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Gal 150 žmonių žuvo 
vėtroj St Louis

Nacionalistų valdžia pie- 
t’nėj Chinijoj susmuko

Visa pietinė Chinija galinti pa
tekti j bolševikų rankas.

Atsinaujina derybos 
kasyklų savininkais

su

Nacionalistų valdžia Chinijoj 
susmukusi

150 žmonių žuvo vėtroj;Šiandie atsinaujins dery 
bos su kasyklų savi

ninkais
St. Louis, Mo.

Daug namų sugriauta, komuni
kacija sutrukdyta. Gal 400 
žmonių sužeista Gal bus prieita prie sutaikymo 

angliakasių streiko

ST. LOUIS, Mb., rūgs. 29.
150 žmonių liko užmušta ir gal 
virš 400 žmonių sužeista (kito
mis žiniomis, 200 žmonių sužei
sta) netikėtoj smarkioj vėtroj, 
kuri perėjo per miestą 80 m. į 
valandą greitumu. I

Daug namų sugriauta ir ap
ardyta St. Louis ir jo apielinkė- 
se. Komunikacija liko sutruk
dyta ir visur pridaryta didelių 
nuostolių. Keliolika žmonių žu
vo vėtrai apgriovus kelias dir
btuves.

Vėtra prasidėjo visai netikė
tai ir urnai. Vakarinės miesto 
dalies gyventojai tik pamatė, 
kad oras yra pilnas visokių 
laužų, kurie skraidžiojo oru. 
Stogai liko nuplėšyti, sienos su
griautos, tūkstančiai medžių iš
rauta, kas sustabdė gatveka- 
rius ir busus. Vienas namas li
ko nuneštas 40 pėdų ir patup
dytas vidury Lindell bulvaro. 
Tai sutrukdė ugniagesius, ku
rie negalėjo pasiekti keliose 
vietose gimusių gaisrų. Central 
High School namo kertė su
griuvo ir mokiniai buvo priver
sti pasislėpti artimam teaire. 
Viename name liko užgriauta 
12 žmonių; dešimts jų išimta 
nesužeistus, bet dviejų pasi
gendama.

150 žmonių žuvo
(Vėliausios žinios apie vėtrą 

St. Louis).
ST. LOUIS, Mo., rūgs. 29.— 

St. Louis Globe-DemOcrat ap. 
skaito, kad vėtroj žuvo mažiau
sia 150 žmonių. Jau vakare iš 
po namų griuvėsių esą atkasta 
50 lavonų.

ST. LOUIS, Mo., rūgs. 29.— 
Yra žinoma, kad mažiausia 29 
žmonės žuvo tornado St. Louis. 
Daugiau kaip 300 žmonių sužei
sta. Manoma, kad kada bus 
surinktos visos. žinios, tai skai
čius žuvusių pasieks keletą do- 
sėtkų. šimtai namų, daugiau
sia apartmentų ir rezidencijų Ii 
ko apardyta. Tornado sekė smar 
kų dietų ir pasiekė viso Smarku
mo 1 v. po piet, kada vėjas 
pradėjo plėšyti namų stogus, 
ardyti sienas, rauti medžius.

10 sužeista vėtroj
RUDY, Ark., rūgs. 29. — 10 

žmonių liko sužeista, vienas gal 
miltinei, vėtrai perėjus šį mies
telį. Tik 10 namų išliko nepa
liestų. Apie 100 vaikų buvo 
medinėj mokykloj. Vienas iš 
namų liko sugriautas, o kiti Iš
liko sveikesni, nors vėtros 
apsukti kiton pusėn.

8 sužeisti vėtroj
MUSKOGEE, Okla., rūgs. 29. 

— Aštuoni žmonės liko sužeisti 
nedidėlei vėtrai sugriovus dve
jetą ūkių namų.

