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Daug žmonių žuvo 
potvyny alpuose

Rusija atšauksianti Rakovskį
Dideli putriniai Alpuose

IJchtenstein užlietas vandens, 
šaukiasi svetimųjų pagalbos. 
Daug žmonių žuvo Lichten- 
šteine ir Tyroliuje.

GENEVA, Šveicarija, nigs. 
27. — IJchtenstein, viena iš 
pačių mažiausių Europos vals
tybėlių, Šveicarijos pasieny, li
ko užlieta vandens ir atsišaukė 
savo kaiminų pagalbos. 'TĮrijų 
dienų smarkus lietus užliejo 
visas Alpų apielinkes,' prie to 
dar pratruko Reino dambos, 
taip kad visa mažoji valstybėlė 
liko užlieta vandens. Iš Bavari
jos tapo pasiųsti geriausi’ vadai 
kalnuose, taipjau pasiųsta Švei
carijos ir Austrijos kariuome
nės. Tai yra pirmas atsitikimas 
į 30* • motų, kad Šveicarijos - - 
reiviai, valdžios įsakymu, perė
jo svetimos valstybės sieną.

Bavarijos kaimai taipjau yra 
pavojuje, kad juos vanduo nu
neš. Visos upės yra pakilusios, 
tiltai nunešti ir dideli žemės 
plotai užlieti.

Trentino distriktas, šiaurinėj 
Italijoj, taipjau nukentėjo nuo 
potvinių ir kiek žinoma, 28 
žmonės žuvo.

(IJchtenstein yra mažylė 
nepriklausoma valstybė Šveica
rijos pasieny, turinti tik apie 
l(),(X)0 gyventojų, vokiečių kil
mės. Jos sostinė Vaduz turi 
1,405 gyventojus. Valstybė var
toja Šveicarijos pinigus, taipjau 
yra surišta su Šveicarija muitų 
unija; šveicarai taipjau tvar
ko paštų ir geležinkelius. Savo 
armijos neturi. Gyventojai dau
giausia užsiima žemdirbyste).

Pratruko Reino tvenkinys.
BREGENZ, Austrijoj, rūgs. 

27. — IJchtenstein atsišaukė į 
kaiminines valstybes pagalbos, 
nes didelis Reino tvenkinys 
('.ommon pratruko ir užliejo 
visą šalį. Kareiviai bando su
laikyti vandenį ir gelbėti gy
ventojus, bet dtįjbas yra sun
kus ir pavojingas ir neduoda 
geidžiamų pasekmių. Traukinių 
vaikščiojimas apsistojo, o nie- 
kurie miestai visai užlieti. 
Schaane žuvo visas ugniagesių 
batalionas.

Constance ežeras pakilo 15 
pėdų ir gręsia užlieti visą apie- 
linkę. Jau dabar niekurie mies
tai yra pusiau užlieti.

Carinthia taipjau pergvvena 
didelį potvinį.

Į

Daug žmonių žuvo
LONDONAS, rūgs. 27. — 

Daug žmonių žuvo Alpų potvi- 
niuose, kurie užliejo Lichten
šteiną, rytinę dalį Šveicarijos 
ir Austrijos ir Italijos Tyrolių. 
Kiek ištikrųjų žmonių žuvo, ne
bus galima sužinoti iki po po
tvinių, kada atsisteigs susiži
nojimas. y

IJchtenstein yra visai užlie
tas vandens. Daugely kaimų- 
yra po kelias pėdas vandens ir 
ten žuvo žmonių, kurie nespė
jo pabėgti į kalną. Visas kraš
tas maudosi dumble, iš kurio 
tik namų stogai kyšo. Visi gy
ventojai stengiasi iš to dumb
lo išsikasti, kaip tik potvinis 
kur nusėda. Vaikai ir išlikę

Rusija atšauksianti iš 
. Paryžiaus Rakovskį

PARYŽIUS, rūgs. 27. — Iš 
Maskvos gauta patikimų žinių, 
kad Rusija nutarė kapituliuoti 
prieš smarkią laikraščių kam
paniją ir atšaukti iš Paryžiaus 
jųivo atstovą Rakovskį. Komi
sarų taryba po triukšmingo 
susirinkimo nutarė atmainyti 
savo pirmesnį nutarimą nenu- 
ąileini u nutarė savo atstovą 
atšav.k i.

Fra nei jos laikraščiu dar nie
kad nevedė tokios smarkios 
kampanijos prieš kitos šalies 
atsto/a kokia buvo vedama 
prieš Rakovskį. Pats Rakovskis 
savo uiiške čičerinu’ skundėsi, 
kad jis negali atsilaikyti prieš 
puolimus įsiutusių Paryžiaus 
laikraščių ir prašė sumainyti jo 
vietą su Rusijos ambasadorium 
Berline Krestinskiu. Tečiaus 
čičerinas kategoriškai atsisakęs 
sumainyti tuos du atstovus ir 
tuo praktiškai privertė Rakov
skį pasitraukti iš vietos.

Nuteistasis may. Duvall 
savo vietą paliks pačiai

1NDIANAP0LIS, Ind., rūgs. 
27. — Mayoras John Duvall, 
kuris už politinę korupciją liko 
nuteistas 80 dienų kalėj i man ir 
jei apeliacija nepasįsektų, turės 
apleisti mayoro vietą, dabar 
taikosi padaryti taip, kad mayo 
ro vieta vistiek pasiliktų jo šel- 
minoje, būtent, kad ji tektų jo 
pačiai. Duvall pašalino miesto 
kontrolierių Claude Johnson li
jo vieton paskirė savo pačią, 
kuri užimtų mayoro vietą, jei 
Duvall rezignuotų.

Duvall be kalėjimo dar tu
rės sumokėti $1,000 pabaudos 
ir per 4 metus negalės užimti 
jokios valdiškos vietos.

Du nušauti ginčiuje 
už kelią

ELLENTON, S. C., rūgs. 27. 
— Rayford Andrews, 23 m., 
farmeris ir Levy Hiers, 29 m., 
lumbermanas, susiginčijo už tą, 
kurio automobilius turi kelią 
važiuoti. Įsikarščiavę abu stvė
rėsi už revolverių ir abu vienas 
kitą nušovė.

galvijai išvesti į kalnus. Daug 
galvijų jau žuvo dumble. Ma
noma, kad ims tris savaites, 
kol galima bus išsikasti iš to 
dumblo.

Tyrolius užlietas vandens

VIENNA, rūgs. 27. — Aus
trijos Tyrolius ir Vorarlberg 
provincija liko suparaližuotos 
potvinio. Traukinių vaikščioji
mas tarp Vokietijos ir Italijos 
per Austriją apsistojo.

Italijoj, buvusiame Austri
jos Tyroliuje, pagelbos trauki
nis su 30 darbininkų, dėl iš
plautų bėgių nukrito į Eisack 
upę. Visi žmonės prigėrė.

IŠ daugelio vietų pranešama 
apie didelį skaičių žuvusių žmo
nių, ypač vaikų.

Mokytojy streikas
Meksikoj

MEXICO CIITY, rūgs. 27.
Vakar prasidėjo mokytojų 
streikas Vera Cniz valstijoje.
Delei streiko 10,000 vaikų ne
gali lankyti mokyklų. Streikas 
kilo dėlto, kad valstija jau 10 
mėnesių kaip nemoka algų mo
kytojams. Politikieriai atvirai 
sako, kad mokytojai jokios po
litinės rolės valstijoj nelošia, 
todėl esą nėra ko paisyti jų 
reikalavimų.

Tai yra pirmas atsitikimas, 
kad mokytojai įstengė susivie
nyti ir veikti išvien. Juos re
mia visos šalies darbininkai. 
Vera Cruz valstijos darbininkai 
nutarė paskelbti užuojautos 
streiką, jei iki paskirto laiko 
nebus išpildyti visi mokytojų 
reikalavimai. Mokytojai irgi 
pradėjo organizuotis visoje ša
lyje.

Sausieji žmogžudžiai
* paliuosuoti

BALTIMORE, Md., rūgs. 27. 
— Keturi prohibicijos agentai, 
kurie be jokio varanto užpuolė 
Leonardtovvn farmerio Charles 
P. Gundlach namus ir patį 
Gundlach be jokio reikalo nušo
vė, liko federalinio teismo pa
liuosuoti už mažą kauciją. Tik 
iš vyriausiojo šoviko išreikalam 
ta $10,(MM) kaucijos. Visus ke- 
turius žmogžudžius valstijos 
grand jury buvo apkaltinęs už 
pirmo laipsnio žmogžudystę, 
bet jų bylą pasiėmė savo žinion 
federalinė valdžia ir tuos žmog
žudžius paliuogavo iki teismo.

Prohibicijos agentai nužudė 
jau daugiau kaip 200 žmonių, 
bet visuose atsitikimuose jiems 
pasisekė pasprukti nuo baus
mės, — visur juos išgelbėjo 
federalinė valdžia. Senatorius 
Edge ketina pareikalauti pa
daryti kongresinius tyrinėjimus 
tokio valdžios gynimo žmog-i 
žudžių.

Gundlach užmušime, prohibi
cijos agentai atėjo į jo namus 
kratą daryti, nors jokio varan
to neturėjo. Gundlach, 71 m 
amžiaus senukas, turintis tik 
du akrus dirbamos žemės, ne
norėjo agentų įsileisti ir pri
grūmojo į juos šovimu. Tada 
agentai pradėjo šaudyti ir kada 
senukas sukrito sužeistas, tai 
vienas agentų priėjo prie jo ir 
paleido į gulintį senuką dar du 
šūvius, visai jį pribaigdamas. 
Nušautojo žmona liko didelia
me skurde.

ATSIVĖDINO—KALĖJIME

PEORIA, 111., rūgs. 27. -
John Baer, 60 metų, yra labai 
karšto ūpo. Bet jis rado gerą 
būdą atvėdinti savo ūpą — ka
lėjime. Tad kada jo pati nusi
kirpo plaukus ir jis įdūko, tai 
jis nuėjo į policiją ir ėmė išlai
dauti pasodinti jį kalėjimai!, 
kol jis atvės nuo pikčio ant pa
čios. Jam leista pernakvoti ka
lėjime. z

Varsa va ieškos pasko
los Amerikoj

VARŠUVA, rūgs. 27. — Fi
nansų ministerija autorizavo 
Varšuvos miestą ieškoti $10,* 
000,000 paskolos Amerikoj, pas 
Amerikos finansininkus. Pasko? 
la busianti sunaudota namų 
statybai.

(Pacific and Atlantic Photo J

Manžurijos valdonas, Chinijos 
atžagareivių vadas maršalas 
Čang-Tso-iin, — Chinijos “gele
žinis žmogus”.

“ %

Taip kaip Amerikoje
HELSINKAI, Suomijoj, rug. 

27. — Reguliari mūšiai, pana
šus į tuos, kokie būna ir Ame
rikoje, ištinka ir Suomijos 
(Finlandijos) pakraščiuose tarp 
pajūrio sargybos laivų ir degti
nės šmugelninkų. Val^ar sar
gybos laivas pamatė paskilbusį 
austrų šmugelninkų laivą, ku
ris betgi nuo sargybos nebėgo, 
bet stojo kovon. Sargybos lai
vas turėjo šauktis pagelbos. 
Atvyko suomių kruizeris, kuris 
iš kanuolių pradėjo šaudyti 
šmugelninkus ir privertė juos 
pasiduoti.

Biliūnuose, Kauno apskr. ru<g* 
piučio 26 d. pas socialdemokra
tų kuopos pirmininką atsilankė 
nepažįstamas asmuo, pasivadi
nęs save kriminalinės policijos 
valdininku. Klausinėjo, kokiai 
organizacijai priklausąs, ar nė
ra bolševikų ir kokių nors 
slaptų organizacijų ir tt. Prašė 
parodyti narių sąrašą, antspau
dą ir k., bet šito kuopos pirmi
ninkas neišpildė. Gyrė latvių 
socialdemokratus, o Lietuvos 
socialdemokratus vadino bolše
vikais.

Tą pačią dieną tais pačiais 
tikslais nežinemas asmuo apsi
lankė ir Nctonyse.

Šančiuose, Kaune, naktį iš 26 
į 27 rugpiučio pas socialdemo
kratų partijos Šančių kuopos 
sekretorių žvalgyba padaro 
smulkią kratą. Ieškojo “prieš
valstybinės literatūros”. Nera
dus nieko, nusivedė žvalgybon 
ir tenai iškamantinėję paleido.

Lietus ir biskį šilčiau.
šiandie saulė teka 5:43, lei

džiant 5:39. Mėnuo leidžiasi 
6:49 vakaro.

Rasinis streikas mo
kykloje

GARY, Ind., rūgs. 27. 600
mokinių Emerson Migli Sehool 
sustreikavo ir atsisakė lankyti 
mokyklą iki nebus pašalinti iš 
mokyklos 24 negrai, kurie tą 
mokyklą lanko nuo pradžios šio 
semestro. Streikieriai reikalau- 

j ja, kad ta mokykla butų palik
ta vien baltiesiems. Streikuoja 
daugiausia apiolinkės tėvų vai
kai. Mat mokyklos apielinkė 
yra ariStokratingiausia miesto 
dalis ir kaipo tokia yra “100% 
patriotinga”, neapkenčianti ne 
tik negrų, bet ir visų ateivių. 
Mokyklą lanko apie 2,000 vai
kų, bet kiti vaikai prie streiko 
neprisidėjo. Streikieriai buvo 
surengę “demonstraciją,” bet 
policija ją išvaikė.

Pagautas bučiuojant pa
čią. Ką daryti?

CLEVELAND, O., rūgs. 27. 
— Ar bučiuoti savo pačią auto
mobily yra nusidėjimas, ar ne? 
Policija paskaitė, kad yra nib 
sidėjimas ir porelę areštavo. 
Bet jury nusprendė priešingai 
'ir priteisė, kad areštavęs poli- 
cistas turi sumokėti $3,675 už 
padarytą skriaudą (buvo reika
lauta $15,000).

Buvo taip. Joseph Mack su 
savo žmona gryžo iš pikniko 
automobily ir meilavosi. Juos 
sustabdė policistas kaip tik tuo 
laiku, kada ji sėdėjo ant kelių 
savo vyro ir jį bučiavo. Seržan
tas Frank L. Rolfs juos areš
tavo ir išlaikė 6 valandas kalė
jime. Už tą jis tapo patrauk
tas teisman. Rolfs teisinosi, jog 
jis manęs, kad Mack meluoja 
apie ^enotumą, nes jis niekad 
negirdėjp ir jam neįmanomas 
yra dalykas, kaip vyras su pa
čia gali taip meiluotis.

Ginčai su katalikais 
Kanadoje

TORONTO. Ont., rūgs. 27.— 
Kanadoje* iškilo aštrus religi
niai ginčai, anglikonų bažny
čios synodui pareiškus, kad 
Quebeco katalikai bando pasi
imti į savo nagus visą Kanadą, 
atgabendami kuodaugiausia ka
talikų immigrantų į Kanadą ir 
visais įmanomais budais truk
dydami tikrųjų anglų įvažiavi
mą. Tuo esą norima sudaryti 
Kanadoje katalikišką didžiumą 
ir politikoje. Katalikų dvasiš- 
kija dėl šio kaltinimo visaip 
užsigina.

8 užmušti rinkimuose
MEXIC0 CITY, rūgs. 27. — 

Iš Tampico pranešama, kad 8 
žmonės liko užmušti ir 10 su
žystų susirėmime tarp politi
nių grupių miesto rinkimuose 
Zacamixtle mieste, Vera Cruz 
valstijoj. Tarp užmuštųjų yra 
ir kandidatas į mayorus.

SUMUŠĖ SKRIDIMO REKOR
DUS

VENECIJA, rūgs. 27. — 
Anglų aviatorius Įeit. S. N. 
*Webster, skrisdamas Napier 
superhydroplanu, sumušė vi
sus kreitumo rekordus, padary
damas virš 281 mylios į valan
dą, arba 4.7 myl. į minutę.

LONDONAS, rūgs. 27. — Iš 
Romos gauta žinių, kad Musso- 
lini susilaukė sunaus. Jį pa- 
krykštysiąs vardu Romano.

Dalis kariuomenės 
atsisakė malšinti 

sukilimą
Sukilimas buvo ramus

Smurtininkai kraujyje pa
skandino Tauragės 

sukilimą 
______________ /

Vfc'Ų šalių demokratija protes
tuoja prieš kruvinuosius 
smurtininkus

(Korespondencija iš Lietu
vos).

Lietuvos visuomenė iškamuo
ta per devynis mėnesius smur
to tvarka ir nematydama lam 
galo, pati išėjo už savo teises. 
Taip, š. m. rugsėjo mėn. 9 d. 
tauragiškiai matydami, kad sa
vo teises nuo budelių galima at
gauti tik ginklu — nuvertė vie
tos administraciją, suareštavo 
policiją ir patys užėmė miestą. 
Su Taurage išėjo ir ištisa eilė 
valsčių.

