažiau, negu 5 litus 

dienai. Tatai rašo pats “Lietu
vis”. Jame rašoma, kad padie
niams darbininkams, dirban
tiems ant gJežinkelio buvo su
mažinta mokestis dėl darbininkų 
pertekliaus ir dabar mokama 
tik apie 4 litus dienai. Pažiūrė
kime dabar, ką galima nupirkti 
t.ž 4 litus Lietuvoj. Kaune ar 
iaip miestuose ir miesteliuose, 

kur yra valgyklos, už paras- 
t iausįus pietus reikia mokėti 2 
litus. Tokie pietus nėra toki 
)ietųs, kaip mes Amerikoj pri
statę restoranuose valgyti, nes 

prie pietų Lietuvoj neduoda nei 
kavos nei sviesto nei daržovių, 
'ridėjus tuos dalykus, susida

rys netoli visas darbininko 
dienos uždarbis. Na, tai ką 
valgo darbininkas pusryčiams 
ir vakarienei, jus klausite? Bet 
ai dar ne viskas. Juk darbinin

kui reikia ir apsirėdyti ir kam-

bužius bei batus įsigyti. O juk 
dauguma darbininkų turi ir šei
mynas: žmoną ir keletą vaiku
čių. Aišku, kad tokius pietus, 
kokius Amerikoj visi bolševikai 
valgo, Lietuvos darbininkas nei 
nesapnuoja. Lietuvoj tik ponai 
valgo restoranuose. Darbinin
kai maitinasi juoda duona, barš 
čiais, silkėmis ir lašiniais, bet 
ir tų nedaug. Pieno žiuri, kad 
lik mažiems vaikučiams butų, o 
sau tik barščius užsibaltina 
pienu. Materijos ne daug pi
gesnės, kaip Amerikoj. Viduti
niški čeverykai kainuoja $5, tai 
gi beveik tiek, kiek šioj šaly. 
Ir visi kiti produktai gan bran
gus. Butų galima ir daugiau 
pavyzdžių duoti, liet užteks ir 
šių.

Tai toks yra darbininkų gy
venimas Lietuvoj. Tokiu gyve
nimu gali džiaugtis tik tie, ku
rie jo nebandė.—Studentas.

Korporacijos Sąjungos 
“Spaudos Fondas”

Lietu- 
pama- 
gauną

Patys

Motorinių 
vežimų sknič.

‘ 2,893
53,669

107,875
237,125
289,2881 barį tureli ir šventadienius dra-

_____________ -___________ _________________________ ....... -........... ........

W24 m. lapkričio 1 dienų pa- 
Kaip “Spaudos Fondas” au- 

> keisti įstatai ta prasme, kad 
‘ Spaudos Fondas 
rankiška koperatyviška 
zacija.

Š. m. sausio 1 dienai 
dos Fondas” turėjo 79
kurių tarpe 23 organizacijos, 
daugiausia L. Mokytojų Profe
sinės Sąjungos skyriai, atskiri 
knygynai, o kiti 56 nariai yra 
pavieniai asmenys.

Einant “Spaudos Fondo” j- 
statų 9 kiekvienas narys at
sako už “Spaudos Fondo” pa
sižadėjimus 5 sykius daugiau, 
negu pajų skaičius, š. m. 
“Spaudos Fondo” atsakomybė 
siekė 244,373 litų.

“Spaudos Fondas” išleido 14 
knygų pavadinimų, kurių iš
spausdinta 35,900 egzempliorių, 
o 1926 m.— 27 pavadinimai,— 
ir 74,500 egzempliorių.

“Spaudos Fondas” surengė 
dvi pedagogines ir mokslo prie
monių parodas; vieną— ’ 1922 t 
m. kitą—1924 m.

Nuo 1924 metų “Spaudos 
Fondas^ ’turi įsteigęs mokslo 
priemonių dirbtuvę, kurioje 
pagaminta 116 rųšių 3400 eg
zempliorių kiekiu.

“Spaudos Fondas” aprūpina 
savo narius knygomis, rašomą
ja medžiaga ir mokslo prie
monėmis. .Be urmo prekybos 
“Spaudos Fondas” turi didelę 
detalaus pardavimo krautuvę, 
kuri yra Koperacijos Bumuose.

Detalaus pardavimo krautuve 
turi tris' skyrius: mokslo prie
monių, rašomosios 
ir knygų.
ga, gali parodyti 
balansai: 1924 m.
dien—207,443 lit., 1925 m. I. 1.

lt., 1926. I 1 
ir 1927. I. 1

medžiagos

kelių metų
sausio 1

—759,398 
351,832 lt. 
820,493 lit.

“Spaudos
sisakyti visos Lietuvoje leidžia
mos knygos ir laikraščiai.

1

Fonde” galima už-

Koperacijos Sąjunga “Spau- 
Į dos Fondas” turi tikslo leisti 
knygas, gaminti mokslo priemo
nes, taip pąt prekiauti knygo
mis, rašomąja medžiaga ir mo
kslo priemonėmis.

“Spaudos Fondas” įsikūrė 
1921 m. spalių mėnesį. Iš pra
džios buvo kaip L. Mokytojų 
Profesinės Sąjungos dalis,, o

Ar jus žinote, kad
Vienas vaikščiojimo rekordų yra 

toks, 1000 mylių į 100Q valandų, vie
na mylia kiekvienai valandai. Tai 
atliko Charles F. Morse iš Jackson, 
Mich. Pradėjo eiti 1 vai. po pietų 
sausio 11, 1897. Didžiausias tolu
mas be pasilsio buvo nueitas, 121 my
lia, 385 mastai per C. A. Herriman, 
Cal. Ar jus žinote, jei jums nusibo
do paprasti cigaretai ir norit gerų 
cigaretų, turit bandyti Helmar. Her- 
mar cigaretai yra geri ir jums patiks 
iš pat pirmo bandymo.

Lietuviai Daktarai

/■

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas
2201 West 22nd Street

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidence 6640 S. Maplewood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

j

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 8483
12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30Nuc

iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare
Res. 3201 So. VVallace Street

Ras. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

■

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St, 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

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

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 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. M. 'i'. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK 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.
4412 S'o. Westem Avė.

Tel. Lafayette 4146
J nuo 9 iki 11 v. ryto 

Valandos į nuo g 9 vai. vak.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

, LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.

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

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro

Nedalioj pagal sutarti
3401 SOUTH KALSTEI) STREET 

CHICAGO, ILL.

M
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GHICAGOS 
ŽINIOS
Lėkimas miriop

Herman N. Bundesen, 
Sveikatos komisionierius

Nuo to laiko, kai Lindbergh 
perlėkė Atlantą pagarsėjusiu 
savo aeroplanu, jau kokis tuzi
nas orlaiviniukų prarado gy
vastis panašias pastangas dėda
mi. Tiek daug brangių jgyvas- 
čių tapo prarasta šiose pastan
gose, kad Federalinė valdžia 
daro aktyvių žingsnių sustab
dyti tokius mėginimus perlėkti 
Atlanto vandenynų, kurie iš
rodė neapgalvoti.

Bet kas mėgina sulaikyti 
kvailus žygius tų, kurie neatsi
žvelgia savo sveikatos, ir dalėt- 
džia šimtus mirčių kasdieną? 
Kas perspėja žmogų, turintį 
širdies ligą, neapsunkinti per
daug savo svarbiausi gyvenimo 
organą? Kas perspėja “didį 
valgytoją” būti atsargesniu ta
me, kiek jis valgo ir ką jis 
valgo?

Kas perspėja jaunuolį, kuris 
mano, kad jis gali apseiti be 
miego ir pasilsio,. jogei jis su
siras amžiną miegą pirm laiko? 
Kas perspėja vyrą, kuris pra
leidžia didžiausią dalį laiko vi-
du j, jogei stebuklingoji saulė 
yni priemonė budavoti ir at
gaivinti sveikatą?