CHICAGO. — 
unijos prezidentas 
Lewis ir kasyklų 
paskelbė, kad šįryt Auditorium 
hotely atsinaujins derybos tarp 
angliakasių unijos ir kasyklų 

l savininkų. Niekurie tikisi, kad 
šios derybos bus 
galbūt jos prives 
minkštųjų anglių 
bininkų streiko.

Sprendžiama, 
pasiektas susitarimas, tai 
palies ne vien Illinois angliaka
sius, bet visas anglių kasyklas 
centraliniame minkštųjų ang
lių distrikte

John L. 
savininkai

sėkmingos ir 
prie užbaigos 
kasyklų dar-

kad jei bus 
jis

PEKINAS, rūgs, 29. [lan
kau nacionalistų valdžia susi li
ko, bankams paskelbus dviejų 
mėnesių moratoriumą. Tie L.in
kai turi išleidę Hupeh, provinci-1 
joj už $46,000,000 popieriniųĮ 
pinigų, už kuriuos mokry po Į 
2Cc už dolerį.

Nacionalistų valdzio' ka e- 
dis gen. Tan Šen-Či pabėgo ka
ro laivu veikiausia i Hirani 
provinciją, po nesekmim i> tal
kos derybų su Manžuri'os kar
vedžiu maršalu čan-Tso-lin ir 
krikščionių generolu Fen Yuh- 
sian.

Mankau tikimąsi didelių su
mišimų, kada bus sužinota apie 
finansinį susmukimą.

Komunistai skubiai stengiasi 
pasitverti visus distriktus, Kur 
valdė susmukusioji nacionalistų 
valdžia pietinėje Chinijoje. A- 
pie 40,000 kareivių iš Hunan 
provincijos maršuoja į Kanto
ną.

Komunistai 
atau ir kitus 
tus ir sudarė 
sur iškabinėti 
siais: “T< 
mas. šalin 
valdžios.” 
valstiečius

Nankino
munistai skelbia mirtį, yra su
organizavęs revoliucinis komi
tetas, kuriame dalyvavo Dr.

dabar užėmė Su- 
apielinkės mies- 

savo valdžia. Vi- 
plakatai su obal-

gyvuoja komunia- 
Nankino ir Wuhan 
Jie taipjau šaukia 

ginkluotis.
frakciją, kuriai ko-

— Illinois, India-’$un Yat-sen našlė (dabar gy- 
na, Ohio ir šiaurinės Pennsyl- 'venanti Maskvoj,
vanijos valstijose.

Graikijos-Bulgarijos 
siena uždaryta

ATHENAI, Graikijoj, rūgs. 
28. — Graikijos ir Bulgarijos 
siena liko uždaryta, Salonikuo
se gavus žinių, kad Bulgarijos 
komitadžiai (partizanai) ren
giasi įsiveržti į Graikiją tiksiu 
Graikiją supykinti su Jugosl’i- 
vija.

Du žmonės tapo areštuoti, 
pas kuriuos bagaže rasta bom
bų. Valdžia gavusi žinių, kad 
bombomis norėta išsprogdinti 
jugoslavų namus Salonikuose. 
Dar vienas žmogus, Coulelis, 
tapo areštuotas už turėjimą, 
bombų ir revolverių. Jis prisi
pažinęs, kad komitadžiai tarėsi 
sunaikinti Graikijos konsulatus 
Belgrade ir kituose Jugoslavi
jos miestuose.

bolš'" 
globoj) ir kiti radikalai, kurie 
buvo sudarę naują nacionalistų 
valdžią.

Nankino nuosaikiųjų valdžia 
taipjau smunka Hančau, če- 
kiano provincijoj, kur susidarė 
bolševikų taryba, šanghajaus 
grupė gi nutraukė ryšius su 
Nankinu. *

Svetimšalių rateliuose jau
čiamas susirūpinimas, kad vi
soj apygardoj į pietus nuo 
Yance gali pasidaryti suįrutė. 
Kantone irgi kyla neramumų 
delei išreikalavimo didelių pas
kolų ir įkalinimo prekybos bu
tų vadovų.