Tiesa, smurtininkams šiuo 
kart pasisekė sukilusius žmo
nes nugalėti. Bet kariuomenė 
šiuo kartu netikėjo į fašistų 
karininkų kvietimus eiti “ko
munistų” malšinti. Šiauliuose 
stovinčio IX pėstininkų pulko 
kareiviai atsisakė eiti sukilu
sius brolius už savo teises šau
dyti. Tauragėn atsisakė vykti 
ir Radviliškio gelžkelio batalio
no kareiviai. Prisėjo nugink
luoti. Nuginkluotas ir Kaune 
stovintis auto batalionas bei 
kituose pulkuose ištisos kuo
pos. Kariuomenėje eina nera- 
' rr ’ ir v'aMžia besiremia pe
nimais karininkais.

Tauragės sukilime dalyvavo 
demokratinė visuomenė, plačio
ji liaudis, kuri t išėjo už savo 
teisių atgavimą. “Lietuvis“, 
“Lietuva“ ir bendrai smurtinin
kų valdžia vadina komunistais, 
kada tokių nebuvo ir jų Taura
gėje nėra. Mat komunisto var
du norima nugąsdinti žmones, 
bet dabar tiems melams niekas 
netiki. Tauragės sukilime vado
vavo ats. kap. Majus, kuris yra 
artimas v. 1.

Sukilusi liaudis ir išlaikiusi 

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pini v u s Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
Hi.iiitSjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina į patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
\ NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais

ir sekmadieniais i» *«ipgi p*r skyrius ir paštą ii kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmoksti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

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

AUAROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUCIO APTIEK A, 233 E. 116th Street 
TUPIKA1ČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 234fi West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

miestą visa 13 valandų, nė vie
no žmogaus gyvybei neužkabi
no — demokratijai tas svetima. 
Gi Įeit. Gesas, kurį valdžia pa
duoda, kad užmušė sukilėliai - 
puolė nuo pačios VIII pulko ka
riuomenės kulkos. Fašistinė 
spauda Lietuvoje vadina suki
lusius žmones net plėšikais, nrs 
paėmę iš banko 200,000 litų. 
Taip, paėmė, bet užlaikymui 
sukilėlių ir tolimesniam ■ išsi- 
liuosavimo darbo plėtimui. 
Smurtininkai patys čiulpdami 
Valstybės pinigus tūkstančiais, 
drįsta žmonėms primesti plėši
mą. Sukilime dalyvavo, kaip 
sodžius, taip ir miestas. Jokių 
plėšimų anei kito nebuvo.

Bet ką mes regime dabar? 
Pasisekus likviduoti sukilimas, 
jau šaudoma žmones dešimti
mis. Nuo smurtininkų kulkos 
užmigo soc. d. buv. Seimo na
rys Mikulskis. Karo lauko teis
mas dirba dabar dieną ir nak
tį. Jau daugiau dešimties 
sušaudyta, dar daugiau laukia 
mirties. Šaudomi žmonės, kurie 
išėjo prieš niekšų tvarką. Visas 
pasaulis smerkia Tauragės žu
dynes. Eina masiniai protes
tai Prancūzijoje ir kitur. Lat
vijos soc. d. partija. “Stradnie- 
ku sports un Sargs” ir kitos 
demokratinės partijos pasiuntė 
Smetonai protestus prieš žudy
nes Tauragėje. Visų šalių de* 
mokratinė spauda smerkia 
smurto tvarką ir kviečia lietu
vių tautą išsiliuosaviman. 
Smurtininkai mato, kad jų gy* 
venimas neilgas, tat nors lavo
nais nori savo valdymą garsiu 
padaryti.

Smurtininkai per savo spau
dą pliauškia, kad žmonės pade
da sukilėlius suiminėti. Bet tai 
melas. Patys žmonės išėjo ir 
jie patys savo draugus suimi- 
nčs! Tą darbą atlieka žvalgybi
ninkai. kurių pilna visur. Niek
šų niekur netrūksta, jų pakan
kamai ir lietuvių tautoje. Tau
ragės įvykiai aiškiau neg kas 
kitas rodo, kad smetoninįnkų 
dienos jau suskaitytos.

___________________________________ _________________________ -...........................................-................................... I, II I ,
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SEIMININKĖMS KELRODIS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvi šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mu pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo Šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

Bridgeportas-Gicero
Diplomatinės permainos

nebuvau toks gabu*, kaip Kau
las, ir nesugebėjau surengti 
jums kokį pustuzinį parių.

Jūsų Kipšas.
w P. S. Pranešimas surprais 
parių rengėjoms. Pirmutinė 
surprais parė bus rengiama pa
čiam Raului ant bizniškų pama
tų, t. y. fifty-fifty. Kaulo adre
sas: ant gyvanašlių stryto, nu
meris auzos du kaip kabliukai, 

vienas ištiestas. — Kipšas.o

RODYKLft No. 103

1

2

2
1
2

su

yra

V i rimo Receptas
Žemuogės yra vienos iš tų vaisių 

kurie žinomi naujame ir sename pa
sauliuose. Jos auginama daugeliu 
skirtingų būdų ir rųšių. Kuomet žem
uogės yra sezone jos yra pigios ir y- 
ra skanus valgis. Populiariškiausias 
užkandis yra pyragaitis su žemuogėm 
arba shorteake. Niekad beveik nega
li atsivalgyti to skanaus užkandžio. 
Sekantis receptas jo padarymui 
gerii.usins ką žinau.

žemuogių Short Cake
puodu kas evaporated pieno 

atmiešto
kvortos žemuogių 
puodukai miltų 
šaukštukai kepamo pauderio 
šaukštukas druskos 
kupini šaukštai sviesto 
kupini šaukštai rupaus cukraus

Susijok visus sausus dalykus krū
von, jmaišyk sviestą, kaip darant pa
jui plutą, dadėk pieną, plak šaukštu 
(bus labai tiršta) ir kepk 20 minutų 
pailgoj blakinėj. Perskelk pyraga 
pusiau su karštu peiliu, išsviestuok 
vidaus puses ir sudėk j vidų smul
kiai supjaustytas žemuoge 
tas ir persimi! kusias cukrum 
dėjimo j pyragą.

Virtuvės Patarimai
Daug patogiau ir sutaupys 

supjausiant duoną dėl toasto iŠvaka- 
ro. Ryte duona bus tik apdžiuvus ir 
tinkama kepimui.

Supjaustymui sviesto j mažus ga
baliukus lengvai, uždėk ant peilio už
meną šmotą vaškuoto popierio kuris 
būna apvyniotas ant sviesto, ir pama
tysi kaip sviestas pjaustysią lengvai 
ir gražiai.

Apcukravimui donacų, sudėk ke
lis donarus j didesnį popierinį mai
šą su pora šaukštų cukraus, ir kra
tyk juos iki apsicukruos. šitaip jie 
geriausia aptepti cukrum negu bar
stant ant jų.

Naminiai pasigelbėjimai
Patartina pirkti jodiną mažai ant 

syk, kadangi alkoholis išgaruoja ir 
senėjantis jodinas susikoncentruo
ja, nuo ko padidėja stiprumas.

pasaldin- 
pirm

laiką

SAPNINYKAS
Nauja laida

Tik-ką išėjo iš spaudos

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

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

Puikiai atspausdintas 
graži popiera, kaina

75 centai

Naujienos
1739 So. Halsted St, 

Chicago, III.

i skelbimai Naujienose 
vuoda naudį deltc.
i. ari pačios Naujienos

11,105 ★ daktarų sako, jog Lucky Strike Cigaretai 
mažiau negu kiti įrituoja švelnias gerklės sienas ir 

mažiaus kenkia Eile vienas kitų cigaretų

Prašalinimui banano plėtiny, 
šlapyk plėtinį) tyru karštu vande
niu ir paskui valyk padažytu j klo- 
rofonną skaruliu su baltu muilu ir 
inatyliuotu spiritu, išplaunant tyra
me spirite, išdžiovink plevėsuojant 
ore.

Kaulo išleistuvės. "Naujie
nose” buvo rašyta apie savaitę 
laiko atgal, kad Kaulas iškelia
mas iš Bridgeporto į Cicero, o 
aš, Kipšas, užimu jo vietų 
Chicagoje, kaip vietinis repor
teris.

Kaulas apleido Chicagą ne 
dėl to, kad jis pats to norėjo 
arba kad jam nusibodo sur
prais pares rengti. Visai ne!

: reporterių

Town of Lake

Grožės Patarimai ,į— t-------
Moteris norinti pagerinti savo ! ()t kame dalykas: _ ____

išvaizdą ir būti patiaukiantesne tu- j.fųfz-ivvlrė^ viršininkas nasiuntė ri žymiai prižiūrėti savo plaukus. «tstovyl)€S Vlisin HKas pasiuntė 
Gal skaitėt arba girdėjot apie ko- i "special delivery”, kad Kaulas 
kosi yra geriausias, 
teisinga kitoms, I 
reikalingo efekto 
Apsimoka biskelį pasistengti patirti 
kuris muilas ar shampoo tinka ge 
riausia jūsų reikalui. Nes 
turi aliejuotus plaukus, kuriems rci-. 
kia specialiu užžiurėjitno, o jūsų 
gali būti sausi. Sekanti patarimą 
galima drąsiai pasekti. Aliejuotus 
pl.'.ukus reikia mazgoti .tankiau ne
gu sausus ir mažiau šukuoti, šu
kuoti patartina tik tokius plaukus, 
kurie yra sausi arba trapus. Ta* 
pagelbsti išplatint aliejų po galvos 
odą ir plaukus kur jo reikalinga.

Ypatiska Sveikata♦ • * I
Maistingumas yra svarbiausia už

duotis šių dienų sveikatos mokyme, 
laikraščių i * M “x* 
net ir garsinimuose, 
populiaria klausima 
“kalorijos”, “vitaminai 
ralai” yra žinomi i . . 
žmogeliui. Seni ir jauni diskusuo- turi apleisti Bridgeportą neuž- 
ja maisto klausimą visai f " 
Svarbiausia dalis to visko yra,---- . . .
kiekviena šeimininkė mano, jog ji | kad Kipšas likos JO vietoj, tai 

viskas užkraunama ant jo pe-

kj muilą arba shampoo, kuris sa- j tuojaus milfintUS į Cicero, nes kosi vro 0nNQI1«inc I oc (fnl! kitlt c
yra kely->. Tas gali būti, . "...

bet gali neduoti jo Vietai UZimtl jau
H.’.ku‘?s- • Je Kipšas.

j! j O atsisakyti pildyti 
vienos paliepimus, reikštų 

parapijos prabaščiui 
klausyti vyskupo 
Taigi matote, kad kitokio išė
jimo ir nebuvo, kaip tik atsi- 

su Bridgeportu ir su- 
forničius mufintis kur

viršininkų 
tiek, kiek 
atsisakyti

arba žurnalų raštuose, 
Tai yra labai 

žodžiai 
ir “mine- 

net paprastam

išleistuvių pokilin susi

sveikinti
s i krovus
įsakyta.

Ratilo
rinko visi surprais parių rengė
jai ir kolektorkos ir visa kojo- 
lo ši akuotoj ų 
organizacija.
kalboj Kaulas apgailestaVo, kad

ir kojolagalvių
Atsisveikinimo

paplūstai. Į)rigęS daug pradėtų darbų. Ale 

sąžiningai aprūpina šeimynų tinka- vj8kas užkraunama ant jo pe
lnu maistu, kuris suteikia visiems . v . 1
sveikatą. Nieko kito nėr.t taip jaut- ČllJ, ir tegu sveikas nešasi, 
raus namų darbe kaip jos rūpės- , (;ujia nes skaudžiausias smu- 
nis anie valgius. “Taip, mes turim ; . .lik pačius maistingiaudus valgius ■ gis tenka surprais panų ren- 
— užtektinai pieno ir daržovių.” j gėjoms. Kaului išvažiavus, jos 
Bei jei jos i nebesitiki surengti tiek daugpirkimo sąskaitas pasitodvtų, k<i<i ( ° °

„ i ant pieno kiek , panų todėl, kad nebus kam 
v r1 ’nu;^ pagarsinti. Po vi-

jos nepraleidžiu gana 
ant mėsos, i 
vaisiu, kaip yra nustatyta 
ižnovų. sų ceremonijų Rautas palydėta 

į aeroplanų stotį, o iš ten 
išlėkė Ciceron. «

1 * ’ - / uJ 
Palaima ciceneČiams.

oru
| Sustiprina Kraują ir 
| Svarbesnius Kimo 

Organus
Vartoki t Nuga-Tonc jei jų* turite prr/it, 

ir silpną kraują ir menkus svarbesnius kūno 
organui. Virt miliono vyrų ir moterų at- 

i uavo savo sveikatą vartodami šias puikias
Kyiluolea. Nutra-Tonc taipx> suteiks 
stiprius nervus, išvalys odų nuo i . 
sustiprins apetitą ir virškinimą. Prašalins 
pūslės arba inkstų iritariją, sustiprins kepe- 
nis, suteiks pasilminantĮ ir atšvieiinat| mie
gą ir jus pajusite esąs kaip naujas imovus. . . . . . ..

Nusipirkite buteli Nugii-Tone šiandie. Pa- JOS 11’ VlSKliS DUS U. K., 
bandykit šias sveikatą būdavojunčias sryduo_ 
le» savo ligoje. Visi vuist ninkai parduoda 
jas su tikra garantija pinigų .rrątnimo.

Nors jau Kaulas ir yra Cice- 
roj, vienok kol kas nesiskaito 
oficialiniu reporteriu. Bet arti-

‘pučkų*"ir! uioj ateityje jis jau bus tikras 
iciceriečių atstovas. Tiktai rei
kės atlikti priėmimo ceremoni-

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ 

25c j metus
Madų knyga Rudens, žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, 111.

Petternų Skyrius

F. WAITEKAITIS
Laikrodinin- 

kas, visokius 
laikrodžius ir 
Deimantus už- 
laiko ir par- 
duoda prieina- 

KKi L. mornis išlygo
mis. Speciali
stas taisyme 
visokios išdir- 
liystes laikro- 
tižių.

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

25 METŲ PATYRIMO 
Pritelkym* akiniu dėl visokiu *kl<|

JAN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Ekspertu tyrimo akių ir 
pritaikimo akinių 

1801 South Ashland Avė. 
Platt Bldg„ kamp. 18 St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
PantebėMt ina»»o iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 vak. 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 dienų. 

. Tai. Canul 0523.

Raulą pasitikti rengiama di
džiausios iškilmės. Pasitikimo 

-jlaiku saliunuose bus paskelbtas 
i manifestas, kad dalinami 
“free” drinksai. Pasitikimo ko
mitetas jau sudarytas iš žy
miausių vietos organizacijų, 
būtent — trobelmekerių asocia
cijos, gyvanašlių sosaidės Ir 
surprais parių rengimo komite- 

jtų.
Pasitikimo komitetui pats 

Kaulas pirmininkaAija. Pasiti- 
Surprais 

šaunią
Kaulo pagerbimui.

gyvanašlių 
himną, o

riui klausytis rūsčių pamokų 
dpC'to? kad jis praneša apie 
sęnM-ai. pares, aprašo įvykti-; 
sias kumštynes ne profesionalių 
peštukų ir praneša kitokius da
lykus.

Svarbiausias argumentas to
kių pamokslininkų yra ve koks: 
kam lysti į privati žmonių gy
venimą? Tegul sau žmonės da
ro, ką jie nori.

Jei kas susikviečia savo drau
gus pamylėti juos, Reporteris 
apie tai nė gu gu. Tai privatis ' 
žmogaus arba šeimynos daly
kas. Jei kas gerokai išsitraukia 
ir po te saldžiai užmiega, Re
porteris irgi jo sapnų neišvai
ko. Jei pagalios ir susipeša kas 
nors privačiai, ko pašaliniai ne
mato, jis irgi skaito, kad ne jo, 
Be|>orterio, dalykas.

Bet daleiskime, kad kas nors 
susikilKi grįčioj ir išvilko peš-1 
tynęs gatvėn, tuomet jis jau 
skaito, kad čia reikalingas pa
garsinimas. Jam išrodo, kad 
toks "f ai tas” norėta padaryti 
vietoj, kur visi gali matyti ir 
gėrėtis.

štai kad ir šioj apielinkėj, 
sekmadienio ryte, dar anksti, 
kaip 7 vai., pasigirdo šauksmai 
ir riksmai 45-tyj gatvėj. Kas 
biesas taip ankšti pradėjo kel-. 
ti lermų šioj "ramioj” apielin
kėj? Gi štai kas. Vienas Town 
of Lake biznierius, matyti, grįž- 
damas namo pasiklydo, sustojo 
ne ties savo namais.

Klaidą pamatė tik tada, kai 
įėjo vidun ir pažino ne pas sa- i 
vo žmoną užsukęs'. Bet jau bu
vo pervėlu klaidą atitaisyti. Na, 
automobilis taip ir pasiliko gat
vėj. O tuo tarpu žmona laukė 
ir laukė. Nesulaukdama ji 
bego ieškoti, i Būga ir mato: 
ana, vyro automobilis stovi.

Na, kad vyro jau ir nebėra, 
mano ji, tai bent autas paliko. 
Įsėdo automobiliu ir laukia. Ne
iškentė, pašaukė vyrą. Tas iš 
vidaus pažiurėjo per langą. Mo
teriškė tada davai šaukti: “Tu 
šioks, tu toks, kur tu bastaisi” 
Suprantate kaip piktos 
kartais neišmiegojusios 
rys.