Gal būt valdžiai neliktų kiš
tis į privačius sveikatos daly
kus, vienok yra visuomenės pa
reiga mažinti kaip.galima mir
tingumo kiekį. Mirtis dėl šir-

Peoples Fu mitu re Co.
DM DIDŽIAI SIOS LIETUVIU KRAUTUVĖS CHICAGOJE

"ALCAZAR"

Užlaiko viską dėl namų
Taipgi Wholesalnikai ir 

Rakandų Išdirbėjai

Pečių Skyriai
Šiose Krautuvėse yra pilnai aprūpin
ta su geriausiais Amerikos išdirbis- 
čių pečiais. — Čia esti didžiausis rin
kinis naujai pagerinti pečiai.

- “CROWN" MŪŪRES IR T. T.
Labai prieinamoms kainoms.

Lengvais išmokėjimais.
Lankantieji šias Krautuves 
yra pilnai užtikrinti gauti 
pi’ną patenkinimą. — Tą liu
dija tūkstančiai musų pasto
viu rėmėjų. —- Galite jų pasi
klausinėti.

4177-83 AretaAv, 1922-32 So. Kalstai St.
Brighton Parke Prieš 19th Place
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKKOŠIS, Vedėjas

dies ligos gal nėra taip vaizdi, 
kaip prigėrimas juroj su aero- 
planu, vienok tai yra taip jau 
bereikalingas gyvasties prara
dimas.

.John Sutherland, 16 m. vai
kinas, gyv. 3610 Pine Grove 
avė., ėjo šalygatviu ties vieš
bučiu, kuris randasi 803 Sheri- 
dan Bd. Staiga po jo kojomis 
iš viršaus pasipylė “bumaŠkos”. 
Jis pradėjo jas rinkti. Suskai
tė $1.300. Tuo tarpu balsas iš 
ketvirto aukšto suriko: “Tai 
mano pinigai, neimk!” Vaiki
nas įnešė pinigus priemenėm 
Du vyru pagriebė tuos pinigus 
ir dingo. Kam priklausė pini
gai, kodėl jie mesta gatvėn per 
langų — policija negali su
prasti.

* * *
L. Jensen, 18 m. mergaitė, 

gyv. 1920 N. Campbell avė., su
sipyko su savo vaikinu, W. 
Frančos, kai jiedu važiavo au
tomobiliu. Mergina prarijo nuo
dų. Vaikinas nuvežė ją ligon- 
butim Daktarai jos gyvastį iš
gelbėjo. Jiedu susitaikė. Kaip 
muvėse.

* * *
Amerikos nacionalė saugu

mo taryba turi suvažiavimą 
šiomis dienomis Chicagoj. Da
lyvauja į 5,000. Vienas prane
šimų, skaitytų • suvažiavimui, 
sako, Amerikoj žuvo paskuti
niais metais dėl nelaimingų 
prietikių IX),000 žmonių. Vien 
automobiliai užmušė 7,(MM) vai
kų, o 140,000 sužeidė 1926 m.

Pranešimas
Cook pavieto socialistų par

tija laikys mitingą atminčiai 
Eugene V. Dėbso. Mitingo vie
ta Douglas Park Labor Lyce- 

,um. Laikas —spalio 20 dieną. 
Pradžia 8 valandą vakare. Kal
bamoji svetainė randasi prie 
Ogden ir Kedzie avės.

Kalbės tarpe kitų drg. Wil- 
liam A. Cunnea, S. Laving, — 
George Kirkpatrick, Murray 

redaktorius laikraščio The A- 
merican Appeal, Dr. Lobrer, 
narys redakcijos štabo dienraš
čio “Daily Forward”; yra pa
kviestas kalbėti John B. Fitz- 
patrick, Chicagos Darbo Fede
racijos prezidentas, ir kiti.

Visi yra kviečiami dalyvauti 
šiame mitinge.

W. R. Snow, 
pavieto sekretorius.

Del greito piniginių 
eikaių atlikimo su

Lietuva, už pigią 
;ainą, naudokitės 
Naujieinu kablegramų

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Ant Bridgoporto juokų ne

trūksta. Žiūrėkite į pralotą 
Krušą: labdarybės ligoninės 
pamatą kasą, ir tikrai mačiau 
savo akimis, kad kunigas Kru
šas kasė pamatą.

Labai mane nustebino kuni
go Krušo elgęsis, nes visiems 
yra gerai žinoma, kad kun. 
Krušas buvo priešingas ligoni
nes statymui, net kartais buvo 
iš sakyklos bažnyčioj apie tai 
pareiškęs. Man teko asmeniš
kai su pralotu Krušų privačiai 
kalbėtis ir klausti, ką jis mano 
apie labdarių ligoninės staty
mą. Taj jis atsakė, kad ant 
jo rankos greičiau plaukai už
augs, negu jie ligoninę pasta
tys. *

O dabar jis kasė pamatą, tik 
negalėjau pastebėti, ar užaugo 
ant jo delno plaukai ar ne. Mat, 
tvirtai suspaudęs rankoj lope
tą lAikė. 'Hk išrodė, kad pra
lotas vienaip kalba, o kitaip 
daro.

•pradėjau klausinėti žmonių, 
kurie ten buvo tose iškilmėse, 
kas atsitiko su pralotu, kad pir
miau jis taip priešingas buvo, 
o dabar su ševelu taip sunkiai 
dirba. Tai vienas iš minios at
sakė: “Ar tu nesupranti kame 
dalykas—gal privertė kaip Cy- 
reneušą kryčių nešti”.

Mat, labdariai norėjo, kad jų 
sumanymas išsipildytų, kardi
nolas užgyrc jų planus, tai pra
lotas Krušas turi tylėti. Tai vis
gi labdariai parodė, ką jie gali.

—Ten buvęs.

23 d. rugsėjo buvo laikytos 
prakalbos Mildos svetainėj. Kal
bėjo kunigas S. B. Kriščiūnas 
iš Baltimorės, Jis labai sudomi
no žmones savo išvadžiojimais 
ir darodinėjimais apie dangų 
ir kitus negirdėtus dalykus. įdo
mu butų dar kada nors išgirs
ti kun. Kriščiūno prakalbas.

—Ten buvęs.

North Side
Bakanas išvyko į Lietuvą

šeštadienyj, rugsėjo 17 d., 
per “Naujienų” laivakarčių sky
rių išvažiavo į Lietuvą K. Baka
nas. Nors Bakanas dar jaunas 
vaikinas, bet jau trejetas metų 
atgal buvo atvykęs antrą kar
tą į Ameriką, kaipo į laimin
giausią šalį, bet atsidūrė keb
lioje padėtyj ir pastaruoju lai
ku tiek suiro jo sveikata, kad 
nebegalėjo ir dirbti. Taigi pa
tarimu Dr.v A. Montvido, o ir 
būdamas priverstas turėjo grįž
ti atgal į Lietuvą.

Bet grįžimas į Lietuvą irgi 
buvo nelengvas, nes vienas da
lykas — stoka finansų, o ant
ras dalykas, tai sunkus buvo 
išgavimas vizų, ba, kaip pasi
rodė, stokavo formalumų dėl 
atvykimo. Taigi ir susidarė vi
si keblumai. Ale pasidėkavo- 
jant “Naujienų” laivakorčių 
skyriaus vedėjams, Dr. A. 
Mondvidui ir Morning Star 
Kliubui viskas pasisekė tinka
mai sutvarkyti ir Bakanas iš
leisti į gimtąjį šalį.

Bakanas prigulėjo prie Morn
ing Star Kliubo. Taigi kliubas 
ir pradėjo rūpintis savo nario 
likimu. Nežiūrint kiek kliubas 
suteikė kitokios paramos, bet 
dar ir paaukavo 25 dolerius 
ant kelio. Taipgi Morning Star 
Kliubo nariai atsikreipė į drau
gus ir pažįstamus persta lyda
mi Bakano apgailėtiną padėtį 
ir patardami paremti finansiš
kai - kiek kas išgali. Buvo su* 
rinkta 144 doleriai, kurte ir ta
po įteikti Bakanui išleidžiant 
jį Lietuvon.