Pajr lino iš partijos 14 
komunistų

liko

Apšaudė Besarabijos miestelius
BUCHARESTAS, rūgs. 29.— 

Iš Kišinevo pranelama, kad Ru
sijos artilerija laike manevrų 
netyčiomis apšaudė du Besara
bijos miestelius.

MASKVA, rūgs, 29. — Pre
zidiumas, arba Maskvos kont
rolės komisija pašalino iš par
tijos 14 komunistų, jų tarpe 
keletą raudonosios armijos dar
bininkų. Juos kaltina už vedi
mą opozicijos propagandos ir 
ėjimą išvien su buržuaziniais 
inteligentais, kurie yra griežtai 
nusistatę prieš centrai i nį ko
munistų komitetą.

' Atvyko Paryžiun
PARYŽIUS, rūgs. 29. — Chi- 

cagiečių partija, kuriai vado
vauja gerinimų tarybos pirmi
ninkas Michael Faherty ir kuri 
studijuoja požeminius kelius 
Paryžiuje, Berline ir Londono, 
vakar atvyko į Paryžių.

Sausieji žmogžudžiai bus
Biatnl

tei-

LEONARDTOWN, Md
29. — Keturi prohibicijos agen
tai, kurie nušovė senuką Char
les P. Gundlach, bus teisiami 
už žmogžudystę federaliniame 
teisme galbūt lapkričio mėn.

Du studentai užmušti elektros
JOHNSONBURG, Pa., rūgs.

29. —Du vietos augštosios mo
kyklos mokiniai liko užmušti 
elektros jiems besiprausiaht 
mokyklos prausykloje po futbo
lo pratimų. Buvo sugedę vielos, mus.

rug.

Graikija ginkluoja 
policija

ATHENAI, rūgs. 29. —Grai
kijos valdžia išdalino šautuvus 
ir amuniciją Athenų policijai, 
kaipo vieną priemonių neprilei
sti Pangalos šalininkams iššau
kti. sumišimus.

29. — 
paduoda

Apsivedė.
LONDONAS, rūgs. 

Rygos pranešimas 
bolševikų oficialinę žinią, kad
mirusiojo pirmojo Chinijos pre
zidento ir nacionalistų vadovo 
Dr. Sun Yat-sen našlė apsivedė 
su Eugene čen, buvusiu Chini- 
jos nacionalistų užsienio reika
lų m misteriu. Jie apsivedė Mas
kvoj. Esą jie ketina “medaus 
mėnesį” praleisti Chinijoje, 
kurstydami ten naujus sukili-
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‘Statomas Miami, Floridoj, pavieto teismabutis ir kalėjimas, 
27 augštų. Tai busiąs augščiausias kalėjimas pasauly. Pasta
tyti kainuosiąs apie 3,000,00(1 dolerių.

Atidarė Jiinfft. Valstijų- Užsibaigė Purnell bylos 
Meksikos telefonų ; nagrinėjimas 

linijų
Prezidentas Coolidge kalbėjosi 

su prezidentu Cailes.

WASHINGTON, rūgs. 29. — 
Šiandie liko padarytas didelis 
žingsnis susisiekime tarp vals
tybių: tapo oficialiniai atidary
ta telefonų linija tarp Wash- 
ingtono (ir visos Amerikos) ir 
Meksikos sostinės (ir visos 
Meksikos). Atidarė liniją prezi
dentas Coolidge ilgoku pasikal
bėjimu su Meksikos preziden
tu Cailes. Tai buvo greičiau ne 
pasikalbėjimas, bet prez. Cool- 
ilge’o kalba per telefoną apie 
progresą susisiekime, kuris tu
ri suartinti valstybes ir page
rinti santykius tarp jų.