Vyras greičiau laiptais
ir automobilin, kad važiavus 
namo. O moteris... į sprandą, 
j žandų... ir muša ir rėkia, kad 
net visą apielinkę iš miego pa
kėlė.

Na, pasakykite, kaip nerašysi 
apie tokius įvykius? Keikia juk 
garsinti lietuvių vardas.

Reporteris.

būva 
niote-

žemyn

f ei kerių

turės privatę konferen- 
visokių parių rengė jo-

ateityje nesi vėluokite,

kimas bus su benu, 
parių komitetas rengia 
vakarienę 
Vakarienės laiku 
choras sudainuos
pats Kaulas pasakys graudin
ga spyčių, gi vėliau 

j prezidentas įteiks Raului gyvų 
gėlių bukietą, ir tuo užsibafgs 
priėmimo ceremonijos., Paskui 

: Raidas 
‘ciją su
mis.

Taigi
kai norėsite parę surengti, bet 
kreipkitės į Raulą, o'jau jis 
jum . surengs parę Number 
One! Aš, kaip senas cicerietis 
ir ge’.as Ratilo draugas, patar
čiau jums neaplenkt Raulą pa
rengimuose. Jis myli pirminin
kauti surprais parių komitete, 
o jau slapta ką nors rengti, be 
jo žinios, neapsimoka, ba gali 
atsitikti taip, kaip atsitiko su 
viena pare, kuri rengta nausų 
tėvynainiui ant 33 gatvės, Chi- 
eagoje.

Šiam piliečiui rengta parė be 
Kaulo žinios. Galų gale pasek- 

•mės buvo prastos. Kai Raidas 
'sužinojo, kad be jo norima 
apseiti, jis, svečiams susirln- 

!kus, paslapčiomis įslinko auzon 
ir ant keršto paleido alų iš bač
kos. Na, o be gėrimų negali ap
seiti jokia parė.

Man labai gaila apleisti Ci
cero, bet ką darysi, kad aš

ęxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
THE
PATENT
LEATHER
KID

A Romantic Knock-Out

WŪŪDS
Dieną 2:30, vakarais B:30 

Pirkit tikietus iš anksto 
nerikės laukti

M
K

H

±xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BLACK DIAMOND COAL 
& SUPPLY CO.

4917 S. Loomis St. 
Minkštos ir kietos 
geriausios rųšies

ANGLIS
Pigiausiomis kainomis 
Greitas Dastatymas.
Telephone Boulevard 1329

Jeanne Gordon
z' - t

Žymi Metropolitan Operos Žvaigždė, ra$o
: t- ■ • •

“Aš mėgstu dainuoti Carmen ir 
laike lošimo aš rukau Lucky 
Strikes. Jie niekuomet nejrituo- 
ja mano gerklės. Jie nekenkia 
mano balsui ir turi labai maloni} 
skonį.”

*) šiuo liudijam, jog mes 
žemiaus pasirašę egzame- 
navome 11,105 kortelių su 
parašais liudijančių tei
singumą viršaus paduo
tojo pasakymo.

į ■> Lybrand, Ross Bros 
» ir Montgomery

Atskaitų vedėjai ir 
Auditoriai

New York, July 22, 192ri

It’s toasted
NEĮRITUOJA GERKLĖS—NEREIK KOSĖTI

DANTYS

Auksiniai “fillings” ........  $1.50
Kepuraitės (22k. auksas) .... $4 
Auksiniai tilteliai ................ $4
$25.00 Pleitos ..................... $15

Geras dentisterijos darbas 
per 35 metus

DR. S. T. JONAS
135 S. State St.

Kampas State ir Adams —- 
Trečias augštas

Atdara vakarais iki 8. Nedėlioj 
nuo 9 ryto iki 12 dienų.

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

College 
J. F. KASNICKA 
190 N. State St, |

kamp. Lake St. 10 fl.|

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902
3314-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Ne Atidėliokite Ilgiau
Įsiveskit namų apčildymo reikme
nis j savo namą ateinančiai žie
mai — už keletą dienų gal jau 
ateis šaltas oras,

Pašaukite mus telefonu
- arba F.tsilankykit j musų ofisą, o 

musU inžinierius išaiškins jums, 
kJ,*P galite turėti apšildymo reik- 
menis savo namuose su mažomis

llllllllrIlHl išlaidomis*
Mes taipgi duodame reikalingus

* ■ įrankius ir planų dykai,

M. LEVY & CC
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ

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

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

KORNAI
Greita pagelba nuo skau
damų komų ir pirštų spau
dimo čeverykuose.

D£Scholl's 
"Z.ino-jpads

Švarios, Grynos, Sveikos ’ 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jog

Knygutė “Eye Care” arba T'fe 
Beauty” DykaiAptickoae Ir 

Čeverykų MurinoCo.t F)pt. 11 Ohlo St., <?hicogo
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NAUJIENOS, Chicago, III.

CHICAGOS 
ŽINIOS
Tunio-Oempsio 

kumštynės

Aštuntam rounde Tunis smar--tų. Buvo senatorių, kongresmo- 
nų, majorų, gubernatorių ir ki- First Trust A Savings Bank 
tokių aukštų politikierių. Ne- sekretoriaus padėjėjas, išeikvo- 
truko daktarų, advokatų, inži-1 jo $2,000. Į valandą laiko jį su- 
nierių, profesorių, redaktorių,! gavo; jis prisipažino kaltas esąs 
krutamųjų paveikslų žvaigždžių »ir tapo pasiųstas Joliet kalėji-

Baso Dr. Margeris

(Tęsinys)

1 iai uždavė Dvmpsiui per ak;. 
Dempsis ir vėl smarkiai kirto 
Luniui į pilvą. Tunis atrodė 

apsvaigęs. Bet jis tuoj atsiga
vo ir Dempsj ant grindų per
kirto. lik Dempsis kaip žailias 
1 ašoko ir į Tunį kibo. Tunis 
dar kelis syk sudavė per gal
vą- Iš Dempsio perkirsto ant- 
; kio pradėjo kraujas smarkiai 
tekėti. Šitas 
nio.

Devintam 
atrodė labai 
linus, veidas
ai visas nuvargęs. Tunis atro- 
ė gerai. Jis ir šitą roundą lai

mėjo.

tokiu aukštų politikierių.

roundas

rounde

buvo Tu-

Denipsis 
akis už- 

kruvinas, ir abel-

H. Herbert Alborn,

Jau iš pat pradžios penkto 
roundo Dempsis pasižymi kiau
lyste. Jis išeina, su nutaukuo- 
ta galva, ką tarpininkas paste
bi ir nušluosto. Matoma, norė
ta, kad Tunio kuštis nuslystų. 
Dempsis čia kaire ranka su
duoda 'Luniui kur tai kas žemiau

nepastebi ir tyli. UŽ tai teisė
jai ir kiti smarkiai protestuo
ja. Iš tiesų, jau vien tik už ši
tą žemą kirtį reikėjo Dempsj 
kaip bematant diskvalifikuoti

Prieš pradėsiant dešimtą 
roundą juodu pasisveikino ir 
oradejo kumščiuotis labai gy
vai. Gale roundo Dempsis at
rodė visai silpnas, svaigulio 
įpimtas. Bet negeriausiai jau
tėsi ir Tunis, nes kai suskam
bino. kad roundas jau pasibai
gė, tai juodu visai negirdėjo ir 
dar kumščiavos!, taip kad tu- 
ėjo juodu perskirti. Ir pasku
bus roundas buvo Tunio.

O jau minia

pro
tus
are- 
pri 
Tu

kad pagriebs Tunį ii 
Bet Tunis, nors nu<

negalai:

šitam 
karūną ne 

glušas buvo, ta 
į dalyką biskj gi 

Illinois valstijo 
reikalauja, ka< 

vienas k i L
tai laimėtojas tur

to ir šitą roundą laimėjo Tunis. 
šeštame rounde ir vėl Demp

sis smarkiai jšėlsta. Jis net ke
lis kartus pavymu kerta Tu
mui Į pilvą ir primuša šitą prie 
virvių. Bet ir Tunis kumščiuo- 
iasi labai gyvai — taip gyvai 
kad rodos ims ir ant vietom 
Dempsj sudirbs. Vis dėlto šit; 
roundą laimi Dempsis.

Septintas roundas virio tary 
tum gyviausia tragedija. Demp
sis laip smarkiai sudoda 'Lu
niui i žandą, kad šisai lyg vi
sai pakirstas krinta ir nebeat- 

tai lyp
žaibas — visa ant kojų, šauks 
mas neišpasakytas. Tik neku- 
rie vyrai ramiai sau sėdi, o di
delė dauguma rėkia, trepsi, 
daužosi aršiau nei laukiniai. Už 
kelių nuo manęs sėdynių esąs 
vyriškis, paibelis žino kokiu 
budu, pašoka aukštyn ir bai
siai šlykščiai iškreipęs veidą, 
taip šaukia, taip moja visus, 
kad tarsi Jau tikint butų 
fo netekęs. Ir moterys, ir 
žiūriu iš galvos kraustosi. O 
noje tarpininkas ir laiko 
žiūrėtojas skaito sekundas, 
nis tačiaus vis dar isikih 
.arenos virvę tebesilaiko, 
kai ištaria “nine“, jis staigia’ 
pašoka. Dempsis baisiai įsiutęs 
rodos, 
praris,
smūgių ir apsvaigęs, vis delti 
protu ir kojų miklumu vaduo
jasi. Jis taip mikliai po areni 
šokinėja, kad Dempsis nieki 
budu jo pagauti nesugeba 
Dempsis lyg ir atvesta ir si 
šypsą moja Tunį artyn. Tunis 
matoma, jau šiek tiek atsiga 
vęs, pradeda kumščiuotis, be 
kas iš to, kad jo kumštis tar 
si visai be jėgos. Boundas pa 
sibaigia. Tunis vargais 
išneša savo karūną, 
šitą roundą laimi.

Kadangi Dempsis 
rounde čempiono 
laimėjo, kad 
pravartu čia 
liau įsileisti, 
bokso tiesos
jeigu boksininkai 
|>erkerta, 
tuoj pasitraukti j neitralį kam 
pą. Tada tarpinjnkas ir laik< 
prižiūrėtojas skaito sekundas 
Suskaito dešimtį ir jeigu per
kirstasis vis dar neatsikelia 
tai skaito jį už pralaimėjusį ii 
tuomi viskas baigiasi. Bet čir 
Dempsis kur reikia nepasitrau 
k ė. 'Lodei tarpininkas turėjo 
jam paliepti tatai padaryti. C 
visa tai ėrrfė keturias sekundas. 
Taigi kaip jau keturios minu- 
tos praėjo nuo perkirtimo, tai 
tik tada pradėta sekundas skai
tyti. Tpkiu va budu Tunis ga
vo išgulėti net keturiolika se
kundų. Į tiek laiko, žinoma, jis 
ir atsigauti galėjo. Kaip čia 
matome, tai Dempsis jau bu
vo laimėjęs, tik dėl savo nežva- 
lumo vėl pralaimėjo. Jeigu jis 
butų greitai pasitraukęs, ta> 
sekundos butų pradėta tuoj 
skaityti, na, ir Tunis jau ne 
Jiutų gavęs taip ilgai ant grin
dų sėdėti, taigi abejotina, ar jis 
butų galėjęs visai pasikelti, 
nors daugelis kritikų sako, kad 
taip.

Tarpininkas, teisėjai ir bok 
io komisija (šitoj valstijoj) pri
pažino, kad Tunis yra laimėto- 

čem-

nesu
ka rš t v

ju, taigi jis ir pasiliko 
>ijonu kaip ir buvęs.

Minia ovacijų didelių 
kėlė. Joje dabar kilo 
rinčų. Pati nekultūringoji mi
nos dalis labai karštai stojo 
’ž Dempsj, kitą — už 'Lunį. Ir 
aip žmonės besiginčydami pra- 
lėjo skirstytis.

Dabar, baigiant, reikia apla
mi žodis kitas tarti apie Tu- 
aj, Dempsį, boksą ir minią.

Tunis yra labai miklus ir 
žvalus boksininkas. Jis tačiaus 
lidelių fizinių jėgų ir ištver- 
nės neturi. Jeigu tik jis nevar- 
otų šalto proto arenoje, tai 

Dempsis butų tuoj su juo ap
sidirbęs. Tunis mažai kada bu
žo agresyvis,
'raukėsi. Jeigu tik jis butų tiek 
buvęs agresyvis kiek musų Šar
kis, kada jisai kumščiavosi su 
Dempsiu, tai

ir kitokių profesijonalų. Matė
si gana daug kareivių ir jų vir
šininkų. Buvo daug ir apskuru
sių žmonelių. O eidamas iš sta- 
dijumo j šiaurius, kokį tuziną 
kitą ir ubagų mačiau. Prisimi
nė man Lietuva. Tik ten ne to
kia naujiena ubagus matyti, 
bet Amerikoj —*• aukso šalyj — 
koktu... V) gal apsimetėliai.

Pagalios, gal būt, kad ir neg
erai į kumštynes eiti. Galimas 

daiktas, kad^ butų geriau visai 
< jas neiti. Mažu žmonės išmin- 
tingesniais, doresniais ir lai
mingesniais taptų. Vargu. Juk 
via per daug metų kumštynės 
buvo užgintos, vis dėlto žmo
nės pasiliko tokiais jau kaip ir 
visi kiti. Vadinasi, dėl to, kad 
jie kumštynių nematė, šiaip ar 
taip, netapo nei geresniais, nei 
blogesniais. Matyt, kad spor
tas žmonių kultūrai ir progre
sui nekenkia.

Dar klausimas: Ar boksas ne
kenkia sveikatai? Šitose kumš
tynėse buvo kuone visas 
nas buvusių čempijonų, 
riems teko per daug 
kumščiuotis, vis dėlto jie 
do gana sveiki vyrai, nors jau 
ir seni, pav. Jeffries, Corbett, 
Coulon ir kiti.

(Pabaiga)

man. Tai, sakoma, esąs rekor
das 
ros.

$1,700 Poko pinigų. P-ia Luci- 
ja Maldis, savininkė namų, ku
riuose Pokas gyvena, mėgino 
sulaikyti menamus “policistus”. 
Bet tie permušė ją ant žemės. 
Pokę irgi sumušė taip skau
džiai, kad tąs neteko sąmonės.

Mrs.
Yards 4951 

Anielia Jarusz-Kaushiilas 
AKUAERKA

3252 So. Halsted St.

g neitume teismo procedu-

Emerson 
aukštosios mokyklos, Gary, Ind., 
200 mokinių atsisakė lankyti 
mokyklą todėl, kad jon tapo 

j priimta keletas juodveir.žių mo- 
l kinių, šitie 200 baltveidžių mo
kinių mano, kad jie yra “geres
ni“ už juodveidžius. Savo “strei
ku“ jie pasirodo greičiau daug 
prastesniais.

♦

Jie streikuoja“.

Durnų sumažinimui Chicagoj 
biuras išleido perspėjimą namų 
ir visokių dirbtuvių savinin
kams, kad jie iš kalno pasirū
pintų pataisyti kaminus sulig 
miesto reikalavimais. Kalbami 
patvarkymai bus griežtai vyki
nami gyveni man miesto įgalio
tomis bausmėmis. Nužiūrima,1 
kad j metus laiko Chicagoj,! 
kiekvienoj ketvirtainej mylioj, 
nusėda 700 tonų suodžių. Tos 
.siiodžios padaro į $17,000,900 ( 
nuostolių metuose. Gi , visoj i 
Amerikoj suodžių nuosėdos pa
darančios apie $500,000,000 
nuostolių metuose.

* 1

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai
ku pagal su'trtj.

Viršuj Universal
State Bank

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

OPTOM ESTUI ST

jis dažniausiai

jis nebūtų išlai- 
kaip dviejų ar 

Tokiu budu gali- 
kad musų Šarkis

‘rijų roundų. 
na spręsti, 
turi labai puikių šansų kumš
tynes su Tuniu laimėti, čia 
Šarkis tikrai butų jiergaJėtoju.

Dempsis šalto proto maža 
Į kiek arenoje tevartoja. Gal būt. 
kad jis jo jierdaugiausiai ir ne
turi. Už tai jis yra stebėtinai 
didelės fizinės jėgos ir ištver
mės žmogus. Į jį kartais gali 
duoti kaip į kokį smėlio mai- 
Šą. Galima jį sukruvinti, gal
vą gerai apdaužyti, bet pilnai 
perkirsti, tai sunku. Tunis ga
na smalkiai ji apdaužė, bet vos 
kartą teperkirto ir tai tik se
kundai. Su Dempsiu kumščiuo- 
tis ir būti agresyviu, iš tiesų, 
tai patžudystė. Užtai ir musų 
Šarkis prakišo, kad jis ve bu
vo agresyvis, vadinas, gana 
dažnai Dempsj puolė. Jeigu 
Šarkiu butų buvęs taip atsar
gus kaip Tunis, tai jis butų 
tikrai laimėjęs. Nes jeigu Šar
kis Dempsj puolė ir atlaikė jo 
baisiai stiprius kirčius net iki 
septintam roundui, tai jis, bo 
abejonės, yra už Tunį stipresnis 
ir patvaresnis.