Aukavo šie: Morning Star 
Kliubas $25; J. Neff, J. Stulgai- 
tis, I. Ambrulevičia, J. Gumaus- 
kas, M. Budria, B. Namajuška, 

I. Gabris, L. Sirupas, A. Da- 
gis po $5; M. Žukas $4; I. Mi- 
laševskis, S. Jakubauskas, G. 
Keras, M. Čepulis, J. Badišaus- 
kas, V. Čepelis, M. Krajauskas, 
V. Navikas, A. Sabeckis po 
$3; X. Saikus, S. Vaškelis, A. 
Lankas, J. Railla, J. Mandra- 
vickas, J. šlivinskas, M. Pas- 
key, I. Milaknis, A. Kuprevičius 
po $2; J. Matuzas, F. šimulis, 
V. Pačkauskas, P. Maleris, T. 
Budi, B. šeikus, D. Mileris, N. 
Alekna, P. Mileris, A. Šinkū
nas, I. Druskis, A. I^mgevičia, 
F. Palionis, A. Sadaitis, K. Mik- 
šėnas, S. Barčaitis, A. Kadest, 
A. Shimkus, I. Žilinskas, Z. 
Daunis, Ch. Montvidas, M. Bel
go, P. Labanauskis, I. Mak- 
rickas, A. Juška po $1. Viso su- 
aukauta $144. Iš syk buvo ma
nyta surengti išleistuvių vaka
rienę, bet paskui sumanyta pri
duoti visus pinigus. Geresnė 
nauda. —X. S.

Iš Birutės
Šimkaus “diena.”

Be abejo jau dabar visa mu- 
zikališkoji Chicaga žino, kad 
komp. Stasys Šimkus darbuoja
si su “Birute”. Pasiekė ta malo
ni žinia ir mane. Taigi pereito 
ketvirtadienio vakarą atlankiau 
“Birutės” repeticijas, kurios 
yra laikomos Mark White Sq. 
parko svetainėje.

Sėdžiu ir klausau žingeidu
mo perimtas. Matau gerb. S. 
Šimkų prie piano prakaituojan
tį. Jis, visas perimtas muzikos, 
tiesiog hipnotizuoja choristus 
ir kartu klausytoją įtraukia i 
tą malonų muzikos verpetą. 
Nejučiomis tampi kaip ir ko
kios nematomos esybės žavė- 
jančios muzikos vergu.
9 d. spalio lai būna Šimkaus 

“diena.”
Kaip yra žinoma, spalio 9 

dieną “Birutė”, su Šimkum 
prišakyje, atidaro savo Muzi
kali sezoną Lietuvių Auditori
joj, kur suplauks visa Chicaga 
pasveikinti gerb. Šimkų. Tą 
dieną reikėtų ištiesų paminėti 
kaip “Šimkaus Dieną.” žmogus 
pilnai to yra užsitarnavęs ir 
yra vertas pagerbimo ir pri- 
davimo smagaus ūpo pasekmin- 
giau darbuoti musų tarpe.

Tai Šimkaus choras.
Paminėti tą svarbią dieną 

komp. Šimkus ruošia programą 
prirengdamas chorą, kurį aš 
pavadinsiu “Birutės-šimkaus 
choru.” Iškalno jums sakau: 
taip sumokinti ir suderinti bal
sus, išgauti iš sielos choristo 
visą ką jis turi, tik Šimkus ir 
gali tai padaryti. Tai jo pri
gimtas talentas. Mes jo talen
tą pagerbsim, bet neužvydėsim 
jam. Mums garbė savo tąrpe 
turėti tokį žmogų prie “Biru
tės”. Šimkus yra rimtas muzi
kas. Mes busime užžavėti klau
sydami jo dainų, jo choro Ir, 
abelnai, muzikos. Senai mes 
turėjom tokią muzikos puotą, 
9 d. spalio mums gerb. Šim
kus su “Birute” prirengs. Ne- 
praleiskime tos progos.

—Dailės Mylėtojas.

LENKŲ SUSIVIENIJIMO SU
VAŽIAVIMUI PASIBAIGUS

šeštadienyj pasibaigt suva
žiavimas lenkų susivienijimo 
Amerikoj.

Lenkų susivienijimas turi į 
250,(MM) narių, o jo turtas sie
kia $18,0(M),(MM).

Suvažiavime pasireiškė ski
limas. Fakliųai buvo kaip ir 
du suvažiavimu. Progresyvė 
srovė, laikiusi posėdžius Sher- 
mano viešbutyj ir konservaty- 
vė — posėdžiavusi La Šalie 
viešbutyj. Abi sroves arba frak
cijos išrinko savas valdybas.

Konservatyvė frakcija turi 
savo žinioj organizacijos kny
gas ir antspaudas. - Ji sakoma 
yra pasiryžusi tvarkyti organi
zacijos reikalus. Iš kitos pusės, 
progresyvė frakcija rengiasi 
pavesti teismams išspręsti gin
čą. T<*del laukiama, kad artirpoj 
ateityj Lenkų Susivienijimo

VARDAS ATSAKO Už GERUMĄ
Old Goki suteikia naują erą cigare

tų smagumui. Per tris metus Ame
rikos didžiausia tabako firma bandė 
surasti ir išdirbti geriausius cigare- 
tus, kurie užganėdintų visus cigaretų 
rūkytojus.

Ir galų gale po daugelio metų ban
dymo, surado naują mišinį tabako ir 
padarė naujus Old Gold cigaretus. P. 
Lorillard kompanija davė Amerikos 
publikai Old Gold cigaretus, kurios 
publika ima šturmu.

Dar jokie cigaretai neturėjo tokio 
pasisekimo, kaip šie. Jei jus dar ne
sat bandę Old Gobi cigaretų, šiandie 
yra laikas juos pabandyti.

Jus galit rūkyti Old Gobi cigaretus 
rytą, dieną, ir vakare, be jokios gerk
lės jritacijos. Pradėkit juos rūkyti 
šiandie. a

Skaitykit Old Gold cigaretų carton 
skelbimus šiame laikraštyj. Išsikirp- 
kit juos ir jsiklijuokit į savo knvgą. 
Jie suteiks jums daug juoko ir daug 
smagmuo šeimynai ir draugams. Jie 
telpa reguliariai šiame laikraštyje.

PETRAS KAMINSKAS- 
LEVANAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
pėtnyčioj, rugsėjo 23 dieną, 8 
valandą vakaro, 1927 m., sulau
kęs 9 m. amžiaus, gimęs Cicero, 
UI., paliko ddieliame nubudime 
motiną Antaniną, seserj Liliją 
3 metų, patėvj Joną Ix>vaną. 
Kūnas pašarvotas, randasi, 1328 
So. 49 Avė., Cicero, III.

•i
Laidotuvės įvyks utarninke, 

rugsėjo 27 dieną, 2 vai. po piet 
iš namų Tautiškai kapines.

Visi A. A. Petro Kaminskas- 
Levanas giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinj patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Motina* sesuo ir patėvis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, tel. Blvd. 5203

Į A ± A |
OLESfi PAULAUSKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

| rugsėjo 24 d., 1:30 vai. ryto, 
I sulaukus 30 metų,, gimus Lie

tuvoj, Kauno rėdybos, Raseinių 
apskričio, , Kelmės parapijos, 
beržiniškių kaimo, 12 metų kaip 
Amerikoje, paliko dideliam nu
liūdime seną motinėlę, tris se
seris ii- du broliu Lietuvoj, tris 
seseris Chicagoj, viena seserj 
šv. Kazimiero vienuolyne, sesuo 
antra Marijona ir švogeris Ga
rniu ir trečia Juzepa ir švoge
ris Balčaitis. Kūnas pašarvo
tas 3216 So. Emerald Avė.