JAUNAVEDŽIAI PRIGĖRĖ

rūgs.ST. JOSEPH, Mich
28. — Abejų pusių advokatams 
pasakius savo kalbas, šiandie 
užsibaigė nagrinėjimas Dovido 
kolonijos ir jos karaliaus Ben
jamino Purnell bylos. Laike na
grinėjimo buvo daugybės liu
dytojų įrodyta, kad. senis Pur
nell tvirkavo su jaunomis tos 
kolonijos mergaitėmis, nes 
mergaitės kitokiu budu negalė
jusios įgyti amžino gyvenimo, 
kaip atiduodamos jam savo ne
kaltybę.

Valstijos prokuroras reikala
vo, kad ta kolonija butų visai 
panaikinta ir jos 
tas tarp buvusių 
lonijos narių, 
katai bandė tuos 
remti, bet jiems 
si. Teisėjas

turtas išdalin- 
ir eančių ko- 
Purnell advo- 

kaltinimus at- 
nelabai sekė-

Fead, prieš kuri 
byla buvo ne&grinėjama, davė 
uprasti, kad jis nuosprendį iš
neš už kelių dienų.

Turi sėdėti namie—arba 
jimas.

kaič

PORTAGE, Wis., rūgs. 29.— 
Su vestuvių buketais rankose 
rr senais čeverykais apkabinė
tame automobiliu j e prigėrė 
miesto parko tvenkiny John J. 
Pirki ir jo žmona, iš Mar-
shall, Wisconsin, kuriuodu ’ KONSTANTINOPOLIS, 
buvo ką tik vedę ir važiavo į sėjo 29. — Visi turkai turės se- 
“medaus mėnesį”. Jaunasis 
tvirtai rankose laikė automo
bilio valdomąjį ratą, o jaunoji 
buvo jį apsikabinusi. Po šliu- tojus.
bo jiedu važiavo į Minncsotą, gyventojų surašymas Turkijoj, 
bet važiuodami parku nepatai- Jokių spėliojimų nebus ir kiek- 
kė užsisukti ir įvažiavo į 7 pė
dų gilumo tvenkinį.

iai g-«

dėti namie spalio 28 d., nes 
tą dieną 60,000 valdininkų pa
sileis skaityti • Turkijos gyven- 

Tai bus pirmas tikras

135 maištininkai užmušti 
Meksikoje

Jie žuvo dviejuose mušiuo*e 
Jalisco valstijoj

MEXICO CITY, rūgs. 29. — 
34 maištininkai katalikai ir ku
nigas Sedano liko užmušti dve
juose susirėmimuose su fede- 
raline kariuomene Jalisco vals
tijoj.

Tuose susirėmimuose federa
linės kariuomenės vienas kor- 
poralas ir du kareiviai liko už
mušti ir vienas oficierius ir de
vyni kareiviai sužeisti.

Pirmas susirėmimas ištiko 
Los Mesųuites* kur 38 maišti
ninkai, vadovaujami kun. Sa- 
dano ir tūlo Placencia, buvo 
apsikasę. Mušis tęsėsi keturias 
valandas. 14 maištininkų liko 
užmušta ir du suimti, kuriuos 
sušaudyta. Kiti pabėgo. Te- 
čiaus vėliaus tapo suimtas kun. 
Sedano, kuris taipjau liko su
šaudytas. <

Antras susirėmimas tęsėsi 
tris valandas, maištininkams, 
kuriais vadovavo Francisco Lo- 
sa, Florencio Zaragoza ir .lesus 
Nunez,( puolus federalinius ka
reivius Portezuelo miestely. 
Maištininkai liko išblaškyti ' ir 
jie pabėgo į kalnus, palikdami 
18 užmuštų ir daug sužeistų.

Federalinė valdžia įsakė pa
siųsti kariuomenę apsaugoti a- 
merikiečių gyvastis ir turtą 
ties Ixtlan dėl Rio, Nayarit 
valstijoj, kur yra amerikiečių 
valdomos. Amajao aukso ir si
dabro kasyklos.