Boksas, jeigu jis yra tiktai 
kumštynės, o ne peštynės ir 
muštynės, nėra taip jau bai
sus daiktas. Kai miklus ir tak
tingi vyrai kumščiuojasi, iš 
tiesų, atrodo gana įdomus spor
tas. O jeigu visokie reformato
riai boksą labai smerkia, tai nė
ra ko paisyti, juk jie dar la
biau smerkia evoliuciją, už ku
rią nieko įdomesnio ir būti ne
gali.

Minia labai mišri, čia buvo 
visokio plauko žmonių. Buvo 
gyvų pamišėlių, vis dėlto jie 
vaikšto liuosi, nes žmonių ra
mybei nepavojingi. Buvo ir 
šiaip jau didelių ignorantų. Pa
vyzdžiui, kai Tunis septintame 
rounde buvo permuštas, tai 
daug tokių pradėjo Sukauti: 
“Ką tavo knyga gali apie tai 
pasakyti?” (mat, Tunis yra 
apsišvietęs žmogus ir mėgsta 
knygas); “Kelk, tu inteligentų, 
čempijone!” Buvo betgi ir di
delių protų, kaip antai advoka
tas Malone iš New Yorko, Dr.

į Billings iš Chicagos ir daug ki-

Swallow

tuzi- 
ku

rnėtų 
atro-

Pralieta miesto valdžios ty
rinėjimai dėl nusiskundimų, 
kad kai kurios gasolino stotys 
parduodančios aliejų, išsemtą 
iš automobilių, kaip šviežią, ne
naudotą dar. Kaltinama, kad 
minėtos stotys palaiko naudotą 
aliejų, kol jis nusistoja ir kai 
nusistoja, tai atskiria tą, kuris 
išrodo panašus aliejui, ir par
davinėja kaip pirmos rųšie# to iup padaryta Morrison viešbuty, 
palą automobiliams. i 40-me aukšte. Tai tur būt Imvo

: “aukščiausias” hold up.♦ j-----  ■ -----
Jurgis Poko gyvena 342 W.

29th st. Du vyru, pasirėdžiu- I II
siu policininkais, įsibriovė jo I
tiaman, sumušė jį ir dingu su mimhhhi /■■■■■■r”

Piktadariai padarė hold up 
Gftiy Brooksui ir J. Eogan’ui, 
kurie atvyko iš Oklahomos pa
žiūrėti Tunio-Dempsio kumšty
nių. Atėmė iš jų $1,520. Hold

AR JUS BANDĖT

SWALLOW
KAVĄ

Ji yra gardi!

Jūsų groserninkas par
duoda ją •

TEN IR IŠ
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

knt musų trijų Šri ubų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir populiariški vieno kabin 

laivai,
Cleveland, VVestphalia, 

Thuringia
Europinis kelionės asmeni

niai vadovaujamos

Coffee Mills.CHICAGO, ILLINOIS.
SHAH1* NEW yor- /II <KO IKI KAU- 
LUUnO IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai

Tel. Boulevard 6487 
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

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.

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

(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0611—0774

TAUPYK PINIGUS TAUPYK LAIKĄ
PRAŠALINK NESMAGUMUS

Pataisyk savo pečiy, filmas arba boilerį tuojau 
Nėra būtino reikalo pirkti naują pačių, f urnas arba boi
lerį, kuomet dalys išdega, sulūžta arba suplyšta; taipgi 
nereikia tu dalių siųsti kur nors toli dėl apmainymo.

NORTH WESTERN STOVE REPAIR COMPAN Y
Turi Tas Dalis -

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

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

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

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

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitčs prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agente
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

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.

Jei to
Nelau-

furnas

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

South Chicago, III.

Jau Smetona važine
ja pasikinkęs libera
liškus fašistus! Buti-
nai kiek vienas įsigy
kite Juokų mėnesinį 
žurnalą “Rimbą” iri^— - —
pamatykite kaip jis važiuoja ir kas jį veža. Dėk 
konvertan savo antrašą ir 10c tuoj “Rimbas” 
bus pas tamstą. O jei prisiusi $1, tai “Rimbas” 
per visus metus tamstą lankys nešdamas links
mumą.

“RIMBAS"
1 Eateman Place So. Boston, Mass.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
dek naudingų žini 
taip Naujienos.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

3823 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarų, išskyrus ketvergę. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas 

1M No. State St, Room 1012 
Tel. Dearborn 3784 

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

3835 So. Halsted St.
Po pietų nuo 8:80 iki 8:60 vai. vak. 

NedŪIomis duo 10 ryto iki 12 
TeL Yarda 6141

Bylos visuose teismuose. —- Ab
straktai. — IngaliojimaL -- Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiHams.

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Ijeavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. i Hyde Park 8395

BLDG. 
St.
Clark

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunaa Borden) 
LIETUTIS ADVOKATAS

113 Weet Adams St Room 1217
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22 St nao 7 Iki B
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Repablir 9600

J. P. WATTCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

11756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų

Namų Tel. Pullman 6877

ADVOKATAS
11 S. I/a Šalie St., Room 2001.

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

VtilcHrHis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pitnyčioj

A. VIOIKAS-LULEYIGH
AKU.ERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 81-mos gatvėn 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuie- 
i ijo:i 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
ne ligose prie* 
gimdymo, laike 

i gimdymo ir po 
j gimdymo.

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

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

kolegijų;

Pennsyl- 
Jigon- 
SąŽi- 

patar 
visokio-

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių Įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR.' G.
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
. 1_____

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 ėutartj

Telephone Yarda 0W>4

DR. MAURICE KAHH
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 13 die
ną. 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedaliomis *uo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 82M

DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

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

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

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

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

Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktj 
South Shore 2238, Boulevard 4136

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 Ūbos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaiku litru

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Runas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

1724 So. Loomia, kampas 18 ir Bl*e 
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 šviesas 11 
elektros jiegą J nau 
jvs ir senus namus ir 
mainom naujas Įtam
pas j senas; duodame 
ant. lengvo išmokėji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Garsinkitės Naujienose
♦
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$8.50 per year in Canada 
$7.00 per year outside of Chicago. 
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75c
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ITimI metą ______________
Trim* mine*iam*________
Dviem m*neeiama 
Vienam mftneaiul___ _____

Chicagojo per neftiotojuai
Viena kopija ____ j....... ..........
Savaitei ................ .........._.....
Minėsiu! —.............. ...............

Suvienytose Valstijose, ne Chicago]*, 
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Metam* _____  $7.00
Pusei metų ------------------------- 8.50
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Dviem mėnesiam*__........____ 1.25
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Metam*  ___ _____ _________  $8.90
Pusei metų ______4.00
Trims raintslam*2.50
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dabartinių Lietuvos diktatorių priešus. Kai kuriuose 
musų laikraščiuose jau buvo daug prikalbėta apie “krau
jo trokštančius” socialistus, kurie, girdi, norį su ginklais 
rankose padaryti perversmą. Dabar vėl kalbama apie di
delį pavojų Lietuvai iš to, kad “sukilimuose” ėmusi daly
vauti kariuomenė. Užmirštama tečiaus, kad ginkluo
tiems perversmams pradžią Lietuvoje padare ne socialis
tai, bet smetoniniai tautininkai, laiminami klerikalų. Ne 
kas kitas, kaip tik tie patys tautininkai, ir Lietuvos ka
riuomenę įstūmė į “pučo” kelią. Kas teisino gruodžio 17 
d. perversmininkų žygį, tas neturi jokios moralės teisės 
šiandie smerkti sukilimus.

Ginkluotų kovų išvengti yra tiktai vienas kelias: su
grąžinti kraštui teisėtą tvarką.

metai iš kas 
laiku sedin- 

lyg bandė 
Bet galinga

Pasigirdo kameroj 
garsas. Tuo jtačiu 
tis kėdėj žmogus 
ištrukti iš pančių,
jėga begu per jo kūnų.

Lupų spalva mainėsi. Iš pra
džių jos buvo raudonos, o pas
kui išvirto purpurinėmis. Pasi
rodė keli burbulai. Praėjo dar 
kiek laiko ir iš burnos pradėjo 
veržtis seilių purslai. Aukščiau 
kelio, kur buvo padėti elektro
dai, balta mėsa kilo, kaip teš
la.

KULTŪRA IR POLITIKA

Rugpiučio mėn. pabaigoje įvyko Lietuvoje didelis 
kultūros darbuotojų suvažiavimas. Nenormalės sąlygos, 
kuriose dabar randasi Lietuvos gyvenimas po smetoninių 
smurtininkų diktatūra, padarė savo įtakos ir j šį kongresą. 
Jam, būtent, ažuot svarsčius grynai kultūros klausimus,! 
teko visą laiką kreipti savo dėmesį į politinę krašto 
padėtį.

Kultūros kongrese visų kalbų ir priimtų rezoliucijų 
pagrinde buvo ta mintis, kad kultūrinis darbas neįmano
mas be tam tikrų politinių laisvių. Ši mintis tapo ypatin
gai pabrėžta sąryšyje su diskusijomis apie spaudą. Kon
greso išreikšta nuomonė buvo tokia, kad spauda tegali 
vystytis tiktai, kuomet ji yra nevaržoma; bet spaudos 
laisvė tegali būt atgaivinta tiktai, atsteigus demokratinę 
tvarką Lietuvoje.

Šitoks kultūros darbuotojų nusistatymas yra visai 
natūralūs. Krašte, kur nėra politinės laisvės, politikos 
klausimai veržiasi ir į gryną kultūros darbą. Taip dabar 
yra Lietuvoje, ir taip kitąsyk buvo priešrevoliucinėje cari
nėje Rusijoje (ir tebėra bolševikiškoje diktatūroje). Ca
rizmo laikais negalėdavo ramiai užsiimti mokslu net Ru
sijos universitetai: jie buvo pavirtę politinės agitacijos 
centrais.

Politinė priespauda, įsigalėjusi Lietuvoje po gruo
džio 17 d. perversmo, ne pašalino politiką iš viešojo Lietu
vos gyvenimo, bet, priešingai, įtraukė į politikos verpetą 
ir tas gyvenimo sritis, i kurias pirma politika nesikišdavo.

LENKAI IR RUSAI

Po sovietų ambasadoriaus Voikovo nužudymo Var
šuvoje bolševikai kėlė tokį triukšmų prieš lenkus, kad ro
dėsi, jogei tarp tų dviejų kraštų gali kilti karas. Bet 
šiandie lenkai su bolševikais jau yra visai geruoju. Rug
sėjo m. 1 d. telegrama iš Maskvos pranešė, kad Varšuvos 
pasiuntinys turėjo ilgoką pasikalbėjimų su komisaru Čiče- 

. rinu dėl sudarymo draugingumo sutarties. Pasikalbėji
me tapo pažymėta, kad kivirčai, kilusieji tarp Maskvos ir 
Varšuvos dėl Voikovo užmušimo, jau esą galutinai paša
linti ir todėl abi pusi esančios pasiryžusios artimoje atei
tyje pradėti derybas dėl taikos ir prekybos sutarčių.

Čia matome, kad Rusijos bolševikų ir jų agentų kitose 
šalyse riksmas prieš Lenkijų buvo tik politinės propagan
dos “manievras”. Jeigu tarp rusų ir lenkų butų tiktai 
tokių didelių priešingumų, kaip bolševikai dar nesenai 
skelbė, tai, žinoma, jie nebūtų galėję taip greit susitaikyti. 
Tarp kitko reikia pastebėti, kad Maskva putė muilo bur
bulų ir skelbdama tų pasakų, kad Lenkija esanti įrankis 
Anglijos imperialistų, kurie rengiųsi pradėt karų prieš 
sovietus. /

Kai bolševikai su lenkais tarsis, bus įdomu pažiūrėti, 
ar jie Vilniaus klausimu parems Lietuvos pusę?

GANDAI APIE SUKILIMUS

Viena aplinkiniais keliais, per Rygą ir Berlyną, atė
jusi žinia, sako, kad įvykęs “sukilimas” ir Ukmergėje. Jį 
padariusi to miesto kariuomenės įgula. Bet valdžiai grei
tai pavykę maištininkus numalšinti šautuvais ir ka- 
nuolėmis.

Sunku pasakyti, kiek šitoje žinioje tiesos. Iki šiol 
dar tikrai nežinoma nei kas iš tiesų įvyko Tauragėje, kur 
smetoniniai budeliai nudaigojo visų eilę žmonių, neva nu
teistų už mėginimą ginkluota jėga “nuversti valdžią” 
(kuri randasi Kaune!). Ką tautininkų ir jiems artimų 
gaivalų spauda praneša, to juk negalima imti už gryną 
pinigą.

Tie gandai apie “sukilimus” Tauragėje, Alytuje ir 
Ukmergėje liudija tečiaus, kad po ramiu diktatoriškos 
priespaudos paviršium Lietuvoje eina koks tai judėjimas, 
kuris gal būt vietomis pats prasiveržia viršun aštresniais 
susikirtimais tarp valdžias jėgij ir jos priešų, o vietomis 
gal esti valdžios agentų išprovokuojamas pasireikšti ko
kio nors “maišto” ar “sukilimo” formoje.

Toli nuo Lietuvos gyvendami, mes neapsiimame 
spręsti, ar tie neramumo pasireiškimai atneš kokių rim
tesniu pasekmių kraštui, ar neatneš. Bet viena mums aiš
ku, būtent, kad nėra teisinga nei padoru kaltinti dėl jų
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Mirtis elektros kėdėj
Pakvietimas. —Laukimo kam

barys.— Užveizda Lawes. — 
Kunigas.— Kriminalistas. — 
Mirties kambarys. — Elekt
ras kėdė. — Prisirengimas.— 
Mirties procesija.— žmogus, 
kuris už svirties pasukimų 
gauna $150. — Prasikaltėlis 
kėdėj.—Egzekucija. — Lavo
ninė.

Paskubusio Sing-Sing kalėji
mo (New Yorke) užveizda pa
kvietė Boydcn Sparksų atvykti 
j mirties kamerų, kur turėjo 
įvykti vieno kriminalisto egze
kucija. Savo įspūdžius Sparks 
aprašo sekamai:

Iš užveizdos kambario reikė
jo eiti tamsiu ir ^nejaukiu ko
ridorių iki prieškambario. Di
delėse krasėse jau sėdėjo apie 
pustuziniu žmonių. čia buvo 
ir užveizda L. Uusves, labai ma
lonus ir mandagus žmogus, ku
ris, kaip vėliau pasirodė, yra 
vienas griežčiausių mirties 
bausmės priešų. Buvo čia ir 
katalikų kunigas, kuris per pas
kutinius dvyliką metų ateina su
raminti pasmerktuosius mirti, 
sėdėjo dar keli reporteriai. 
Sukinėjosi taipgi kalėjimo dak
taras Emos Squire. Ir ant galo,

Penkiolika minučių po dešim
tos. Antonio Viandante, prasi
kaltėlis, turėjo dar pusę valan
dos gyventi. Kunigas nesijudi
no iš vietos.

Kada jis eis pas prasikal
tėlį?—buvo užklausta.

Vienas sėdinčiųjų šnibždomis 
r t sake:

kuomet reikia ligonį į operaci
jos kambarį nugabenti, ir elek
tros kėdė.

Ji stovėjo tarsi sostas, at
stumta kokias šešias pėdas nuo 
sienos. Tamsus izoliuotos vie
los vytulas matėsi kėdės aukl- 
tame atloše.

Liudininkai atsisuko veidais 
j kėdę. Praėjimas po kairei 
vedę į siaurų kambarį, kur 
matėsi visi lavonvietei reikalin
gi prietaisai. Kitas praėjimas 
vedė į kamerą, kur buvo mir
ties mašina, kurios dalimi bu
vo ir elektros kėdė. Matėsi dar 
kampinės durys, viršuj kurių 
buvo parašas: • “Užsilaikykite 
ramiai!”

r aktj
vyras... na, kurį šią 

jis pareiškė, jog užmuš 
jeigu tas prisiartins 
Jis pasakė, jog jamirie jo.

jokie dvasiški patarnavimai nė
ra reikalingi. Manoma, kad jis 
pamišėliu prisimeta. Praeitų 
i aktj savo kameroj jis bandė 
rnt lovos spiruoklio pasikarti. 
Sargybinis laiku pastebėjo. Vis
gi nudrieskė nuo kaklo odų. 
Tai pusėtinas paukštis, —iš jo 
visko galima tikėtis.

Sugrįžo j kambarį užveizda 
Lavves, kuris trumpam laikui 
kur tai buvo išėjęs. Jo buvo 
paklausta, kas per vienas yra 
Viandante.

- Jis nužudė savo žmoną. 
Kadaisia Italijoj jis tarnavo po- 
Ileistu, o paskui pateko į pami
šėlių namus, kur išbuvo dveje
tą metų, šiame kalėjime jis iš
sėdėjo apie metus. Psichiatrai 
pripažino, kad jis yra normališ- 
kas.

Sparks paklausė, ar duodama 
• ries mirtį kokie nors norka- 
tiški vaistai.

Atsakymas buvo neigiamas. 
Pasmerktasis mirti turi būti 
veikame prote.