Prie draugysčių priklausė Šv. 
Onos, Rožancavos ir Petronėlės 
ir maldinės Rozanžančiaus ir 
Apaštalų maldos ir Tretininkų 

Iir Vyčių 16 kp.
Meldžiam visų nuo širdies vi

sas draugystes ir gimines ir 
draugus ir pažjstamus dalyvau
ti laidotuvėse, seredoj, rugsėjo 
28 d., 8:30 vai. ryto iš namų 
j Švento Juigio bažnyčią iš 
ten j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Olesės Paulauskai
tės giminės ir pažįstami' ir 
draugystės paskutinį sykį pa
tarnauti. s

Nuliūdę liekame,
švogeris ir sesuo Juzepa 
Balchaitis.

Amerikoj ginčas atsidurs teis
muose.

Beje, tenka pasakyti, kad 
progresyviai lenkų susivieniji
me nėra komunistai.

* * *
Salveišių armija Chicagoj 

planuoja savo darbuotei išleisti 
$750,000 šiemet. Dalį šios su
mos salveišiai padengs savo 
apyvarta, o $367,500 mano su
kelti aukų rinkimu. Greitu lai
ku tur būt prasidės salveišių 
vajus aukų rinkimui.

* * *
Pirmadienyj, fugsėjo 26 d., 

prasidėjo nacionalės saugumo 
tarybos (National Safety Coun- 
cil) suvažiavimas, kuriame da
lyvavo į 5,000 delegatų. O tuo 
tarpu vien tik Cook paviete 
automobiliai užmušė iki pereito 
sekmadienio ryto 702 ypatus 
nuo pradžios šių metų.

Tarpe kitų subatos naktį ta
po mirtinai sužeistas automo
bilio Izidorius Pinzufi, 32 m. 
vyras, gyvenąs 2539 ■VVest Di- 
vision st.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto 
kad pačkn Naujienos 
yra naudingos.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaukite
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 

lioj nuo 2:30 i l-r- 1:30 po pietn
REZIDENCIJA: 

2226 Marehall Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480

TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randas 
naujoj vietoj 

DR. VAITUS!! 
DPTOMVTRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvino aidą įtempimą, kurl» 

esti priežastinj galvon akaudėjimo 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotis 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiąc 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati 
taiso trumparegystę Ir tollregysU 
Prirengia teisingai akinius. Visuo 
f>e atsitikimuose egzaminavimas da 
rotai a 3 »»u elektra, parodančia raa 
liausiąs klaidas. Speciali atvda at 
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai. lt 
ki 8 vai. N&dėlioj 1G iki 1 vai, p. p

4712 So. Ashland Avė.
i e.. Hoatevard 758?

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitag* Av< 

Tėl. Vards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Bhd. 3201

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

GRA BORTUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia- : 
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kadį^r^^^HVl 
neturime išlaidų už- 
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO. ILL.

S. 0. UCHJVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23r<l Place 

Cbicago, III.
Patarnauja laido 

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Fer Cnts and Woundt
Apsisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įsibrėžimą cu šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku 
Zonite užmuša bakterijas.
Ir išgydo.

CLASSIFIED BOS. - ----
Announccments z

Pranešimai

Pirmyn Mišraus Choro repeticijos 
,įvyks antradfenyj, rūpėjo 24 d., 1927 
svetainėj, 1822 AVabancia Avo., 8 vai. 
vakare, su nauju mokytoju ponia Che- 
riene. Kviečiame naujus narius pri
sidėti prie choro.

Pirmyn Mišrus Choras.

Bridgeport. Susivienijimo Lietu
vių Draugijų ir Kliubų Bridgeporte 
laikys mėnesinį susirinkimą antradie
ny, rugsėjo 27 d., šių metų, 8 vai. va
kare, Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svet., 3133 So* Halstcd St. šiuomi 
yra kviečiami draugijų atstovai ir 
valdybos būtinai pribūti j susirinki
mą laiku, nes yra svarbus.

— P. K., raŠt.

Birutes Choro vienų vyrų repetici
ja įvyks seredoj, rugsėjo 28, 8 vai. va
kare, Raymond Čhapel avetainSj. Bu
kit visi. — Valdyba.

CLASSIFIEB nlis]
Personai 

Almenu Ieško
TONSILAI IR ADENOIDA1 

TIK UŽ $25
Širdies ligos ir reumatizmas paeina 
nuo ligotų tonsilų. Išimkit juos dėl 
savo apsisaugojimo, Dr. Frank L. 
Nathanson, 3846 W. Madison St. Van 
Buren 7556.

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-division že

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

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

LIETUVIAI, bukit pasekmingi, 
kinkykit Dickinson Business College. 
Asmeninės instrukcijos: 30 dienų 
kursas. Trumpraščio, knygvedystės, 
mašinėle rašymo, dienomis ir va
karais. 218 S. Wabash, Room 824. 
VVab. 2082. .

ttclp Wanted—Ėemale
_______ Darbininkių Reikia________

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

HALAS & KRAFT, INC. 
Room 453, 111 W. Washington St.

REIKIA januos angliškai kalban
čios merginos lengvam namų darbui, 
l’el. Kedzie 4966. 
----------------------------------------- -----

REIKIA moterų finišerkų prie sve- 
torių. Atsišaukit 4127 Archer Ave^ .

.......  . - -i ■ n

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

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

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

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, J 
3459 Cottage Grove avė.

AB 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 atrodytumėt. Tiktai 
tie kurie gyvena mažiausiai 2 
metus Chicagoj tegul afsišaukia. 
Čia yra puiki vieta dėl tų kurie 
nebijo dirbti ir tiems kurie nori 
toliau pasisiekti.

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

AR JUS TURITE KARĄ?

AR JUS NORĖTUMĖT TURĖTI 
GERŲ EKSTRA SAVAITINIŲ 

ĮPLAUKŲ

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.

REIKIA patyrusių beištariu ir finir 
šeriu prie moteriškų kautų, 2868 W. 
21 Place. i

REIKALINGAS geras antrarankis 
hionos kepėjas; turi mokėt darbą ge
rai, gera mokestis, darbas ant visa
dos, atsišaukit tuojaus. Pranas Balse- 
viče, 4607 North Sheridan Road, 
Kenosha, Wis.__  ___

(Continued on page 6)
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Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
NamaLžemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Miscellaneous

iąn, lietuvių PARDAVIMUI 7 kambarių medinis
.. —sn biznis, 4 namas su garalium^ Puikioj apielin-

kambarių flatas, mėsos piaustytuvas, kih 
daug atako, parduosiu nebrangiai, 105: 
551 W. 29 St. Tik

GROSERNĖ, delikatesu 
distrikte, biznis senas, cas

e, Roselande. Parduosiu pigiai.
20 So. State St.

VYRAI! VYRAI!
PUIKI PROGA

n J miion nnnin FAKSIDUOUA ar mainysime amt Siu lUlą ir pasvaiysiu o aamuunų Hiu-1X1 lietuvių vyrų musų nauJa“!mftio naTno, gasolino slation ir repair rinį hungalow. aržuolo trimas, fumas

ne j mainus.
— ' Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo- 

PARSIDUODA ar mainysime ant: siu lotą ir pastatysiu 5 kambarių mu-

KEELER NETOLI FULLERTON 
— 2 flatų mūrinis, 5—5 kambarių, 
furnas ir pečium slidokas, cemen
tuota elė, tuščias nuo 1 spalio, 
$13,000, savininkas;

VVest 4304.