2,000 BENAMIŲ VAIKŲ AT
VYKO Į MASKVĄ

RYGA, rūgs. 29. — Iš Kry
mo, l<ur buvo žemės drebėji
mas, netikėtai atvyko į M’isk 
vą 2,000 benamių vaikų. Tr.S 
netikėtas atvykimas uždavė 
policijai begaliniai daug darbo.

$20,000,000 negrių gražumui.

I Pasimirė karo kaltininkas

ATLANTIC CITY, N. J., r. 
29. —Moxley iš Indianapolis
urminių aptiekininkų suvažia 
vime pareiškė, kad Amerikos 
negręs mergaitės ir moterys 
kasmet išleidžiančios po $20„-i 
000,000 visokioms tualeto ir 
pasigražinimo reikmenims, — 
kvepalams, pauderiams ir tt.

Amerikiety^ kontroliuosiąs
Lenkijos paskolą

VVASHINGTON, rūgs. 29.— 
Iždo sekretoriaus pagelbininkas 
Charles S. Dewcy taikomas 
Lenkijos paskolos kontrolie
rium. Jei butų paskirtas, jis 
kontroliuotų visas tos paskolos 
išlaidas, kad jos tikrai nueitų 
Lenkijos valiutos sustiprinimui.

Pasimirė paskutinis iš serbų 
suokalbininkų nužudyti Aus- 
atrijos princą

SKOPIATE, .Ingo Slavijoj, 
rūgs. 29. — Vakar čia pasimi
rė Milan Ciganovič, paskuti
nis iš konspiratorių, kuris pri
sidėjo prie suruošimo nužudy
mo Serajevc 1914 m. Austrijos 
kronprinco Ferdinando, kas ir 
iššaukė pasaulinį karą.

Ciganovič turėjo valdišką 
vietą Bosnijos pasieny. Jis pri
ruošė įvažiavimą į Serajevo 
klostuotais pasais trijų užmu
šėjų ir taipjau juos aprūpino 
bombomis ir revolveriais. Jo 
vardas buvo įtrauktas j Austri
jos ultimatumą, kaipo vieno 
konspiratorių, kuriuos Austrija 
reikalavo Serbiją išduoti, kad 
galėtų juos nužudyti. 7as Aus
trijos ultimatumas ir buvo ma? 
tomoji priežastis karo.

Trys tikrieji užmušėjai, ku
rie princą nužudė, pasimirė Se
rajevo kalėjime laike karo. 
Serbų gi pulkininkas, kuris 
taipjau buvo įveltas j tą suo
kalbį, liko pačių serbų sušaudy
tas 1917 m. už šalies išdavystę.

Chinijoj nebuvo van
dens užpludimo

ŠANGHAI, rūgs/ 28. — Ži
nios iš Hankovv, kad rūgs. 10 d. 
audra ir jurų banga užliejo 
Yeunkon, Kuantuno provinci
joj ir kad toje nelaimėjo žuvo 
5,000 žmonių nepasitvirtino. 
Jokių žinių apie tą nelaimę 
Šanchajuje nėra gauta, o pres
biterionų misija Ycunkone sa
ko, kad jokia jurų banga to 
miesto nėra palietusi.

Moteris užmokėjo vyrui ali- 
moniją.

LOS ANGELES, Cal., rūgs. 
29. - Nesenai Californijoj liko 
priimtas įstatymas, kad netik 
vyras, turi mokėti moterei ali- 
moniją, bet jei kur reikalas 
būna, tai ir moteris taipjau tu
ri mokėti vyrui alimoniją. Pir
mo tokio nuosprendžio susilau
kė Mrs. Daisy Lorentzen, ku
rios vyras pasiskundė, kad ji 
pasiimdavo visą jo algą ir jam 
nieko neduodavo.