Prasivėrė durys ir sargybinis 
uniformoje pareiškė užveizda!: 

—Viskas prirengta.
yisi sukilo. Teko praeiti tro

besį, kurį kas tai pavadino ka- 
ėjimo skalbykla. Pasirodė že
rtas vieno aukšto namukas. Čia 
ir buvo vykdomi mirties nuo- 
•prendžiai.

Durys'atsidarė-iš gatvės tie
kai į kambarį. Po dešinei sto- 
/ėjo kokie šeši mediniai suo- 
’ai. Be suolų kambaryj bu
vo tik du daiktai: baltas 
italas ant ratukų, kuris pa
prastai vartojama ligoninėse,

Apie pustuzinis tVirtų vyrų 
išsisklaidė po kambarį. Vienas 
sargybinių priėjo prie kampi
nių durų ir pradėjo klausytis. 
Kiti sargybiniu pusračiu susto
jo prie kėdės. Buvo devynios 
minutės po vienuoliktos.

žmogus prie durų tarsi sta
bu išvirto. Po valandėlės jis pa
sitraukė vieną žingsnį ir atida
rė duris. Įėjo penki. Viduryj 
ėjo Antonio Viandante.

Jis ėjo kaip tai keistai, vilk
damas kojas, kad nenukristų 
pantapliai. Einant apsinuogin
davo dešinę koją, nes .kelinės 
buvo suplėšytos. Tamsi sermė
ga buvo atsegta. Apačioj matė
si minkšti balti marškiniai. Jo 
juodi plaukai buvo nuskusti, ir 
viršugalvėj matėsi randas.

Žengdamas trečią žingsnį, 
Antonio Viandante pastebėjo 
susirinkusius. Jis piktai pa
žvelgė j visus ir atsigręžė. Su- 
sirinkusieji jo akyse buvo vi
suomenė, teisėjai ir jo kankin
tojai. Jis neapkentė jų.

Paskui jis su nepaprastu nuo
lankumu priėjo prie kėdės ir 
atsisėdo. Du sargybiniai pribė
go prie jo ir plačiais diržais 
pririšo prie kėdės. Žmogus su 
nuplikusiu pakaušiu nuėjo į 
gretimą kambarį. Tai buvo John 
Helbertį elektromanteris. Už vie
ną svirties pasukimų new yor- 
kiečiai moka jam $150. Eida
mas į kamerą, jis galbūt gal
vojo apie tai, kų nupirks už 
tuos pinigus, o gal jis mąstė 
apie Antonio Viandante.

Du žmonės, kurie rišo pasmerk
tąjį, baigė savo darbų. Vian- 
dynte nepaprastu akylumu ste
bėjo jų rankų judėjimą, lyg no
rėdamas nusimesti į amžinas t į 
atsiminimų apie jų darbą.

Jam liko gyventi mažiau, negu 
minutę. Sargybiniai dirbo ne
įmanomu greitumu. Jie paėmė 
diržų galvai. Antonio Vianden- 
te sujudėjo. Atrodė, kad jis no
ri ką tai pasakyti, bet juodas 
skarmalas uždengė jam akis. 
Jo galvą pritraukę prie kertės 
atlošio. Matėsi tik jo išdžiuvu
sios lupos.

Vienas sargybinių uždėjo jam 
ant galvos šalmą, kurį sujungė 
su izoliuota viela. Po to jis pa
sitraukė kokius šešis žingsnius 
į šalį. Kiti sargybiniai irgi tų 
pal padare. Jie lyg nuo laukia
mos ekspliozijos bėgo.

Dr. SiĮuire atsistojo netoli 
nuo kėdės. Jis pasuko1 galyą į 
paslaptingą kamerą. Dešinėj 
rankoj jis laikė geltoną paiše
lį, o kairėj laikrodį. Mirtinoj 
tylumoj laikrodžio tiksėjimai 
skambėjo tarsi kūjo kirčiai.

Dr. Stjuire padavė ženklą.

Dr. Squire su galva padavė 
ženklų žmogui, stovėjusiam ka
meroj. Antonio Viandante su
smuko kėdėj. Priėjo storapil
vis sargybinis ir pridėjo rank
šluostį prie drėgnų lupų. Dr. 
Squire paėmė stetoskopą ir 
pridėjo prie Viandante kruti
nės. Jis kiek laiko pasiklausė, 
o paskui galvos linktelėjimu pa
šaukė kitus tris daktarus, ku
rie sėdėjo ant suolo. Jie priėjo 
prie kėdės ir pradėjo klausytis. 
Buvo matytis, kad jie visi buvo 
vienokios nuomonės. Bet Dr. 
Squire atsistojo į savo vietų ir 
ranka padavė ženklų. Antonio 
Viandante tarsi dar kartų ban
dė ištrukti iš pančių.

Staiga jo rankos nusviro. Ke
liai pradėjo į šalis sleistis. Jis 
buvo panašus į nuvargusį dar
bininkų, sėdintį gatvekaryj. 
Sargybinis dar kartų pridėjo 
rankšluostį prie tamsių lupų, o 
Dr. Squire pasiklausė per ste
toskopą. Jis atsisuko į susirin
kusius ir pareiškė:

—Tas žmogus numirė.
Po to sargybiniai šoko prie 

kėdės, kad atrišti Viandante. 
Atsargiai jis buvo pakeitas nuo 
kėdės ir paguldytas ant stalo. 
Stalas ant ratukų tapo nustum
tas j lavoninę, kurios durys tuoj 
užsidarė. Susirinkusieji sukilo 
ir nuėjo savo keliais. —K. A.

jo tarnystė reikalinga Kana
doj.

(8) Tėvas arba motina, ne
apsivertęs sūnūs, neištekėjusi 
duktė, aštuoniolikos metų ar
ba viršaus, neapsivedę brolis 
ir neištekėjus sesuo bile asmens 
legališkai įleisto arba apsigy
venusio rezidento Kanadoj, jei
gu jis patikrins ministerį, kad 
jis tas gimines priims ir prižiū
rės.

Bet Kanadoj iegališkai įleis
tas arba apsigyvenęs turi pats 
prie Visų reikalavimų prisilai
kyti.

Kanados Imigracijos Aktas 
paaiškina žodį “imigrantą” ir 
parodo ką skaityti neimigrantu.

(g) Asmuo, kuris įvažiuoja 
Kanadon su noru įgyti apsigy
venimo vietų tenais, yra ‘imig
rantas’, ir šio akto tikslams, 
kiekvienas įvažiavęs į Kanadą 
asmuo skaitytas “imigrantu”, 
tik jeigu priguli prie vienos iš 
sekančių klasių, kurie vadina
mi “neimigrantais” (non-immi- 
grants):

(1) Kanados piliečiai, ir as
menys, kurie apsigyvenę Kana
doj.

(2) 
tini ai 
žinti 
tų ir
bininkai, 
kurie važiuoja į Kanadą apsi
gyventi, arba atlikti kokią ofi- 
ciališką priedermę, arba tik tie, 
kurie pervažiuoja per Kanadą.

(3) Valdininkai ir vyrai su 
savo žmonomis ir šeimynomis, 
kurie priguli arba prisijungę 
prie reguliariškų laivyno arba 
militariškų pulkų.

(4) Turistai ir keliauninkai, 
kurie pervažiuoja per Kanadą 
į kitų šalį.

(5) Studentai, kurie važiuo
ja Kanadon mokintis universi
tete, kolegijoj, aukštesnėj mo
kykloj, kuri ministerio pripa
žinta.

(6f Nariai dramatiškų, artis
tiškų, atletiškų ir kitų panašių 
organizacijų, kurie važiuoja į 
Kanadą laikinai tikslui duoti 
visuomeniškas parodas arba 
perstatymus; aktoriai, artistai, 
pamokslininkai, kunigai ir mi
nistrai, rašytojai, ' advokatai, 
gydytojai, kolegijų profesoriai, 
pripažinti atstovai tarptautiškų 
darbo unijų, ir komercialųs ke
leiviai, kurie laikinai apsistoja 
Kanadoj. [FLIS].

1927 melai — geros 
sveikatos metai

Iki šiam laikui, 1927 metai 
^an geri sveikatai metai, tų 
parodo Metropolitan Life Insu
rance kompanijos išleistos sta
tistikos. Jų statistikos rodo, 
kad mažiau žmonių mirė šių 
metų pirmais šešiais mėnesiais, 
negu bile kurių metų pirmus 
šešis mėnesius. Mirties rata 
baltiems žmonėms tais šešiais 
mėnesiais buvo 8.6 sulyginus su 
9.7 dėl 1926 metų. Kad nors 
daugiaus juodųjų 
baltų žmonių, bet 
rata sulyginus su 
tais mažesnė.

mirė, negu 
ir jų mirties 
pereitais me-

miršta nuo 
ir tikėta, kad 

mažai žmonių

Diplomatiški ir konsula- 
valdininkai, ir visi pripa- 
atstovai ir oficialai Bri- 
svetimų valdžių, jų dar- 

šeimynos ir svečiai,

INFORMACIJOS APIE KA
NADOS IMIGRACIJOS

REGULIACIJAS
Reguliacijos P. C. 183, kurios 

žemiau paduotos, ypatingos ir 
interesingos, nes paduoda žmo
nes, kuriuos Kanada įleidžia 
kaipo imigrantes. I)aly§ 7 ir 8, 
ir pirmas patvarkymas buvo

Svarbiausias sveikatos rekor
das yra sumažėjimas mirčių 
nuo džiovos. Sezonas kada dau
giausia žmonių 
džiovos perėjo 
1927 metais
mirs nuo tos ligos.

Influenzos ir plaučių uždegi
mo mirtingumas daug žemes
nis, negu buvo pereitais keliais 
metais. Kuomet karštligės rata 
augštesnė dėl epidemijų Kana
doj, Mississippi potvynis prie 
to neprisidėjo. Tymai, skarleti- 
na ir kriokulis paėmė mažiaus 
aukų, bet difterija dauginus. 
Vėžio padėjimas yra baisesnis, 
nes vis daugiaus žmonių ta li
ga miršta, ypatingai tarpe juo
dųjų.

Kad nors sveikatos padėji
mas yra toks geras, vistiek 
staigių mirčių rata augštesnė. 
Ketvirta dalis visų nelaimių 
atsitikimų buvo automobilių 
nelaimės, ir net 10 nuošimtis 
nelaimingųjų prigėrė vandeny
se. (FLIS).

gyvenimas
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, UI. 

Tel. Boulevard 3669

Rugsėjo mėnesio 
GYVENIMAS 

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

Nuo ir po vasario 15 d. 1923 
Dietų, ir pakol kitaip įsakyta, 
visų klasių ir užsiėmimų imi
grantams draudžiama įvažiuoti 
į Kanadą, ir tik sekantieji įlei
džiami.

Imigracijos valdininkas gali, 
nepaisant patvarkymų P. C. 23 
is sausio 7 d., 1914 m., įleisti 
Kanadon imigrantus, kurie su
tinka su Imigracijos Akto ap
rūpinimais, jeigu jam aiškiai 
darodyta, kad imigrantas yra:

(1) Ūkininkas, kuris važiuo
ja Kanadon ūkininkauti ir turi 
užtektinai pinigų pradėti ūki
ni nkystę Kanadoj.

(2) tikės darbininkas, kuris 
važiuoja į Kanadą sekti savo 
pašaukimą ir kuris turi darody- 
mą, kad gaus darbo.

(3) Naminės tarnaitės, kit
uos važiuoja į Kanadą sekti 
javo pašaukimų, kurioms taipgi 
larbas prižadėtas.

(4) Žmona arba vaikas, ne- 
uųntis 18 metų senumo, bile 

asmens, kuris legališkai įleis
iąs į Kanadą, jeigu tik toks 
įsmuo gali priimti ir užlaikyti 
tuos atvykstančius imigrantus^

(5) Jungi. Valst. pilietis, ku
ris važiuoja į Kanadą iš Jungt. 
Valstijų, kuris parodys imig
racijos valdininkui įvažiavimo 
uoste* kad turi užtektinai pini
gų save užlaikyti pakol randa 
darbo.

(6) Anglijos pavaldinis, kn
is atvažiuoja Kanadon tiesiog

arba netiesiog iš Did. BritanL 
08, arba iš Airijos, Newfound- 
and, Amerikos Jungt. Valstijų, 
Naujos Zelandijos, Australijos 
arba Pietinės Afrikos, ir į va
duojant tur užtektinai pinigų 
.avė užsilaikyti pakol randa 

darbo.
(7) Žmogus, kuris parodo mį- 

nisteriui, kad jo darbą? arba

Prenumerata metams
Pusei metų 
Kopija ..........................

V;____________ ;_________________

$2

20c;

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, 111.

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

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

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

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

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

4910 So. Miehigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos* J nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
t nuo 6 iki 8 vai. vakare 

v—«. .............. .. „

Res. 6600 So. Artesiap Avė. 
Pbone T’rospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORkS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

i ■■■ i ■

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St 
Chicago, III.

Tel. Boulevąrd 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. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Valandos } nuo 6 iki 9 val. Vak.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Are. 
Ant Zaleskio Aptiek oi 

CHICAGO, ILL.

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

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį 
3401 SOUTH-HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.
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Tarp Chicagos 
LietuviųMARIJONA 

ANDRIJAUSKIENE
Po tėvais Jurėnaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 26 dieną, 9:19 vaalndą 
vakare, 1927 m., sulaukus 33 
metų amžiaus, gimus Panevėžio 
apskričio, Kupiškio parapijos, 
Vilniaus vienkiemio. Amerikoj 
išgyveno 3 metus, paliko dide
liame nuliudime vyrą Idiuryną, 
seserį Oną, brolį Pranciškų, švo- 
gerj Mikolą Švėgždą ir gimines, 
o Lietuvoj motiną Marijoną ir 
seserį Emiliją. Kūnas pašarvo
tas, randasi 5328 S. Troy St.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
lugsėjo 30 dieną, 1:30 vai. po 
l ietų iš namų bus nulydėta į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. M. Andrijauskie
nės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat • nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sesuo, Brolis, 
švogeris ir Giminės.

leidot uvėse patarnauja
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Marųuelte Park
Ligonbutis, ar prieglaudos 

namas?
Klausimas, ant kiek jis turi 

praktiškos reikšmės, šiandien 
jau išspręstas. Statys ligonbutį. 
Bet ar tinkamai išspręstas? Del 
šio klausimo nuomonės skiria
si.

A ± A
PADftKAVONfi

A. A. Elidoras Woi bases mu
sų brangus sūnelis, kuris mirė 
rugsėjo 22 dieną, 1927 m. ir pa
laidotas tapo rugsėjo 24 d.,
1927, o dabar iląis Šv. Kazimie- » 
ro kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį j tą ne
išvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prašišalinima iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padė
ką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dėkavojame 

<1 vnsi Ak,uin tėvui, lcor>. 
Krušui ir kitiems kunigams, ku
lk* atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jo sielą; dėkavojame grabo- 
riui p. Masalskiui, kuris savu 
geru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jį į amžina- 
stj, o mums palengvino perkęsti 
nuliūdimą ir rūpesčius, ir paga
lios dėkavojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms; 
o tau musų mylimas Elidoras 
WolbtiRes sakome: ilsėkis šaltoj • 
žemėje.

Tėvai.

Lietuviai kunigai, su marijo
nų dienraščiu “Draugu” prie
šakyj, negali atsidžiaugti dėl 
statymo ligonbučio. Yra betgi 
net pačių parapijonų tarpe to
kių, kurie mano kitaip. Taigi 
pasistengsiu kalbamą klausimą 
apibudinti šiek tiek.

Pirm keliolikos1 metų keletas 
svietiškių (ne kunigų) paste
bėjo, kaip skursta lietuviai naš
laičiai ir našlaites viešose Chi
cagos prieglaudose. Jie sumanė 
padaryti nors pradžią statymui 
lietuviškos prieglaudos našlai
čiams ir pasenusioms. Darbas 
pradėta stumt pirmyn. Prisidėjo 
kai kurios draugystės. Užpirk
ta du bloku žemės dabartinėj 
M:irquette Parko apielinkėj. Su
dėta $18,000.

Sumanytas darbas rado už
uojautos parapijinėse draugi
jose. Natūralu, kad ir kunigai 
įsimaišė darban. Kunigas Sta- 
niukynas tapo labdarių pirmi
ninkas (labdariais buvo pra
minti variusieji šį darbą).

Taigi susidarė būrys žmonių, 
kad padėjus pamtit:, prieglau
dai pastatyti. Užpirkta du blo
ku žemes, reikalingos tokiai 
prieglaudai statyti ir užlaikyti. 
Pradėta rinkti aukos —- vis 
prieglaudai statyti. Draugijos 
prisidėjo, ėmė rengti piknikus 
ir išvažiavimus ir visokiais bu
dais kok ktuoti pinigus — prieg
laudai statyti. Žmonės aukavo, 
nes savo širdyse pritarė suma
nymui lietuvišką prieglaudą sta
tyti.

Kunigas Staniukynas, kaip

Tel. Boulevard 4139

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžinipgas ir

A. MASALSKIS 
GRABORIUS

neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILU

LACHAVICZ
Uetuvis Graborias 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Plac<* 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Ganai 1271 
ir 2191

J. F. RAMIUS
Pigiausias Lietuvis 

Gruborius (hieagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie jjrrabų išdir- 
bvstčs.