Svetimkalbių Departmente, shop, pagyvenimui ruimas ant vietos. Šiluma, tik $500 įmokėti, kitus kaip
! ..t ... „t____mn.lo nnuiJ WhWolUXV U.liMoV AAl<7ine

čia
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 812

gali išsidirbti gerų ir pašto-. ?JatJĮk’į iį'lį w>HemlOCK 2847.
St., Phone rendą. David Whitelaw, Builrfer, 4417 

N. Major Avė. Tel. Kildare 8490.

BARGENAS — mūrinis, 2 flatų, 
5—5 kambarių, porčiai, 2 karų ga
ražas, netoli mokyklų, eųuity $3000. 
Savininkas:

1751 N. Meade. 
Albany 0748

For Rent
RENDON — 3557-59 Wallace St. 4 

kambarių fialas. Anglim šildomas. 
Gera transportacija $15 mėnesiui. 
Phone State 4633.

Geras lotas sekamas nuo kampo 
. . ...... .. ............. . ...... prie 79, netoli valstijos kelio, 25x125, 

iriai nauji, atako daug. Parduosiu už.
dyką, tik biskį primokėsit už fikče-j ^cal Estate, 32.36 W. 55th St. Apt. 2. 
rius, o ataką gausit už dyką. Šią ---- --------- - --------------------------
vaitę turi būti parduotas. Pardavimo I - .
priežastis liga. 

1833 So. Halsted St.

EX|TRA ant pardavimo bučernė ir 
grosemė, biznis išdirbtas cash, fikče-l

$500 ĮMOKĖTI
$70 į mėnesį, įskaitant nuoš. 2 apt. 
rendų $45, naujas, gražus 2 apt. kar
štu vandeniu šildomas, sun parlor, 
miegojimui porčiai, lotas 30x125, 20 
minučių iki vidurmiesčio, gera trans
portacija greit augančioj apielinkėj, 
kur kainos kyla, mainysiu į namą ar 
lotą. Gatvė cementuota ir apmekėta, 
nėra išlaidų. Imkit Kedzie Avė. karą 
iki Archer Avė. eikit 2 blokus į vaka
rus, arba imkit Aicher Avė. karą iki 
Spaulding Avė. ofisas 4436 S. Spauld
ing Avė. Tel. Lafayette 9570, arba

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da Soft Drink . Parlor už. pigią kainą. 
Del greito pardavimo. Kas nupirks, 
tas nesigailės. Geras biznis. Prie
žastis patirsit ant vietos. 1643 W. 
69 St. •

Pardavimui 10 akrų prie 83 ir 52, 
dvigubas, sekcfjus linija, $12,000 

7 akras — 25% įmeket, kitus išmokėji- 
miais. Tel. Sunnyside 6925.

GRAŽUS 6 kambarių bungalow 
perdavimui per savininką, nėra 
asesmentų, nėra katailkiškos baž
nyčios nei parapijinės mokyklos, 
kaina $9,000, priimsim geriausį 
cash pasiūlymą. Larsen, 1821 Lo- 
well avo.

PARDAVIMUI 2 akrai žemės, 
120x130, 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, 3939 W. North Avė., Belmont 
2407.

MES parduodame olsello kaino 
mis visiems.

People’s Plbg. & Htg. Sup. Co., 
490 Milwaukce avė. 
Haymarket 1018—4221

PARDAVIMUI gražus 7 kamba
rių bungalow, karštu vandeniu šil
domus, toiletas ir prausynė ant 
viškų, garažas, $3500 cash, kitus 
kaip rendą. 5942 S. Taline.n avė. 

PARDUOSIU grosernę, saldainių Tel. Prosoect 5765.
ir kitų smulkmenų krautuvę. Tunu---------------- -- ---------------------- —
ir Ice Box, galima uždėti ir bučernę. _____________
Geras senas biznis; per 16 metų iš- ..
dirbtas, arba mainysiu ant loto bile' SU niazu įųiokejiniu galite 
kur. nupirkti naujų 6 kambarių mu

ro bungalow puikiai pabudavo- 
ta ir moderniškai įrengia. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 

KENDAl du singeliniai kambariai,, PARDAVIMUI Britanica Enciclope- Namas randasi puik.oje Mar-
Šiltu vandeniu apšildoma, au ar be dia, mažai vartota. Rantuosiu pigiai. quette Park apielinkėje, tik 
valgio, 3548 So. Union Avė. t fl. 4224 So. Rockwell St. r , .•trejetas blokų nuo parkų, arti 

gatvekarių ir bou)evarų. Pirkė- 
i jas gaus lengviausias išmokėji-

MAINYSIU .^“"^naaioLvi6 l,no K.-eipkitds:
7114 S. Campbell Avė.

RENDON bizniavas naujas štoras, 
tinkamas soft drink parlorui. Turiu 
ir fixturea. Jeigu kam reikia. Klau
skit hučernėi 1800 S. Peoria St.

RENDAI 4 kambarių namelis, vys
tas oras netoli šv. Kazimiero kapinių, 
netoli nuo gatvekarių, 11340 So. 
Troy St.

1325 So. 50 Ct. 
Cicero, III.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Jt aisai

Exchange—Mainai

MES nupirkome rakandus 150 kambarių mūrinis bungalow .........
kambarių, hotelis po 3 kambarius sais įrengimais. Mainysiu i l.)tq. 
taipgi. Pilnos mieros lovos su į ,ru,? “MVAI a
springsais $25, krėslai $3.50. dre- 
s riai $15, vilnų bianketai $2, prie
galviai $1, karpetai 9yl2 $10. 4513 
N. Clark st. Ardmore 2075.

« įrengimais. Mainysiu j l.»ti 
THE ROYAL MORTGAGE A 

REALTY CO. 
Hemlock 8300.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo mahogany 
Steger grojiklį 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.

MAINYS
Grosemes, 
Bučernes, 
Lotus, 
Automobilius

ANT

2 FLAT, mūrinis namas, 5—5 
kambarių, 4341 Drummond Place, 
visi assesnientai Išmokėti, 2 furnas, 
viršutinis flatas išrendiiotąs už $50, 
kaina $13,500. cash reikia $2500. 
G. Eari Grindler, 4956 N. Kcntucky

Į avė. Tel. Palisade 0029.

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

6136 S. Halsted st.

didelių, 
mažų, 
vidutinių.

Tuoj teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

('anai 4W0

GBAŽUS 2 El.ATŲ , , 
$13,500, tiktai $1500 cash, garu 

’ šildomas, visi moderniški įrengi
mai, 2 karų medinis garažas, gat
vė cementuota ir apmokėta, savi
ninkas. 5444 S. California avė.

Iš PRIEŽASTIES bedarbės, par-Į 
duosiu savo gražu Stark Grojiklį Pi- ‘ 
aaą už $100. Paimsiu $25 dabar ir 
notas

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, cementiniu pamatu, vana, yra 

i vietos kambariams ant viškų, garažas 
$6950 arba geras pasiūlymas, gerbj 
apielinkėj, Northwest side. Gatvė ir 
ėlė cementuota ir apmokėta, lengvaisu 9 «.»

MAINYSIU ant farmos 2 pragyve- išmokėjimais savininkas Kildare 4078 
nimų namą 6-6 kambarių, elektra ir----------------------------- ------------ ---

ofkiiua'n^^T^ių. ><aina »10,50«.
ANTON DVORAK ’ d-jų pragyvenimų mu

2332 W. Madison St.
Ist floor

Automobiles

muro 
6-6-6 kambarių. Morg. $4,500.

i na $16,000.
F. J. SZEMET, 

3114 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4899

namas
Kai-

PARDAVIMUI pigiai moderniškas 
’ 2 fialų mūrinis namas, netoli trans- 

portarijos, moderniškas, yra ug- 
navietė, 2 karų garažas, įtaisymai 
apmokėti. Mr. Hcrnnann, 1747 N. 
Mayfield avė. Tel. Merrimac 4162

7224 S. OAKLEY AVĖ. — 6 kam
barių moderniškas bungalow, garu 
šildomas, aržuolo trinias, tiktai 
$8950, cash $500, kitus po $60 į 
mėnesį. T. M. RYAN, 105 N. Clark 
St. ('cnt. 2384.