Kaip kad vyrai tankiai išsi
sukinėja nuo mokėjimo alimo- 
nijos, tą patį darė ir ji. Te- 
čiaus per kelis mėnesius ja! 
nesumokėjus alimonijos, ji liko 
patraukta į teismą už teismo 
paniekinimą. Tada ji skubiai 
užmokėjo visą priklausančią 
vyrui alimoniją, kad tik neiti 
kalėj iman.

Didelės dėmės ant saulės
LENINGRADAS, rūgs. 29.

Rusijos ąstionomai akylai stu
dijuoja dideles dėmes netoli 
saulės ekvatoriaus. Niekurios 
tų dėmių esančios kelis kartus 
didesnės už musų žemę.

vienas turės tūnoti namie ik’ 
bus suskaitytas. Visas judėji
mas bus sustabdytas, mokyklos 
užsidarys ir kiekvienas, kuris 
išeis iš namų prieš pietus, ga
lės būti baudžiamas pinigine 
pabauda ar net ir kalėjimu.

Sugrąžino turtuolės taksus.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lini- bi; ~as šiai dienai pra
našai/.

NEW YORKAS, rūgs. 29. — 
Federalinis teismas įsakė val
džiai sugrąžinti $1,618,939.93, 
kurie liko sukolektuoti kaipo 
taksai nuo pelno Mrs. Russell 
Sage palikto turto. Ji mirdama 
paliko apie $80,000,000 turto, iš 
kurio apie pusantro miliono tu
rėjo tekti, valdžiai taksais. Bet 
teismas nusprendė tuos pini
gus sugrąžinti, pridėjus dar

Apsiniaukę, galbūt lietaus; nuošimčius ir teismo išlaidas, 
maža permaina temperatūroj. paveldėtojams. Tai padaryta 

šiandie saulė teka 5:45, lei- todėl, kad ji yra didelę dalį 
džiasi 5:36. Mėnuo leidžiasi turto palikusi labdarybės ir 
7:38 vakaro. j religinėms organizacijoms.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra trys i A daugelio kitų prieiasrių, gurios Pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
a. u.tėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperarijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina į patarnavimą.

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

8. NAUJIENOS duoda visiiką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus Išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 

• jei adresantas nebūtų surastas.
Telegrafuoki! pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 

kainuos jums tiktai 60 centų. Sekamos vietos šutei tai 
jums patarnavimą:

AtSKOS KNYGYNAS, 3210 S. Ilntated St. 
1UBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St 
RAKO APTIEKA, 234G West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

HJ.ua


Pieno PiSiMymns ’

Kad psšildžnis pioiyą iki tinkamos, 
temj ftrrrturos, Įdėk bonkutę j indą Šil
to vandens taip, kad vanduo pasemti) 
visų pieną. virink, bet neužvirink. 
Randant Šiltumą, užlaSink ant rankos. 
Jei jaučiasi maloni šilima, tai kūdi
kiui liks. Jei pienas perkarštas, at
vėsink, pakišęs po kranu šalto van
dens.

STRAIPSNIS 38

Neatsargumas Apie du, neatsargumas 

kas lhiekH”ta^

Stiprumas, vikrumas —Pat‘ tingi vitaminais, 
sirinkimo maisto kurie yra

SCOTTS EMULSINI 
yra grynas vitaminus užtai būti stipriais ir
yra vartojamas milionų zrn?v-,;’ej vitaminų badau- 
sveikais kasdien. .Jos šutei i ^aug cod-Hver 
jančiai sistemai maistų kun> . kasdien 
aliejaus vitaminų. Bukit * budavojančia J 
bukit gerai maitinami su sveikatų
Scott’s Emukion! , XT T 2d-4»

Scott & Bowne, Bloondield, N. J.. 

i

didelis balius
DRAUGYSTE D. L. K. KEISTUČIO 

Šeštadienyje, Spalio-October I d.» 19-27
meldažio svet,

2244 W. 23 P’, ChicagoJIL^

Pradžia 7:30. <--------

Bus duodamos brangios dovanos net išmetu
laikrodėlis vertės $30 00 laipgi J. niuzika po vadovyste
amžiaus be skntumo lyties. la«PM 50c ypatai.
J-lhl,1,P8- Kvie6a rengimo komitetas.