OFISAS:
668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3°’S S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Babies Love It
Del slilvio ir vidurių 
gumų ii p'iržnstivu dantų 
augime, nieko nėra geresnio 
kaip Ših saugui Kūdikių 
Laiatbe.

Mrs. WlN8LOW’» 
Syrup

Garsinkitės Naujienose

labdarių pirmininkas, buvo iš
rinktas lig ir sukelto turto glo
bėju. Lietuvių turto globėju. 
Bet, ve, kunigas Staniukynas 
miršta. Labdarių “inžinierių”, 
kitaip sakant, vadų pastango
mis turtas pavedama arkivys
kupo, dabar kardinolo, Munde- 
leino globai. Nors žemę užpir
ko lietuviai, nors ją išmokėjo 
lietuviai, nors “cash” sukėlė 
lietuviai, — visas tečiaus tur
tas perėjo kun. Mundeleino ir 
katalikų dvasiškijos nuožiūrom 
Pasekant tam tikrą lietuvių po
saki, galima tarti: parapijonų 
naudą svetimtaučiai gaudo.

Bet aukos nesiliauta rinkti. 
Nupirktos žemės kaina nepa- 
liujuamai kilo. Žmonių svajo
nės turėti savą, lietuvišką prie
glaudą rodėsi jau čia pat. Ne 
taip senai buvo parduota pusė 
labdarių nupirkto bloko vieti
nei parapijai už $40,000. Taigi 
likusieji pusantro bloko gali
ma (pigiai kainuojant) įvertin
ti $120,(MM). Grynų pinigų yra 
į $80,000. Tokiu bud u susidaro 
suma ne mažesnė, kaip $200,- 
000. Štai ši lietuvių pinigų su
ma pavesta svetimtaučiams.

Apie prieglaudą irgi nebekal
bamu. Mat, jau daugiau kaip 
savaite laiko atgal pralotas 
Knisas išmetė pirmą lopetą že
mės iš tos vietos, kur bus pa
matas ligonbučiui. “Good bye” 
lietuvių senių ir našlaičių prieg
laudai. Jei lietuviai norės, ga
lės išnaujo rinkti pinigus to
kiai įstaigai. Dabar gi statoma 
ligonbutis.

Kodėl? Taip nutarė tie, ku- 
lie turi sprendžiamąjį balsą. 
Kokie gi galėjo būti sumetimai 
prieglaudos statymo sumanymą 
pakeisti ligonbučio statymu? 
Argumentų irz“už” ir “prieš” 
netruko nei vienam. Pamatinis 
betgi, svarbiausias argumentas 
prieš prieglaudą tur būt bus 
tas: prieglauda brangiai kaštuo
sianti pastatyti ir užlaikyti. 
Kas kita su ligonbučiu: šioj

apielinkėj arti ligonbučio nėra, 
kaičius žmonių čia sparčiai au

ga, taigi yra rimto pamato nu
žiūrėti, kad ligonbučiui palaiky
ti ne tik nereikės priedo, bet ir 
darys jis gražaus pelno.

Išrodo, kad biznio sumetimai 
Įveikė jautrius širdies reikalavi
mus.

T'ik pagalvokime biskutj. 
Taps pastatytas ligonbutis. Jau 
kita kuri organizacija, protes- 
toniška-bažnytinė arba privatė- 
daktariška, bent kurį laiką ne- 
lys su kitu ligonbučiu. Ligon
butis bus katalikų dvasiškijos. 
Ligonbutis samdys daktarus, 
nurses ir kitokį personalą. Kiek 
daktarų, kiek žmonių paima 
tiesioginėn savo kontrolei! to
kia įstaiga? O kur kon trak to
riai, kur visokių reikmenų su- 
nirkimas, kur pristatymas mais
to ir kitokių dalykų, reikalin
gų ligonbučiui? Kiek dar žmo
nių ačiū tam patenka didesnėn 
ari mažesnėm priklausomybėm 
nuo katalikų dvasiškijos? O 
kur, taip sakant, “moralia” pa
sirodymas, kad katalikų bažny
čia “labiausia” rūpinasi žmo
nių gerove, — tokioj Chicagos 
miesto taryboj, VVasbingtone, 
laikraščiuose ir žurnaluose? Pa
galvokime apie visus šiuos 
“pliusus” (priedus), ir mums 
taps aišku, kad likimas prieg
laudos našlaičiams ir seniams 
bei senėms lapo nulemtas tuo 
momentu, kai lietuvių turtas 
tapo pavestas svetimtaučiams.

Dar keletas žodžių. Jau ne 
vienas yra klausęs manęs, ko
kią vietą užima naujo ligonbu
čio statymo reikaluose Dr. Brin- 
za. Kiek žinau, jis yra vienas 
trustisų. Žmones taipgi domisi, 
ar teisybė, kad Dr. Brinza siu- 
li.ics paaukauti ligonbučiui 
$5.000 ir paskolinti kitus $50,- 

000 be nuošimčio šešiems me
tams. Turiu pasakyti, kad man 
teko kart kartomis girdėti tą 
patį. Bet esu girdėjęs ir tai, 
kad Dr. Brinzos pasiūlymas 
nebuvęs priimtas.'

Ar tokios žinios yra tikros, 
aš nežinau. Bet nesistebėsiu, 
jei butų tikros. Kąi žmogus 
prisideda prie kokio nors su
manymo su tokia parama, kaip 
menamas Dr. Brinzos pasiūly
mas, tai paprastai galima ma
nyti, kad jis ir šiokių-tokių tei
sių reikalauja. Katalikiška dva
siškąja vienok biznio žvilgsniu 
yra ytin “k i t ra”, anot pasva
liečių. Ji nenori dalintis su 
svietiškiais teisėmis ir garbe, 
jei ir nesidalinus gali apseiti.

Dalykas štai koks: kalbama
si ligonbutis tur būt kaštuos 
kokius $4(M),(M)(). Pusė tos su
mos jau rankose, ir valdo ją ka
talikiška dvasiškija. Kitą pusę 
gali paskirti katalikų dvasiški
jos fondas, vadinamas regis 
“The Catholic Bishop of Clii- 
cagoK a Corporation Soul”. šito 
fondo, šitos korporacijos tur
tas yra įvertinamas $00,000,(MM). 
Tas fondas, ta korporanija gali 
paskirti ir veikiausia paskirs 
atakuojančią sumą pinigų, ypač 
kai nužiūrima ligonbutį duo
siant pelno. —Reporteris.

Komisaru slaptas 
susirinkimas

Kaip visi žmonės susirenka 
ką nors aptarti, taip ir gyvū
nėliai komisarai turi savo su
sirinkimus ir svarsto visas pa
siučiausias bedas. ,

Aną dieną turėjo komisarai 
slaptą susirinkimą, kuriame jų 
dalyvavo geras bunčius. Aš vis 
seilę rijau, kaip čia patekus į 
jų susirinkimą ir sumaniau 
štai ką: Reikia pareiti namo, 
užsinert! raudoną “nektaizą” ir 
eiti tiesiog į svetainę, o įėjus 
visų pirma pradėt keik Grigai
tį, “Naujienas”, “Keleivį”, Mi- 
chelsoną ir kitus, tuomet jie 
priims mane už “susipratusį” 
darbininką. Taip ir padariau. 
Pavyko viskas kuopuikiausiai.

Pirmininko vietai perstato 
žmogų, kuris, matyt, gimęs ir 
augęs Afrikoj ir turėjęs kuo
met nors apatinėj lupoj įvertą 
rinkę, išpuolusią jam j Ameri
ką bevažiuojant. Pirmininkas

(Pacific and Atlantic Photo]

Marcus Loevv, krutamu jų pa
veikslų magnatas ir daugelio 
teatrų savininkas, kuris nese
nai pasimirė Glen Cove, L. L, 
N. Y., sulaukęs 55 m. amžiaus. 
Jis buvo prezidentas Metro- 
Gokhvyn Picture Co. ir galva 
3(X) teatrų korporacijos.
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atidaro susirinkimą ir paaiški
na, kad šitas susirinkimas yra 
vienintelis badas išnešti pro
testą prieš “buržujų” Grigaitį. 
Pirmininkas kalba: “Vyrai, čia 
mes esame visi proletarai ir at
minkime gerai, jei ne Grigaitis, 
butų įvykusi visam pasaulyj 
revoliucija, o ir čia Amerikoj 
butume senai turėję sovietų 
diktatūrą. Užtikrinu, kad pa
saulyj darbininkai skursta ir 
po Suii dienai, tai vien tik pa- 
sidekavojant Grigaičiui. Prie 
to dar ir kiti) skriaudi) padare 

jis mums, tai yra išplėšė 
iš nagu visą milijonu dolerių, 
kuris yra S LA kasoj. Taigi, 
matote, butume dalį tų pinigų 
davę Kapsukui ir Angariečiui. 
Bet ir mums butų likę pakan
kamai. O dabar per nagus ga
vom nuo smalavirių ir tiek. 
Ar neverta prieš Grigaitį pro
testuoti?”

Atsistoja vienas aukštas vy
ras, užsidėjęs “baisikelj” ant 
nosies ir sako: “Protestuot tai 
protestuot yra gerai, bet kad 
Grigaitis su musų protestu ga
li pasišluostyt.”

Nieko nelaukdamas aš atsi
stojau, pasiprašęs balso, ir da
viau patarimą. Sakau: “Drau
gai, ką čia protestuoti! Geriau
sia pavartokit japoniečių meto
dą, tai yra išrinki t vieną iš sa
vo draugų ir tegul nuėjęs ties 
“Naujienomis” padaro ‘Ilara 
Kiri’, tai yra persiskerdžia 
sau pilvą. Toks yra japoniečių 
protestas.”

Visiems mano pasiulyjimas 
patiko. Pradėjo rinkti kandida
tus. Pirmiausia perstatė vieną 
iš Cicero sausą kalbėtoją. Tas 
atsisako pareikšdamas: “Drau
gai, kaip matot, aš neturiu jo
kio pilvo; iš priešakio tik skū
ra ,o iš užpakalio nugarkaulis, 
todėl nėra ką nė skriosti.”

Pastato antrą kandidatą, di
delį žmogų, o ant pečių turi 
tartum duonos kepalą, ir jam 
pasako štai ką: “Tamsta, jeigu 
nenori persiskrosti sau pilvą, 
kad užprotestavus prieš Gri
gaitį, tai vietoj pilvo gali tą 
patį padaryti su kupra.” Tas 
tuojau supyko sakydamas: Ma
no kupra yra reikalinga prakal
boms, nes mano galva tuščia ir 
todėl aš imu visus faktus kal
bos ne iš galvos, bet iš kupros. 
Todėl jos gadinti jokiu budu 
negaliu.

Na, ir neatsirado jokio kan
didato, kad kas taip galėtų už
protestuoti. Taip ir susirinki
mas tapo uždarytas ir prieš už
darant, dar pirmininkas parei
škė: “Proletariatas vargsta pa
sauly ir vargs tolei, kolei’ Gri
gaitis bus gyvas ir egzistuos 
“Naujienos”.

Apsišluęstem visi ašaras ir; 
išėjom namo kiekvienas savoj 
keliais. — I’ustapėdis.

Roseland
Tie Roselando lietuvių, ku

rie norėtų, kad jų vaikai pra
moktų lietuviškai skaityti ir 
rašyti, yra kviečiami atsilanky
ti ateinančio sekmadienio ryte 
“Aušros” knygyno svetainėn, 
10900 S. Michigan avė., su vai
kais ir užregistruoti juos kaip 
norinčius mokytis. Laikas: nuo 
10 iki 12 vai. prieš pietus.

Kadangi “Aušros” knygyno 
palaikančių draugijų atstovai 
davė vietą tokiai mokyklai vel
tui, tai ir mokytojas Sutiko mo
kinti veltui. Šią mokyklą lan
kančių išlaidos bus tik 20 arba 
30 centų nusipirkti rankvedžiui, 
5c. arba 10c. įsigyti sąsiuviniui, 
na, ir paišiukas.

Ir dar vienas dalykas butų 
labai pageidaujamas, būtent 
tas, kad tėvai, kurių vaikai bus 
leidžiami mokyklon, prižiūrėtų, 
idant vaikai reguliariai lanky
tų painokas. Mat, jau jeigu 
siųsti vaikučius mokyklon, tai 
tegul jie ir pramoksta to, kas 
mokinama.

Žinoma, pramokamas priklau
sys ne vien nuo vaikučių, bet 
ir nuo jų tęvi). Daug sunkes
nė atsakomybe teks mokytojuų 
Mes manome, kad Amerikos 
gyvenimo sąlygose gavome tin
kamą mokytoją. Juo bus Vin
cas Poška, “Naujienų” redak
cijos štabo narys, Ghicagos ži
nių skyriaus vedėjas.

Priimami mokyklon bus visi. 
Nepamirškite: registravimas
vaikučių lietuvių kalbos pamo
koms bus daromas ateinantį 
sekmadienį nuo 10 iki 12 vai. 
prieš pietus. Pamokos prasidės 
ateinančią savaitę.

Tėvų komitetas.

Manil ,
Paskutinis lodis

Sekmadienyj, spalio 2 dieną, 
Golden Star besbolininkai los 
paskutinį lošį šį sezoną su 
Harvey, 111., Blue Sox jauk
tu (tymu). Pradžia kaip 2 vai. 
po pietų.

Blue Sox besbolininkai yra 
tas pats tymas, su kuriuo Gol
den Stars lošė rugsėjo 25 die
ną ir kuriame lošime lietuviai 
rosclandiečiai laimėjo. Kaip 
žinia, Golden Stars gavo 9, o 
Blue Sox — 8.

Visi kviečiami atsilankyti pa
žiūrėti paskutinio šiame sezo
ne lošio. Vieta: Athletic Field, 
151-nia gatvė ir Lexington avė., 
Harvey, 111. —X.

Šerno Fondo Rėmėjy 
Žiniai

Kugsėjo 7 d. susiorganizavo 
Juozo Adomaičio-Šerno Fondo 
Komitetas, kad galimai arti
miausiu laiku pastatyti velio
niui tinkamą paminklą. Komi
tetas susideda iš šių ypatų: St. 
Kodis — pirmininkas, K. Kat
kevičienė—vice-pirmininkė, Ju
lius Švitra — nutarimų rašti
ninkas, S. K. Gfišius — finan
sų raštininkas, Dr. P. Z. Zala- 
toris — iždininkas, K. J. Se
maška ir Jonas Bardauskas — 
iždo globėjai. Komitetas laiky
sis sekamų taisyklių:
STATUTAS ŠERNO FONDO

K O M 1 T E T O
Priimtas rugsėjo 14 d., 1927.

Tikslas.

1. L. šerno Fondo Komitetas 
pastatyti šernui paminklą sten
gsis sukelti aukų iš visuomenės 
tarpo, k. t. per draugijas, pa
vienius asmenis ir paties Komi
teto parengimais.

2. Šerno Fondo Komitetas 
nuolat painformuos visuomenę 
per spaudą, kuri tik pritaria 
šerno Paminklo pastatymui. 
Taipgi laiškais (ir atsišaukimais 
kreipsis prie draugijų, protesto-1 
nalų, vertelgų ir visuomenės 
darbuotojų.

Komiteto sąstatas.
1. šerno Fondo Vykdomasis 

Komitetas susideda iš nemažiau

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

Valandom: z
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neriš

lioj nuo 2:80 iri 4:30 po pict|j
REZIDENCIJA: 

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAWF0RD 1480 

TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisai) dabar randas 
naujoj vietoj

DR. VA1TUSH
OPTOMWT«ISTAS

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvinu aiti’ą kurk

erti prieftaotiirJ g<dvog •kaudftjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nemintu■. 
mo, skaudamą akių karst], atitaiac 
kreiva* akie, nuima kataraktą, ati 
taiso tnimparegyHtę ir toliregysti 
Prirengia teisingai akinius. Visuo 
&o atsitikimuoHe egzaminavimai da 
romas su elektra, parodančia ma 
Mausiąs klaidas. Speciali atyda at 
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki J. vai. p. p

4712 So. Ashland Avc.
Te:. Boulevard 758?

kaip septynių narių: pirminin
ko, vice-pirmininko, iždininko, 
turtų raštininko, nutarimų raš
tininko ir dviejų iždo globėjų.

2. Įvairiems darbams atlikti 
komisijas skiria Vykdomojo 
Komiteto pirmininkas specia
liuose posėdžiuose.

Finansų Tvarka,’

4^857
Eaglc Brand yra išaugi
nęs daugiau sveiku kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
nuilstai.

E AGLE .BJRANID

Garsinkites Naujienose

CLASSIFIED ADS:
Announcements

Pranešimai
Birutes Choro vienų vyrų repetici

ja įvyks seredoj, rugsėjo 28, 8 vai. va
kare, Raymond Chapel svetainėj. Bu
kit visi. -r Valdyba.