NEBRANGI biznio prapertė, 2 
flutų, kaina $15,500, mūrinis na
mas, 5—6 kambarių, 2 karų gara
žas. ‘

4316 Milwaukee avė. 
Kildare 7491.

COLONTAL Gardens. Nauji, mo
derniški 2 flatų mūriniai, $16,000, 
cash $4000.

Savininkas Kildare 3695

TURIU parduoti dėl užbaigimo 
reikalų, 2 flatų mūrinį namą su 4 
kambarių cottage, 6—<» kambarių, 
bargenns, $5000 cash.

3506 Fullerton 
Bei. 3663.

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

J. W. WEL1CKA
6634 S. Maplewood avė.

TĖMYKIT, TĖMYKIT 
Pigiausiai ko galima

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

vir-

ATYDOS
Namų statytojus parduoda 3 nau

jus 2 flatų namus prie Garfield 
bulvaro, 6—6 kambarių, didelės 
sparvotos tiles vanos, lietaus lašų 
vana, dvigubos base sinkos, garo ir 
karšto vandens šiluma, angliškas 
skiepas, renda $220 į mėnesį, kai
na $23,000 kiekivenas, geras invest- 
inentas, reikia apie $5000 cash, ki
tus kaip rendą.

1922 W. Garfield Blvd.

5 PASAŽIERIŲ Gordon sedan. t 
šis karas išrodo ir bėga kaip nau
jas, nauja maleva, mechaniškai ge
ras, galit pirkti už $500, $200 
kėti, kitus išmokėjimais. Veikit 
DA.NIEI^, 4464 Broadvvay. 
Edgewnter 0540.

įnio- 
tuoj. 
Tel.

. , 1 GERAS namas su įplaukomis.
MAINYSIU eųuity bizniavą lotą j, Naujas 2 flatų namas, 5—5 kam- 

automobilių. Lotas randasi NorthĮbarjŲ> didelis ir šviesus, prie bul- 
Side, savininkas T. Radavičienė, 301 varo, Bervyn’e, tiktai $1500, cash 
So. 4th St., St. Charles, Iii. Tel. 451. i reikia $2500. Green Link Co., 201 

Harrison st. Oak Park 4615 arba 
I Austin 3074.Real Estate For Sale

Namai-žemė Pardavimui

PARDUOSIU savo 2 aukštų me
dinį namą, 6—6 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, 2 karų garažas, 
)irmos rųšies stovyj, netoli katali- 
dškos bažnyčios ir mokyklos, ne
mingi kaina. Del informacijų šau- 
dt Stewart 3125. 7020 S. Barine 
avė.

Pardavimui naujas apartmentinis7 PASAŽIERIŲ Case sedan, ge-, , , i ------------- G L_ ♦“a’o’juu’ —raine .lovyje; savininkas turi par- TURIU parduoti iemlau savo kol- namas ir krautuve, 2 dideles krautu- 
' ■■ -- i. «50 4513 N. Clark st. «<«. 5 kambariu bungalow, 2 ka-1’«» »u skiepu, 8-4 kambarių apart- 

’ . * ■ • • _ A/* F fl 9 . •   t . I MA ė era « A L M n A A a vra /1 «« 0? 4 J fra /4 Oduoti pigiai 
Ardmore 2075.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

rų garažas, kaina $6500, jei pirk- • mentai, 4 karų garažas, rendų $6540, 
• šit tuojau. 7820 Avalon avė. Tel. į su $40,000 galit veikti, kaina $53,000, 

! i Saginaw 6759. priimsiu lotus kaipo įmokėjimą. 3801 
N. Crawford Avė. Irving 2634.

PARDAVIMUI bekernė pigiai.
4743 S. Wood st. Boulevard 8544. ’

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
aukštų mūrinis, 6 kambariai ant 
2 fl., pilnai prirengtas, yra bu
černė ir grosemė, didelė barnė,
randasi prie naujo subdivision, 

PARDAVIMU grožinė ir bučer. mainysiu i bungalovv South Sidc.
nė, daromas geras biznis, 
duodam lunčių. Parduodam 
mirties.

8043 S. Barine avė. 
Stevvart 1422.

taipgi 
dėl

Frank Petry, 2041 W. 63rd st.

MŪRINIS BUNGALOW, $500 CASH

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

PARDAVIMUI j Park Ridge 422 
Lake Avė., 6 kambarių reizuenci- 
ja, karštu vandeniu šildoma, kam
pinis lotas, 87 y 124, assesnientai iš
mokėti. $13,500, — $5,000 cash, 
2% bloko North VVestern Stotis. 
G. Earl Grinder. 4956 N Kentucky 
avė. Palisade 0029.

GERAS INVESTMENTAS 
Biznio lotas 50 pėdų, prie Avers ir 
Springfield, kaina $5,500, cash $2500. 
S. R. Bruce, 745 N. Hamline Avė., 
Kedzie 7891.

Lietuviai darykit bizni su lietuviais,
Keletas naujų 5 kambarių namų, kampinė krautuvė, 5 kambarių flatas, 

I $7250, kitus $55 j mėnesį, su nuo- 3 karų mūrinis garažas, galima var- 
' Kimčiais, tile vana, skalbiniams klo- toti kaipo ofisą, mainysiu į lotą ar- 

_ A • .k. . • 2 I o t $ •* • l/ra tra zle.1; lir»t£^a.
lliv Talin; mas#

PARDAVIMUI grosemė, geroj setas, prosininiui lenta, lendrės lo- 
vietoj. Parduosiu pigiai ir greitai 
1541 S. Hcrmitagc avė.

pi namini ui buiiic*. icthuiv.i 

vys. A. B. GRUNDER, Bailders, 
5932 Lawrence avė. Pensacola 6776.

ha namų kaipo dali jmokėjimo. Walter 
J. Paul Real Estate, 3236 W. 55th St. 
Apt 2

50 PĖDŲ lotas, su ekstra dideliu 
garažu, galima pastatyti 5 kambarių 
cottage, yra krūmų ir vaisinių me
džių, $1500 cash. Savininkas, 9621 
Charles St. Beverly 3925.

PARDAVIMUI lunch room 
riausioj vietoj mieste, 
romą nuo $900 iki $1300 į mėnesį, 
lysas 4 metams, renda $50. 2153 
Clybourn Avė.

Pardavimui vaisių krautuvė Ir gro- 
.«w»rn5, geroj vietoj tarpe 2 bučernlų, 
lietuvių kolonijoj. 3 kambariai ii už- 
juikalio, nauji fikčeriai, nebrangiai. 
Savninkas 2917 W. 63rd St.

PARDAVIMUI soft drink parlo- 
ras. Geras biznis. Bargenas. 11443 
Cottage Grove Avė. Pullman, 111.

GROSERNĖ ir delikatesen, kitehi- 
net apt. distrikte, 5 kambarių flatas, 
puikioj vietoj, pigi renda, 5 metams 
lysas, 42 N. Francisco Avė.

BARGENAS. Parsiduoda barber- 
nė, biznis buvęs per 15 metų; taipgi 
namas išsimaino ant tuščio loto arba 
mažo namo, 4356 S. Mozart St.

hbizrio da?! Nepaprasti Bargenai
5- 5 kambarių medinis namas, 2 ka

rų garadžius, Brighton Parke, pleiste- 
riuotas beizmantas, kaina labai žema, 
įmokėti tik $1000, kitus kaip rendą.

6- 6 kambarių medinis namas, 2 ka
rų flraradŽiuH, eement block beizmantas 
Brighton Parke, kaina pigi, jmokėt 
tik $1500.

5-5 kambarių naujas muro namas, 
su trimis bedruimiais, vandeniu šildo
mas, bungalow stogas, geroj vietoj, 
Margu et te Manor, kaina pigi, jmokėt 
tik $3000.