L;

Knd;kio Laikymas Bonkute Penint
Kūdikiui čiulpiant reikia jį ant ke

liu laikyti, galvą ilsint ant rankos. 
Bonkutę reikia laikyti per visą laiką, 

' ir tokioje pozicijoje, kad bonkutčs 
gurkly nuolatos butų pieno. Jei taip 

( yra, tai neleidžiama orui čiulpti* per 
. chilpik-ą. Duok kūdikiui progą gerai 
Į. nkąsfi čiulpiką.

Penėjimo Ilgi*
Čiulpimas turi baigtis j kokią dvide

šimt minutų. Jei kūdikis rija godžiai, 
atitrauk čiulpiką valandėlei. Jei kū
dikis mieguistas, neduok snausti kol 
neiŠbaigs bonkutės. Jei to nežiūrint, 
1‘žmigtų, atimk bonkutę ir neduok nie
ko1 iki kitam sykiui.

Jei Jtrsv K ėdikis Nenenėtas, Tai 
Prie* Jį Stovi Liga

Nežiūrint progreso medicinoje ir ap- 
Švietos, šeši milijonai musų vaikų 
mokyklose yra nedapenŠtl. Kaltos 
daugiausia motinos, nes jos nepažįsta 
pavojaus ženklų. Blogas penėjimas 
yrą gilus, vidutinis dalykas. Jis pra
deda savo mortiną darbą pirm, negu 
nepastebintieji pamato. Blogiausia 
tai tas, kad jis paliečia visus, Neda- 
nenėtas kūdikis labai tinka ‘ ligoms. 
Pavyzdžiui džiova bujoja tarpe kūdi
kių. Nebūtų taip sunku išnaikinti 
taip vadinamas vaikystės ligas, jei 
butų galima prašalinti nedapenėjimą. 
Kiekviena motina turi apsaugoti sa
vo kūdikį dėl jos pačios labo ir dėl 
labo kitų vaikų.

Nodapenėjimas yra vaisius blogo 
miusto. Pridedant Bordcn’s Eagle 
Pieną j vaikų valgį motina gali būti 
tikra, kad teikia jiems tikrą apsaugą.

Nelamai senai moksliški eksperi
mentai daryti su mokyklų vaikais pa
rodė. kad Eagle Pienas atžymėtinai 
pasekmingas gydant nedapenėjimą. 
Vaikai gavę Eagle Pieną rodė . dau
giau progreso, negu penėti su papras
tu bonkų pienu. Daugelis augo du 
syk smarkiau. Nes Eagle Pienas turi 
kiekviena veikėjų, reikalingų vikriai 
sveikatai.

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitė ir pasidėk ateičiai.

International Produce
Company

WENNERSTENS
7'iūhernian JTppu

TIKRI APYNIAI 
TURI 1NGAMF. SALYKLE

Šiuomi skelbia, kad jie persikrausto 
į savo naują namą

112 South Water Markei
r

Širdingai kviečia visus atsilankyti ir ap
žiūrėti naują vietą, ir pamatyti, kaip ji 
yra atsakančiai prirengta dėl patarnavimo 
musų kostumeriams, kuri? buvo ištikimi 
praeity ir kurie prisidėjo prie išauginimo 
sios įstaigos. Dekavojame jums už rėmi
mą praeityj, . .

Jūsų dėl patarnavimo

INTERNATIONAL PRODUCE COMPANY
PHONE ROOSEVELT 2833

TIKRI APYNIAI
NIEKUR NĖRA TOKIU

KAIP ŠITIENE/ NEI VIENO
o-l

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienlais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet

______ i - - -t-t 1- —

Metinis Teatras-Koncertas
nV

Rengia 
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAS, KUOSAS 

Nedelioj, Spalio (October) 2 dieną, 1927 m,

Durys atsidarys 5 vai. vali 
po programo šokiai. f i1 * i * 3*8 pars. 6 v. v.