-"■■■ I-—1» II I —

Roseland. Rugsėjo 29 d., 8 vai. v. 
Aušros kambariuose, 10900 S. Michi
gan Avė. |vyks Lietuvių Darbininkų 
Nam0 Bendrovės direktorių susirinki
mas.' šiame susirinkime bus svarsto
ma paprasti ir nauji reikalai. Visi 
direktoriai būtinai atsilankykite pas
kirtu laiku. — J. Tamašauskas, sekr.

GRAŽUS KRUTAMI PAVEIKSLAI
Dabar Woods teatre yra rodomi 

gražus krutomi paveikslai. Jie už
vardinti yra “Patent Leather Kid”. 
Kas tik iki šiol matė tuos pavęjkslul, 
visi giria juos. Kuomet važiuosite į 
krutumus paveikslus,,nepamirkite at
lankyti Woods teatrą.

Personai

TONSILAI JR ADENOIDAI
TIK Uį UB 

širdies ligos ir reumatifcfrnas paeina 
nuo ligotų tonsilų. Išimkit juos dėl 
savo apsisaugojimo, *Dr. Frank L. 
Nathunson, 3846 W. Madison St. Van 
Buręr. ,7556. 4 ,

• 1. Visos aukos turi būti siun
čiamos finansų sekretoriaus 
antrašu.

2. Čekiai privalo būti rašomi 
ir Money Orderiai išperkami 
vardu šerno Fondas.

3. Finansų sekretorius su iž- 
,do globėjais visas aukas ir au
kavusių vardus surašo užvesto
se knygose.

4. Visos aukos būna depozi- 
tuojamos bankan šerno Fondo 
Komiteto vardu, pasirašant 
trim komiteto nariams: pirmi
ninkui, iždininkui ir fin. rast.

5. Pas iždininką ant rankų 
pinigų gali būti nedaugiau. 
$50.00.

6. Kiekvienam komiteto su- 
jsirinkime finansų sekretorius 
priduoda visas Įplaukas dėl į- 
registravimo protokolan.

7. Norėčiau kaip kas mėnuo 
Vykdomasis Komitetas skelbia 
spaudoje visas atskaitas.

, 8. Vykdomojo Komiteto na
riam ir komisijom už patarna
vimus nebus atlyginta.

Paminklo Atidengimas.
šerno Paminklas bus atiden

gtas 1928 metų gegužės 30 d. 
Jis bus tokio brangumo kiek 
bus Fonde suplaukusių aukų.

Atvyko Lietuvos draugas 
< prof. J. Y. Simpson
Užkviestas dalyvauti Vilniaus 

gedulingam paminėjime, Spa
lių 7 d. Lietuvių Auditorijoj.

Garsus Anglijos profesorius 
ir artimas lietuvių draugas p. 
J. Y. Simpson atvyko Chica- 
gon ir spėjo pasimatįfti su kal- 
kuriais musų vietos veikėjais.

Prof. J. Y. Simpson yra žino
mas lietuviams kaipo uolus .gy
nėjas musų nepriklausomybes 
Versalės taikos kongrese 1919 
m. ir nustatytojas sienų tarp 
Lietuvos ir Latvių. Ačiū jam 
Lietuva gavo Palangą ir juros 
pakrantę.

Dabartiniu laiku prof. Simp- 
sonas skaito lekcijas įyairiuose 
Amerikos universitetuose. Chi- 
cagoj jis išbus apie porą savai
čių. Kadangi penktadieny spa
lių 7 d. Chicagos lietuviai tu- 
,rės metinę f. demonstraciją dėl 
Vilniaus, tai dalyvauti joj ta
po pakviestas ir Dr. Simpson, 
kaipo vienas žymiausių svečių.

Tegul ir anglai įsitikins, kad 
mes Amerikos lietuviai taipgi 
neišsižadama Vilniaus. —T.

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-division že

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

A. 13. ALLEN
134 N. La Šalie St. Central 3355

LIETUVIAI, bukit pasekmingi, 
lankykit Dickinson Business CoUege. 
Asmeninės instrukcijos: 30 dienų 
kursas. Trumpraščio, knygvedystės,- 
mašinėle rašymo, dienomis ir va
karais. 218 S. Wabash, Room 824. 
Wab. 2082.

PAIEŠKAU merginos apsivedimui, 
nuo 25 iki 30 metų senumo, aš esu 34 
metų, lietuvys vaikinas, noriu lietu
višką merginą. Aš gyvenu ant far- 
moą ir nedidelė farma 160 akrų. Rei
kia man gaspadinės; meldžiu mergi
nas atsišaukti greitu laiku.

FRANK WENSKUS, 
Menno, So. Dak.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKIA moterų finišerkų prie sve- 
terių. Atsišaukit 4127 Archer Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

VYBAI, VYRAI, VYRAI

Puiki nauja proga
Nuolatinė apmokama vieta

Del pasididinimo inusų 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.

J /

REIKIA patyrusių beisterių ir fini- 
šerių prie moteriškų kautų, 2868 W. 
21 Place.

VYRAI! VYRAI! 
PUIKI PROGA

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

NARMONTA
81 E. Madison St., Room 312

For Rent
RENDAl 4 kambarių namelis, Vys

tas olas netoli Sv. Kazimiero kapinių, 
netoli nuo gatvekarių, 11340 So. 
Ttoy St.

RENDAl du singeliniai kambariai, 
šiltu vandeniu apšildoma, su ar be 
valgio, 8548 So. Union Avė.

(Continucd on page 6)
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For Rent Miscellaneous
įvairus

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisoma* 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. {steigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samaomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-10 Ogden Avė., 

Phone Lavvndale 0114
........... . i----------------------- 1

RėlKIA prie presų darbo, namų, 
prie dažų, įrankių ir mašinerijos, eks
pertų prie galutino užbaigimo planų, 
sumanymų. Groetchen Tool and Mfg. 
721 Fulton, Hayniarket 6961.

Real Estate For Sale
Namai-^

KAINA nužeminta $2000, kų tik ! 
užbaigtas 5 kambarių bungalovv, 
5233 S. Kilpatrick Avė., bloko 
į pietus nuo Archer avė. karų, fur- 
nas šildomas, aržuolo trimas, gra
žiai dekoruotas, stikliniai porčiai,, 
kaina $6500. 1808 S. Ashland avė. 
Canal 1272.

Real Estate For Sale 
Namal-žemė Pardavimui 

$500 JMOKfiTI
$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 vidurmiesčlo, gera trans
portacija greit augančioj apielinkėj, 
kur kainos kyla, mainysiu j namą ar 
lotą. Gatvė cementuota ir apmokėta, 
nėęa išlaidų. Imkit Kedzie Avė. karą 
iki Archer Avė. eikit 2 blokus j vaka
rus, arba imkit Archer Avė. karą iki 
Spaulding Avė. ofisas 4436 S. Spauld- 
ing Avė. Tel. Lafayette 9570, arba 
kreipkitės prie savininko 4358 South 
Spuulding Avė.

Real Estate For Sale
NamaLžemė Pardavimui

saldainių. PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
Tunu namas su garažium. Puikioj apielin- 

lir Ice Box, galima uždėti ir bučemę. kėje, Roselande. Parduosiu pigiai. 
Geras senas biznis; per 16 metų iš- 10520 So. State St. 
dirbtas, arba mainysiu ant loto bile • ---- -------- ■■■■■........... ..... .............
kur. t

1325 So. 50 Ct. 
Cicero, III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai(Continued from page «’.)

r''f,’vi 77^7*1 PARDUOSIU grosemę, i RENDON b kambariai, šviesus, jr smulkmenų krautuvę, 
elektra, maudynė; rendos 22 dol. i„Q p„v „„Ūmo u

3 KAMBARIAI, gesas, elektra,
toiletas viduje, 14 dol. Mistek, 3119,
S. Morgan ai.

ije, Roselande. Parduosiu pigiai. 
>520 So. State St.

Furniture & Fixtures
Kakandai-įtaisai

EXTRA BARGENAI
Beveik naujas “Furnace” dėl 5 ar 6 
kambarių šildymo; reikaluajanti netu
rėtų šitos progos praleinti, kaina Ųk 

‘Bath Trb” — vana 30x60 
colių — $25. Vandens šildymo įren
gimo — tunka ir gaatnia pečiukas 
J>20 Victmk* $35. Vartionai, naujos 
dumplės $25. Lova $35. Valgomojo 
kambario "etas $55. Rankinis Pia
nas, beveik naujas buvo mokėta $100, 
dabar už $200. Visi virftminėti daik
tai yra apinaujai. Kreipkitės kas 
dieną iki pietų ar vakare, 6915 South

Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo
siu lotą ir pastatysiu 5 kambarių mu- 

Į rinį bungalow, aržuolo trimas, furnas 
~ į šiluma, tik $500 įmokėti, kitus kaip 

PARDAVIMUI krautuvė cigarų,! rendą. David Whitelaw, Builder, 4417 
cigaretų, notions, parduosiu arba N. Major Avė. Tel. Kildare 8490. 

mainysiu unt nedidelio bizniavo na- Į  -------- 11 ..... .....—— ------------
mo, 1707 So. Halsted St. Geras lotas sekamas nuo kampo
----------------------------------------- --  . prje netoli valstijos kelio, 25x125, 

PARDAVIMUI Barbernė, viskas, lengvais išmokėjimais. Walter J. Paul, 
vėliausios mados arba pusę galima; I-eul Estate, 323G W. 55th St. Apt. 2. 
T irkt. Atsišaukit i Naujienas, Box ' ----------------- -----------------------------
980, 1739 So. Halsted St. I 

Pardavimui 10 akrų prie 83 ir 52, 
PARSIDUODA Bučefnė ir Groser-1 dvigubas, % sekc’„us linija, $12,000 

nė iš priežasties koliestvos. Geroj akras — 25% {mokėt, kitus išmokėji- 
vietoj, biznis išdirbtas, per daug me- miai*. Tel. Sunnyside 6925.
tų lietuvių kolionijoje. Parduosiu už 
prieinamą kainą, J. W., 1515 S. 49th 
Avė., Cicero, III.

MES nupirkome rakandus 150 
kambarių, hotelis po 3 kambarius 
taipgi. Pilno* mieros lovos su 
springsais $25, krėslai $3.50, dre- 
s riai $15, vilnų blankelai $2, prie
galviai $1, karpetai 9x13 $10. 4513 
N. Clark st. A.’dmore 2075.

PARDAVIMUI grąsernė už $300 
renda pigi. 4447 S, Wentworth Avė.

PARDAVIMUI gražus 7 kamba- 
' riy btinga!ow, karštu vandeniu šil
domas, toiletas ir prausynė ant 
viškų, garažas, $3500 cash, kitus 
kai]) rendą. 5942 S. Taimeri avė. 
Tel. PToaoect 5765.

GROCERN® ir delikattessen. Ge 
ras cash biznis. Nebrangiai, 1632 W 
13 St.

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

GROSERIS ir BuČemė greitam 
pardavimui. 4358 S. California Avė.

J. Ashland avė. 
Ist floor

PARDAVIMUI virtuvės pečius, an
glimis ir gasu kūrenamas, riešutinis 
bufetas ir kvietkoms pintinis vazonas, 
biskį vartotas, tunu parduoti tuojau. 
Mis. J. Newman, 618 W. 26 St. Tel. 
Victory 6947.

Exchange^—Mainai
MAINYSIU bungalovv į lotų, 6 

kambarių mūrinis bungalovv su vi
sais įrengimais. Mainysiu į 1 Jtą.

THE ROYAL MORTGAGE & 
REALTY CO. 

Hemlock 8300.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo inahogany 
StcRer grojiklj pianą atsakantiems 
žmonėms už $75, cash $30, kitus 
išmokėjimais j du mėnesiu. Atsi- 4 
šaukit nuo 10 rvto iki 9 vakaro, 1 
fl. 6512 S. Halsted st.

MAINYS
Grosernes, 
Bučernes, 
laitus, 
Automobilius

ANT

Iš PRIEŽASTIES bedarbės, par
duosiu savo gražų Stark Grojiklj Pi
aną už $100. Paimsiu $25 dabar ir 
notas už kitus nuo teisingų žmonių.

ANTON DVORAK
2332 W. Madison St.

Ist floor

didelių,
mažų, 
vidutinių.

Tuoj teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960

PARDUOSIU savo $850 grojiklj 
pianą, rolelius, soliuką, cabinet, pasta
toma liampą, $110, 6136 S. Halsted St., 
1 fl.

Automobiles
5 PASAŽ1ER1U Gordon sedan. 

šis karas išrodo ir bėga kaip nau
jas, nauja nialeva, mechaniškai ge
ras, galit pirkti už $500, $200 (mo
kėti, kitus išmokėjimais. Vcikit tuoj. 
DA.NIELS, 4464 Broadway. Tel. 
Edgcwater 0510.

7 PASAŽIERIŲ Case sedan, ge-1 
raine stovyje; savininkas luri par-:

TRADE—
TRADE—

BUSINESS PROPERTY
BR1CK BULLDING

BRIDGEPORT
3 Stores, 10 flats

Stove Heats
Annual Rentai $4500

WILL TRADE
for

Apart. Building
10 to 14 apts.

South

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

KEELER NETOLI FULLERTON 
— 2 flatų mūrinis, 5—5 kambarių, 
furnas ir pečium šildomas, cemen
tuota elė, tuščias nuo i spalio, 
$13,000, savininkas:
__________ West 430į_________

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

1751 N. Meade.
Albany 0748

GRAŽUS 6 kambarių bungalow 
pardavimui per savininkų, nėra 
asesmentų, nėra katailkiškos baž
nyčios nei parapijinės mokyklos, 
kaina $9,000, priimsim goriausi 
cash pasiūlymų. Larsen, 1821 Lo- 
well avė.

7224 S. OAKLEY AVĖ. — 6 kam
barių moderniškas bimgalovv, garu 
šildomas, aržuolo trinias, 
$8950. cash $500, kitus po $60 į 
mėnesį. T. M. RYAN, 105 N. Clark 
St. Cent. 2384.

tiktai

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

4316 Milvvaukee avė. 
Kildavę 7401.

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 moderniški parankumai, tas na
mas yra puikiausiai pabudavotas sa
vo rųšies. Del informacijų ir pasikal
bėjimo šaukit Mr. Tompkins, Kildare 
1969. MES PASTATYSIME ANT 
JŪSŲ LOTO NAMA BE IMOKfiJIMO

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

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, 
5—5 kambarių, furnas šildomas, 
paranku prie geležinkelių ir karų,. 
netoli mokyklų, 2 flatas tuščias,1 
kaina $13,500, cash $2,000, agentų 
nereikia. Savininkas.

Tel. Pensacola 4451

MES BUDAVOJAM GARAŽUS, 
{jorčius, taisom įvairų medžio dar- 
>ą, darbas garantuotas, mėnesiniais 
išmokėjimais. Weslern Construction 
Co.. 6559 S. Western avė. Phone 
Hemlock 3768.

SU mažu jmokėjimu galite j 
nupirkti naujų 6 kambarių mu- 
ro bungalovv puikiai pabūdavo- flatl?:1'murinia^al$16,ooo’
ta ir moderniškai įrengia. Jei cash $4000. 
kas nori, gali pirkti ir už cash.! •---------------
Namas randasi puik oje Mar- ----------------------
quette Park apieli'ikčje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė- 63 ir 7^ St. ir ant 
jas gaus lengviausias išmokėji-1 
rno sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. Campbell Avė.

Savininkas Kildare 3695

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

______  ' | KAINA $285u KAMBAIĮIŲ IR 
. PARDAVIMUI lotas ant 16 St. ir | VANA. Yra elektra, miesto van- 
I Cicero avė. Jei turit kas lotą tarp <hio, grista gatvė, apie 4 blokai nuo 
o.j ir 7p Si. ir ant Western avė. Irving Park gatvekario. $300 įrno- 
sutikčiau mainyti ant gerų išlygų. | kCti ir po $3.) | mėnesį. Naujienos, 

; Box 97;>.
J. \V. VVELICKA 

0634 S. Maplcwood avė.

TĖMYKIT, TeMYKIT 
Pigiausiai ko salima2 FLAT, mūrinis namas, 5—5 , 

kambarių, 4341 Druminond Place, i 
visi assesmentai išmokėti, 2 furnas, Pardavimui medinis namas, vir- 
kaina $13,500, cash reikia $2500. ■ BUJ Rata! p° •> kambanus, apa* 
G. Earl Grindler, 4956 N. Kontucky čioj svetainė, beismante bowling 

■ avė. Tel. Palisade II02II 1619 go Ha]sted st

PĄRDAVIMUI 2 augštų medinis 
, namas, cementiniu pamatu, vana, yra • 
vietos kambariams ant viškų, garažas 
$6950 arba geras pasiūlymas, geroj 
apielinkėj, Northwest side. Gatvė ir .

BARGENAS. Parduosiu arba mai
nysiu 6 kambarių naujų 
bungalow, furnas šildomas, 
garažas, netoli mokyklų ir 
čių. Savininkas.

3617 W. 60 PI. Republic

PARDAVIMUI 5 kambariu stu- 
cco bungalovv, aržuolo trinias, 11 1 
1>ėdų ugnavietė, knygynas, 7 pėdų 
lufetas, elektrinė ledaunė, gasinis. 
pečius, skalbiniams klosetas, tile 
vana, iš šono įvažiuojama, 40 pėdų 
lotas, stikliniai ir su sieteliais por
čiai, garažas. 3221 W. 65th Place.. 
Hemėock 6592.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMA ILLINOIS VALSTIJOJ
94 akrai žemės, 60 akrų dirbamos. 