Pastaba, jeigu nori įsigyti gerą na
mą ir sutaupyti tūkstantį dolerių, tai 
atsišauk greitai pas savininką

JUOZAS VILIMAS
4405 S. Fairfield Avė.

Phone I>afayette 5948

PARDAVIMUI 7 kambarių medin? 
rezidencija, aržuolu baigta. Gerus 
pirkinys, 2 karų garąžas. Brukavota 
alėja, $750 cash. Ateeeik apžiūrėti. 
Prieinamos išlygos. p7321 Perry Avė.

PARDUOSIU savo $5000 eųuily, 
naujas 2 flatų namas, 5-5 kambarių, 
cash $4000, garu šildomas, 2 karų ga
ražas, tile vana, lietaus lašų vana, 
aržuolo trimas, kaina $16,900, kitus po 
$100 į mėnesj, 5553 S. Albany Avė. 
Republic 7104.

PARDAVIMUI saliunas tarpe dide
lių dirbtuvių. Geras biznis, parduo
siu pigiai. 2246 Blue Island Avė.

I-AIKRODĖLIŲ krautuvė, senai 
įsteigta, lietuvių apielinkėj, turi būt 
parduota į 10 dienų, Bargenas. Ap
leidžiu miestą. Naujienas, Box 979.

PARDAVIMUI saliunas, pusė ar 
visą, geroj vietoj, visų žinoma, prie
žastis pardavimo, turiu kitą biznį 
mieste, 501 W. 32 St.

TIKRAS BARGENAS
13 pagyvenimų namas su maudy

nėmis, garu apšildomas, vėliausios 
mados, labai puikioj vietoj, Marųuette 
Manor, arti 63 St. Visi pagyvenimai 
išrenduoti ir atneša $850 į mėnesį, 
parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
mažesnio namo. Ką tamsta turite 
mainymui.

Parduosiu arba mainysiu ant 2 flatų 
mūrinio namo, 6 kambarių muro 
bungalow, fumasu apšildoma, su 2 
karų garažu, lotas 30x125, randasi 
ant Richmond, arti 63. Geras barge
nas. I

Z. S. MICKEVIČE AND CO.
2505 W. 63 St.
Hemlock 0800

JEI TURITE $100
Ir galite mokėti po $10 

| mėnesj
Mes nurodysim jums kaip 

jus galite gsigyti sau nuosavų 
namą, 
bkkas nuo bulvaro ir 80 minu
čių važiavimo iš vidurmiesčio. 
Puiki transportacija. Atsiųskit 
savo vardą ir adresą j Naujie
nas, Box 976.

lite g!
Southwešt sidSj, tik 1

ŠIS YRA teisingai apkainuotas, 6 
kambarių murinta bungalow, didelis 
miegojimui porčiai, su langais ir sie
teliais, 1 karo garažas, cementuota 
ėlė, lotas 30x125, kaina $7000, cash 
$2000. Matyk sevininką, 5724 South 
Lincoln St.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, 
5—5 kambarių, garu šildomas, plel- 
teriotas skiepas, naujas, moderniš
kas, lotas 36x154, 1 flatas išren- 
duotas už $55 I mėnesį, cementuo
ta gatvė, $13,750, cash $1,500, no 
$75 į mėnesį, su nuošimčiais, nedė- 
lioj ant vietos. Savininkas 2851-55 
N. Linder.

NAUJAS mūrinis bungalow, per 
savininką, 5 kambarių, karėtu vande
niu šildomas, ugnavietė, knygynas, 
lietaus lašų vana, miegojimui porčiai, 
gražiai dekoruota, 2H bloko Iki Mll- 
vvaukee karų, 6007 Marmora, Newe- 
astĮe 1381.

PARDUOSIU 4 kambarių bunga- 
low Brighton Parke su mažu įmok ėji
mu arba mainysiu ant 2jų flatų. F. J. 
Szemet, 8114 So. Halsted St. Tel. 
Boulevard 4899.

PARDAVIMUI modemiškas mūri
nis bungalow, 6 dideli kambariai, sta
tytas savininko, parduosiu už $9800. 
1319 W. 98 PI. Beverly 2422, šaukit 
vakarais.

PARDAVIMUI 6 kambarių medinis 
namas, gerame stovy j. Lotas 50x125. 
Arti mokyklos ir bažnyčios. Gražus. 
Žali medžiai. Kaina $6500. Įmokėti 
$100 ar daugiaus.

Savininkas
Telefonas Lawndale 2525

GERA transportacija, 7 kambarių 
mediniš namas, 2 vanos, vištininkas, 
fumas šildoma, kaina $15,000, 75x164, 
savininkas, 9621 Charles St., Beverly 
3925.

GENERAL Service Construction Co., 
1214 Grand Avė., Telephone Monroe 
0611. Specialistai visokios rųšies na
mų taisymo. Pakeliam namus, ce- 
mentuojam pamatus, įdedam šalygat- 
vius, karpenterių darbą atliekam, per- 
taisom krautuvių frontus ir tt.

TRANSFERINIS KAMPAS—N. W. 
KAMPAS ARCHER IR CRAWF0RD, 
NĖBUS’ATMESTAS. SAVININKAS 
LAWNDALE 6688.

kreipkitės prie savininko 4358 South 10]i/jX125, GERAS PASIŪLYMAS
Spaulding Avė.

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 ĮMOKĖJIMO

KAINA $7,700, tiktai $900 įmo
kėti, 5 kambarių, fumas šildomas, 
30 pėdų lotas, apšildomi viškai, 
lengvais išmokėjimais, savininkas. 
5910 Irving Park blvd. Kild. 8091

KAINA $285u .1 KAMBARIŲ IR 
VANA. Yra elektra, iniestp van. 
duo, grįsta gatvė, apie 4 blokai nuo 
Irving Park gatveknrio. $300 įmo
kėti ir po $35 į mėnesj. Naujienos, 
Box 975.

BARGENAS. Parduosiu arba mainysiu 6 kambarių naują 
bungalow, furnas šildomas, 
garažas, netoli mokyklų ir 
čių. Savininkas.

3617 W. 60 Pi. Republic

mūrinį 
2 karų 
hažny-

0641

OCTAGON frontu, 6 kambarių 
mūrinis bungalow, pastatytas sa
vininko, 2 karų mūrinis garažas, 
tile vana, įmūryta maudynė, lotas 
50 y 169, kaina $16,500 arba ge- 
riausis cash pasiūlymas. 
Charles st. Beverly 4659.

SP712

PARDAVIMUI — 8038 Marųuette 
Avė. mūrinis, 4 fintų modemiškas 
namas, gera transportacija, įplau
kų $3200 į metus, kaina $22750. Sa
vininkas priverstas parduoti, $5000 
cash. So. Shore 8265.

7 KAMBARIŲ rezidencija, fumas 
šildoma, 2 karų garažas, $1500 įmo
kėti. Kaina $6500. 6831 So. Aberdeen 
St. Englewood 7378.

PARDAVIMUI lotas per savinin
ką, 25 y 125, prie VVestem avė., 
tarpe 73 ir 74 St. M. L. CARMI- 
CHAEL, 10018 S. Sangainon st. Va
karinėj pusėj gatvės.

KAINA $3450 arba geriausis pa
siūlymas. Nupirksite 2 flatų medi
nį namą, 6—6 kambarių, yra va
nos, elektra, gasas, pečium šildo
mas, užpakaliniai jx>rčiai, cemen
tuota elė, netcili 42 St. ir Princeton 
avė. Lotas 2.7X125, rendų $45 į 
mėnesį, tiktai biskį įmokėti. Tel. 
Conunondore 1184.

OCTAGON namas, sun parlor, 
2 flatų, 5805 1 Trumbull avė. 6—6 
kambarių, lotas 30x126, karštu 
vandeniu šildomas, kieto medžio 
trinias, geras plumbingas. Savinin
kas, 5809 S. Trumbull avė.