20 akrų drūto miško ir ganykla. Gy- 
vohimui stuba 5 kambarių ir skiepas, 
tames 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),1 
2116 Milvvaukee Avė., Chicago.

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik
ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo
ti kur nors mieste. 'Paisome, over- 
hauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk 
Šį skelbimą. Roosevelt Auto Hospital, 
1154 So. Albany. Van Buren 8341.

KANDYS 
BLAKĖS

DALESKITE JUMIS PALIUOSUO- 
TI NUO BEREIKALINGO RŪPES
ČIO APIE RAKANDUS. KAINA PI
GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX- 
TERMINATING CO., 159 N. DEAR- 
BORN ST. PHONE DERBORN 4941.

mūrinį
2 karų 
bažny-

0641

PARDAVIMUI lotas per savinin
ką, 25x125, prie Westem avė., 
tarpe 73 ir 74 St. M. L. CARMI- 
CHAEL, 10018 S. Sangamon st. Va
karinėj pusėj gatvės.

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

80 akrų fauna pardavimui arba 
mainymui j namą, biznį arba lotą, 
žemė gera, % mylios į miestą. J. 
Czaplinski, 927 N. Wincehster Avė., j 
Chicago, III.

Finansai-Paskolos
x Financial________

2- R1 MORGJCIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama

j vieną dieną
K '

Perkame real estate 
kontraKtus

INTERNATIONAL i
INVESTMENT 1 

,' CORPORATION
Kapitalas $500,000.00

8804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6*738-6716

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

I-mo ir 2-ro MORGEČIO

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
mulevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. P. RAMANČIONTS.
ATYDOS

Namų statytojas parduoda 3 nau- 
i prie Garfield 
nbarių, didelės 

sparvotos tiles vanos, lietaus lašų 
vana, dvigubos base sinkos, garo ir 
karšto vandens Šiluma, angliškas 
skiepas, renda $220 į mėnesį, kai- noo _ _  —__ !__

i ėlė cementuota ir apmokėta, lengvais jus “ namu* 
išmokėjimais savininkas Kildavę 4078 bulvaro, b—•<> kan ** i. flirto irnH

PARDAVIMUI pigiai moderniškas 
2 flatų mūrinis namas, netoli trans-

OCTAGON namas, sun parlor, 
2 flatų, 5805 TrumbulI avė. 6—6 
kambarių, lotas 30 X126, karštu 
vandeniu .šildomas, kieto medžio 
trinias, geras plumbingas. Savinin
kas, 5809 S. TrumbulI avė.

portacljos, moderniškas, yra ug- na $23,000 kiekivenas, geras invest- 
navietė, 2 karų garažus, įtaisymai mentas, reikia apie $5000 cash, ki- 
apmokėti. Mr. Herrmann, 1747 N. įus kajp rendą.<11^1 II v I 4**li * Ivl 1 llimill} A f ■ f Al*

Mayfield avė. Tel. Merrimac 4162
ai p rendą.
1922 W. Garfield Blvd.

$500 įmokėti, naujas mūrinis 
bungalosv, 39.43 Nagle, 5 dideli 
kambariai, karšiu vandeniu šildo
mas, vėliausios mados.

Palisade 4604

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—87$0

Chicago
I

GERAS namas su įplaukomis.1 PARDUOSIU savo 2 aukštų me- 
1 Naujas 2 flatų namas, 5—5 kam-1 (jįnį namų, 6—6 kambarių, karštu 
barių, didelis ir šviesus, prie bul- vandeniu šildomas, 2 karų garažas, 
varo, Bervyn’e, tiktai $1500, cash į pįnnos rųšies stovyj, netoli katali- 
reikia $2500. Green Link Co., 201 kiškos bažnyčios ir mokyklos, ne- 
Harrison st. Oak Park 4615 arba brangi kaina. Del informacijų šau- 
Austin 3074. kit Stevvart 3125.* 7020 S. Racine

su ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. {vedam elektros d ra
tus, motorus, taisorn elektros reik

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

Phone Victory 7462

PARDAVIMUI naujas mūrinis 2 
flatų namas, 7316—30 Maplcwood 
avė., moderniškas, garu šildomas, 
5—5 kambarių, didumas namo 
24x58, lotas 30 pėdų, gerai už
baigtas, tiktai $15500, lengvais iš
mokėjimais. Savininkas. Tel. Vin- 
cennes 4486.■ ——----------- ---------— 1 avė.

Pardavimui naujas apartmentinis ------------ ----------------------------------
namas ir krautuvė, 2 didelės krautu- ] PARDAVIMUI j Park Ridge, 42?

V - --------------------- ---------------------------- IXIAC w »

mentai, 4 karų garažas, rendų $6540, ja> karštu vandeniu šildoma, kam
šų $40,000 galit veikti, kaina $53,000, pinis lotus, 87x124, assesmentai iš- 
priimsiu lotus kaipo {mokėjimą. 3801 mokėti, $13,500, — $5,000 cash, 

“ 2^4 bloko North VVestern Stotis.
G. Earl Grindcr. 4956 N Kentucky 
avė. Palisade 0029.

duoti pigici, $350. 451>N. Clark st. BE 7 11MES KĖNI AL vės su skiepu, 6-4 kambarių apart-. Rake Avė., 6 kambarių reizdenci-
Ardmore 2075. >ly eųuity $35,CHM) plūs cash

Call
CANAL 4960Business Chances

_________Pardavimui Bizniai_________
PARDAVIMUI bekernč pigiai.' 

4743 S. Wood st. Boulevard 8544. i

PARDAVIMUI grcce:n* ir bučer- ' 
nė, daromas geras biznis, 
duodam Itinčių. Parduodam 
mirties.

8013 S. Racine avė.
Stewart 1422.

; N. Crawford Avė. Irving 2634.

Puikus biznio lotas, frontage 33 pė
dų 6 kambarių modemiška cottage,

■ garu šildoma, prie 75 St. 1 Vj bloko į 50 PĖDŲ lotas, su ekstra dideliu 
» i,.-. < » _ __ _ „ vakarus nuo Cottage Grove Avė. Kai-I garažu, galima pastatyti 5 kambarių----- PARDAVIMUI arba mainymui 2 na 515,000, % cash, kitus išmokėji- cottage, yra krūmų ir vaisinių me- 

taipgi aukštų mūrinis, 6 kambariai ant mais TeL Ka(icUffe 082Bt (lžių «1500 caah Savininkas, 9621
dėl 2 fl., pilna, prirengtas, yra bu-.---------------------------------------------- Ch^lcs st. Beverl 392B.

černė ir grosernė, didelė bamė, |

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui 3

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

VARTOTOS LENTOS
Gaukit musų kainas vartotų ir 

naujų lentų ir namų matenolo. 
Plumbingo ir namų apšildymo reik
menis dustatome į visas dalis mies
to ir priemiesčius. Ashland Lumber 
Co., 1800 N. Ashland avė. Bruns- 
wick 1650.

Valandos nuo 4 iki 8 kas 
vakaras

randasi prie naujo subdivision,: Lietuviai darykit biznį su lietuviais, 
mainysiu | bungalow South Side. kampinė krautuvė, 5 kambarių flatas,
Krank Petry, 2041 W. 63rd st.

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

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro- 
semė, geroj vietoj tarpe 2 bučemių, 
lietuvių kolonijoj, 3 kambariai iš už-, 
pakalio, nauji fikčerial, nebrangiai. 
Savninkas 2917 W. 63rd St.

— South Side — 
59 Gatvės 

prie 
Halsted 

Bizniavas Bargenas

PARDUOSIU savo $5000 eųuity, 
l 3 karų mūrinis garažas, galima var- naujas 2 flatų namas, 5-5 kambarių, 
j toti kaipo ofisą, mainysiu j lotą ar- cash $4000, garu šildomas, 2 karų ga- 
i ba namų kaipo dalį įmokėjimo. Walter ražas, tile vana, lietaus lašų vana, 
J. Paul Real Estate, 3236 W. 55th St. aržuolo trimas, kaina $16,900, kitus po 

3 $100 į mėnesį, 5558 S. Albany Avė.

SAVININKAS turi parduoti nau
jų 6 kambarių murinę bungalow, 
Albany Parke, lotas 45X125, ga
ražas, gera transportacija. 

4935 Bernard
Jun. 1038.

Educational
Mokyklos

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

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

Geras biz. mur. namas .
1 Storas ir 3 flatai 
1-6-2-4 rkamb.
2 karų garažas 
Visi įrengimai. 
Gera transportacija. 
Rendos neša $1850 į met. 
Reikia Cash tik $5000.
Kaina žema —- tik $15500.

PARDAVIMUI restauranas, biznis 
geroj vietoj, lietuviais apgyventoj, 
biznis išdirbtas per daug metų ir eina 
gerai, 1745 So. Halsted St.

Nesigailėsi tą Bargeną 
pirkę

Tuoj šaukit Canal 4960
GROSERNC, delikatesen, lietuvių 

distrikte, biznis senas, cash biznis, 4

' Apt. 2
i ----------------------------------------------; Republic 7104.

PARDAVIMUI 7 kambarių medinė ---------- - ———■ ■ ■ —■
i rezidencija, aržuolu baigta. Geras1 NAUJAS mūrinis bungalow, per
i pirkinys, 2 kuru garažas. T ’ __ _ ?
, alėja, $750 cash. Ateeeik apžiūrėti. I nju Šildomas,
Prieinamos išlygos. 7321 Perry Avė. |!-*■— -

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

Geras1 ______
Brukavota j savininką, 5 kambarių, karštu vande- 

, ugnavietė, knygynas, 
lietaus lašų vana, miegojimui porčiai, 
gražiai dekoruota, 2% bloko iki Mil
vvaukee karų, 6007 Marmora, Newe- 
astle 1381.

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

R. BRUCE,
, 745 N. Hamlin avė. 

Kedzie 7891

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti į vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

PASKOLOS namų savininkams — 
$100 iki $500, be morgičių artia pa
sirašytojų. Matykit mus dėl greito 
patarnavimo.

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

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, ariV 
metiko*, pilietybės, knygvedystė*, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

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

V. X. MADONIS
Duos pamokas balso, Roman, 

Italian Bei Conto, Piano, Harmo
nijos ir Kontrapuncto.

C alų met Conservatory of 
Music

11331 MICHIGAN AVĖ.
Roseland Teatro Namei

SPĖČIAU KURSAI: dėl artistų, 
dainininkų, kurių balsas greit nu
vargsta, užkimšta, neturi tikro re- 
sonanso, gero timbro ir kuriems 
spaudžia gerklę ant Žemų ir augš
tų gaidų. Atsišaukit

Tel. Pullman 2398.

V. X. MADONIS.

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- 
gičiai $7o00, cash $2000, sivininkas, 
5040 N. St. Louis. Irving 3319.

Miscellaneous
Įvairu*

HELICOPTER
Kas nori įsigyti aeroplana — 

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

PARDAVIMUI modemiškas mūri
nis bungalovv, 6 dideli kambariai, sta
tytas savininko, parduosiu už $9800. 
1319 W. 98 PI. Beverly 2422, šaukit 
val\RrHi8

i PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, -- ------- ------------------------------------
15—5 kambarių, garu Šildomas, plei-

|as, moderniš- namas, gerame stovy! Ix>tas 50x125. 
. . . *sfen‘j Arti mokyklos ir bažnyčios. Gražus,duotas ui Į mėnesi, cementuo- ,aU me(liiai. Ka) ,6BOO jmokėti 

Šutve, 813,750, cash 81^00, no $t00 ar daugiaus.
$75 į mėnesi, su nuošimčiais, nedė- 
lioj ant vietos. Savininkas 2851-55' bnvlninkas 
N. Lindcr.

' tcriotas skiepas, nauj 
kas, lotas 30 X154, 1

PARDAVIMUI 0 kambarių medinis

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

, KAS NORI GREITAI 
kambarių flatas, mėsos piaustytuyas, -p ą p rxj IvrATIVrV'P 
daug stako, parduosiu nebrangiai, -t £vU U kJ 1 f IVirlllN 1 1, s 

AR PIRKT 
Namą, 
Biznį, 
Automobilį, 
Farmą 

ATSILIEPKITE 
PAS MUS 

Gerus bargenus greit per 
pasarangą išleidžiam.

MUSŲ KOSTUMERIAI 
tur- 
tele-

551 W. 29 St. Tik ne į mainus.

PARSIDUODA ar mainysime ant 
mažo namo, gąsdino station ir repair 
shop, pagyvenimui ruimas ant vietos.! 
Matykit 3235 W. 111 St., Phone! 
Hemlock 2847.

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

Telefonas I^awndale 2525

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

, 3925.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo- Į 
da Soft Drink Parlor už pigią kainą. 
Del greito pardavimo. Kas nupirks, 
tas nesigailės. Geras biznis. Prie
žastis patirsit ant vietos. 1648 W. 
69 St.

EDWARDS PUIKUS NAMAI — 
gražus, moderniški, $16,500 iki 
$25,000. Tikri namai gražiame Be- 
VUI i.V 11H1S, bungalow kainomis; jie 
randasi 10033 Irving, 9944 Prospect, 0A9n llovullf/vn OK’in l-Trvvznn 
9134.

PARDAVIMUI 2 akrai žemės, 
120 y 180, aptverta ir garažas, prie 
Country linijos, $3350 cash, gasas, 
elektra, telefonas, taipgi % akro 
su 5 kambarių namu. $3250, gasas, 
elektra, telefonas, tik žemė verta 
tiek, Augančioj apielinkėj, taipgi vi
sas blokas prie Grand Avė., 11 lotų 
pardavimui už bargeną. C. A. Kirk- 
jvood, 8989 W. North Avė., Belmoot 
2407.

KRAUTUVIŲ FIKČERIA1 
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen. 
Res tau rantų, Ken- 
džių, Bekernių, Mu
sų specialumas. Ge

ra* patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS. 1912 Sc. State Street.

PARDUODU valgyklą pigiai iŠ 
priežasties, nes aš esmu našlė ir ne
galiu viską apeiti, katras pirks šitą 
biznį tai bus užganėdintas ateityje.' 
3534 So. Pamell St.

laukia ką turit dėl musų 
gaus. Ateikit, rašykit arba 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canal 4960

$500 ĮMOKĖTI
$55 į mėnesį įskaitant visus nuoftim- .
čius, nusipirksite naują modernišką 5
kambarių mūrinį bungalow, cementuo- I*?“'... _oK- __
ta ėlč, cementiniai šalytakiai, dideli į^-O Hamilton, 98<)0 Hoyne. Key. 
viškai ir skiepas. Galima tuojau
kraustytis. Atvažiuokit ir pažiūrėkit.; - ------ —
Priimsime lotą kaipo dalį įmokėjimo. i PARDAVIMUI S. W. kampas, 106 
6348 Irving Park Blvd. Kildare 0017. j ir Artesion, 58Hxl25, yra įrengimai, 
.— -------- ---------------------------------- i dėl apartmentų, tiktai $6000, pagei-
MŪRINIS BUNGAI.OW, $500 CASH visus cash. Kildare 4189.

Keletas naujų 5 kambarių namų, ’ ;
$7250, kitus $55 į mėnesį, su nuo- TURIU parduoti žemiau savo’kai- 
šiinčiais, tile vana, skalbiniams klo- nos, 5 kambarių bungalovv, 2 ka
detas, prosininiui lenta, landrės lo-, rų garažas, kaina $6500, jei pirk- 
vys. A. B. GRUNDER, Bailders, 1 šit tuojau. 7820 Avalon avė. Tel. 
5932 Lawre«ce avė. Pensacola 6776. Saginavv 6759.

TRANSFERINIS KAMPAS—N. W. 
KAMPAS ARCHER IR CRAWFORD, 
101^X125, GERAS PASIŪLYMAS 
NEBUS ATMESTAS. SAVININKAS 
LAWNDALE 6688.

,GERAS INVESTMENTAS 
tarpe 73 ir 74 St. i įmokėti, kitus 
lengvais išmokėjimais. M. L. CARMI- 
karinėj pusėj gatvės. Beverly 5891.

TURIU parduoti žemiau savo* kai* 6 KAMBARIU modemiškas bun
galovv, furnas šildomas, 2 stikliniai 
porčiai, asesmentai apmokėti, už 
geriausį cash pasiūlymą. 5536 Wa- 
veland avė. Kildure 7343.

MES parduodame olselio kaino
mis visiems.

People’s Plbg. & Htg. Sup. Co., 
490 Milwaukee avc. 
Haymarket 1018—4221

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

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

SCHOOL
1507 W. Madison Street

SUTAUPYKIT PINIGŲ
Mes dar parduodame specialė- 

mis kainomis plumbingų ir namų 
apšildymo reikmenis, arba įvedam 
nieko neįmokant per 2 metus iš
mokėti. South-End Phimbing Heating 
Supply Co., 2108 S. Stato St. Calu- 
fnet 4200-2029.

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsimo jus ir Designing, 
kirpimo ir siuvimo J trumpą Isiką Ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va
karais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 8932