$500 įmokėti, naujas mūrinis 
bungalow, 3543 Nagle. 5 dideli 
kambariai, karštu vandeniu šildo
mas, vėliausios mados.

Palisade 4604

PARDAVIMUI naujas mūrinis 2 
flatų namas, 7316—30 Maplewood 
avo., moderniškas, £aru Šildomas, 
5—5 kambarių, didumas namo 
24x^8, lotas 30 pėdų, gerai už
baigtas, tiktai $15500, lengvais iš
mokėjimais. Savininkas. Tel. Vin- 
cennes 4486.

PARDAVIMUI PER BUDAVOTO- 
JĄ 5 kamb. naujas moderniškas me
dinis bungalow, galima padaryti 4 
kambarius ant viškų, fumas šildoma, 
tile grindys ir maudynės, įmūryta va
na, modemiška konstrukcija, gatvė 
cementuota, gera transpo r t a c i j a, 
$6900, ifimokėjimais. 2138-40 74th Av. 
R. J. Brett, 4005 Milwaukee Avė. Kil
dare 6405.

SAVININKAS turi parduoti nau
ją 6 kambarių murinę bungalow, 
Albany Parke, lotas 45X125, 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

GRAŽUS 6 kambarių mūrinis bun- 
galow, netoli “L” ir mokyklos, 
karštu vandeniu šildomas, plieno 
konstrukcijos, metaliniai prie lan
gų stripsai. garažas, moderniškas, 
lotas 55x125, kaina $12,500, 1 mor- 
gičial $7500, cash $2000, sivininkas, 
5010 N. St. Louis. Irving 3319.

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

EDWARDS PUIKUS NAMAI — 
gražus, moderniški, $16,500 iki 
$25,000. Tikri namai gražiame Be
verly Hills. bungalow kainomis; jie

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu-

vcrly Mills. l)ungalow kainomis; jie mOt Didžiausia ir geriausia stogų 
S aRH... rv<fe 9ril..l5OS VC5« dengimo jstaiga Chicagoj. Tik paty-9820 Hainilton, 9850 Iloync. Key.
9134.

Pardavimui 2 flatų namas, 5-6 
kambarių, gasas, elektra, cementinis j 
skiepas, arba 6 kambarių flatas ren-1 
don. PITTASI, 2312 W. Van Buren’ 
St. West 0749.

rę unijos darbininkai samdomi.
J. J. DUNNE ROOFING CO. 

8411-16 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

1 —--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RėlKIA prie presų darbo, namų, 
prie dažų, įrankių ir mašinerijos, eks- 

_ | prje g>a)utino užbaigimo planų,
KAINA nužeminta $2000, ką tik sumanymų. Groetchen Tool and Mfg. 

užbaigtas > 5 kambarių bunga)ow, 721 Fulton, Haymarket 6961.
5233 S. Kilpatrick 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.

MEDINIS, 2 apt., 5-G kambarių, 
naujai dekoruotas, pečiais šildomas, 
garažas, cementuota gatvė, netoli ka
rų ir N. W. R. R. bargenas $11500, 
jrnokėt $2,500. Savininkas 1738 Sum- 
rnerdnle, Ravenswood 1592.

SUTAUPYKIT PINIGŲ
Mes dar parduodame specialė- 

mis kainomis plumbingą ir narnų 
apšildymo reikmenis, arba įvedam 
nieko neįmokant per 2 metus iš
mokėti. South-End Plunibing Hcating 
Supply Co., 2108 S. State St. Calu- 
met 4200—2029.

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

Tel. Pensacola 4451

MES BUDAVOJAM GARAŽUS, 
porčius, taisom įvairų medžio dar
bą, darbas garantuotas, mėnesiniais 

I išmokėjimais. NVestern Construction 
Co., 6559 S. We.stern avė. Phone 
Hemlock 3768.

PARDAVIMUI 5 kambarių stu- 
cco bungalow, aržuolo trinias, 11 
pėdų ugnavletė, knygynas, 7 pėdų 
bufetas, elektrinė ledaunė, gasinis 
pečius, skalbiniams klosctas, tile 
vana, iš šono įvažiuojama, 40 pėdų

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 
šį skelbimą. Roosevelt Auto Hospital, 
1154 So. Albany. Van Buren 8341.

KANDYS
BLAKĘS

DALESKITE JUMIS PALIUOSUO-
lotas, stikliniai ir su sieteliais por- j TI NUO BEREIKALINGO RUPĖS- 
čiai, garažas. 3221 W. 65th Place. ČIO APIE RAKANDUS. KAINA PI- 
Hemlock 6592. GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX-

TERMINATING CO., 159 N. DEAR- 
BORN ST. PHONE DERBORN 4941.6 KAMBARIŲ modemiškas bun- 

galow, fumas šildomas, 2 stikliniai 
porčiai, asesmentai apmokėti, už 
geriausį cash pasiūlymą. 5536 Wa- 
veland avė. Kildare 7343.

GENERALIAI kontraktoriai, plyti
nis darbas, plumbingas, namų pama- 

____Į tai, garažai, perdirbimai, nauji ir se- 
„.____________________________ ni, lengvios sąlygos. Gaukit musų
PARDAVIMUI S. W. kampas, 106 ( ttpskaitliavimą prieš pradendant dar-

ir Artesion, 58^x125, yra įrengimai, 
dėl apartmentų, tiktai $6000, pagei
daujama visus cash. Kildare 4189.

bą. Bei] Contracting Co. Harrison 
0697, nedėlios vakarais Plaza 1820.

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMA ILLINOIS VALSTIJOJ
94 akrai žemės, 60 akrų dirbamos, 

20 akrų drūto miško ir ganykla. Gy
venimui stuba 5 kambarių ir skiepas, 
bamės gerame! stovyj ir sailo. Upe
lis bėga per pat vidurį farmos. Del 
svarbios priežasties parduosiu labai, 
pigiai arba mainysiu ant mažo namo 
Chicagoj. Atsišaukit greit pas savi
ninką, J. Jurgelionis (Paint Store), 
2116 Milwaukee Avė., Chicago.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
m&levą, popierą, stiklus ir t t 

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. S RAMANCIONIS. Pres.

RUBIN BROS

Finanaai-Paskolos
Financial

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lr.fayette 6738-6716

Tel Lafayette 8705—8710

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

užganidinimą. Įvedam 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 dastatoine į visas dalis mies
to ir priemiesčius. Ashland Lumber 
Co., 1800 N. Ashland avė. Bruns- 
wick 1650.

A. OLSZEWSKI 
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Yards 0062 
Daro paskolas ant 

I-mo ir 2-ro M0RGE6I0 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

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 826 Central 6260

PASKOLOS nnnių savininkams 
$100 iki $500, be morgičių arba pa
sirašytojų. Matykit mus dcl greito 
patarnavimo.

CENTRAL FINANCE CO., 
Morton Bldg., 108 N. AVells st.

Miscellaneous
{vairus

HELICOPTER
Kas nori įsigyti aeroplaną — 

foot nower, pakelia 300 svarų, $3800. 
Gasolino jėga pakelia 500 svarų, 
$4500. 4634 W. Erie St. Austin 4204.

Educational
Mokyklos

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas
8106 S. Halsted St.. Chicago. I1L

V. X. MADONIS
Duos pamokas balso, Roman, 

Italian Bei Conto, Piano, Harmo
nijos ir Kontrapuncto.

Calumet Conservatory of 
Music

AVĖ.
Name 
dėl artistų,

11331 MICHIGAN
Roseland Teatrę

SPECIALI KURSAI: 
dainininkų, kurių baisas greit nu
vargsta, užkimšta, neturi tikro rc- 
sonanso, gero timbro ir kuriems 
spaudžia gerklę ant žemų ir augš
tų gaidų. Atsišaukit

Tel. Pullman 2308.

V. X. MADONIS.