^kietas 75 centai

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

Lietuvių Keistučio Pas. Kliubas.

rfifcaso, OL
II Ii ■ mtftf • --------- Jh m i<1

Įvairenybės
i ,.4,,

Nauji radio faktai
Komercijos Departamentas 

sako, kad apie 90,000,000 žmo
nių iš 1,000,000 gauna radio 
programas, kokioj nors Formoj. 
Šiandien žmpncs vartoja net 
apie 18,000,000 radio. Net pen- 
kiasdešimts-septyrrios svetimos 
Šalys užlaiko išsiuntinėjimo tar
nystę, su Kanada, Kuba, Bosi
ja, Švedija, Australija, Vokieti
ja, Suvienyta Karalyste, Ar
gentina ir Meksika užimant 
pirmas vietas.

Radio programai beveik vie
nodi per visą pasaulį.

Nuo spalio 3 d.y 1927 m. 
Su v. Valstijų Žemdirbystes De
partamentas įves daugelį naujų 
programų. Tie programai pa
aiškins kaip surengti valgius, 
kaip pirkti, virti, į bonkas dėti 
daržoves ir vaisius, apie vaikų 
sveikatų ir maisto pripratimus, 
apie siuvimą, namų ruošą, apie 
naminius darželius ir daugybę 
kitų dalykų. [FLLS»].

Vetefingiaasia taata 
pasauly

Susidariusi įmonėse nuomonė 
dėl per daug didelio japonų 
veislingumo pasirodo netikra. 
Kaip rodo statistikos duome
nys, bulgarai visų veislingiausi 
žmonės. Bulgarijoj metinis gy
ventojų prieauglio nuošimtis 
praneša Rusijos ir Vokietijos 
prieauglio nuošimti pusantro 
karto, Anglijos ir Attstralrjos 
du kartu, o Prancūzijos, licveik 
20 kartų. /

Kremblių oda
Viena akcinė bendrove Vokie

tijoje jau seniau gavo patentą 
dirbtinam odos dirbimui iš... 
kremblių (grybų)! Čia kalba
ma apie mikroskopiškus kremb
lius--bakterijas, kurie lengvai 
auga ant želatinos (tenesių) 
arba kokios nors kitos maistin
gos medžiagos. Tų krembliukų 
medžiaga savo sudėtimi labai 
panešti gyvulių odai. Ją gali
ma taip pat dirbti, kaip odą, 
ir padirbti iš jos medžiagą (ža
liavą), kuri gali būti labai ge
ros rųšies tikrai odai.

Išmirkymas kremblių stemp- 
lėlių tam tikru skystimu sutei
kia joms stiprumą ir reikalingą 
kietumą. Kadangi kremblius 
galima auginti ištisu sluoksniu 
neribotame plote, tai tokią dirb
tiną odą galima padaryti bet 
kokio didumo gabalais, tuo tar
pu, kaip tikros odos gabalai ne
gali būti labai dideli, ši ypaty
be naujosios odos ir teikia 
jai pirmenybę prieš senąją, ku
ri dabar iš gyvulių gaunama.

Žiūrint iš kokios rųšies mik
roorganizmų ta oda yra gami
nama, ta “bakterijų darbo“ oda 
gaunama įvairaus švelnumo ir 
stiprumo. Kadangi bakterijos 
lengvai nudažomos, tai dirbtina 
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STIPRUS DARODYMAS
“It’s Toasted” 

t t . ‘

Suteikia dėl LUCKY STRIKES puikiausi
F $ I < l t *

skonį ir apsaugoja gerklę
Ką 11,105® gydytojai rašo

apie rūkymą

♦) šiuo liudijam, jog mes že
minus pasirašę egzaminavome 
11,105 kortelių su parašais 
liudijančių teisingumą viršaus 
paduotojo pasakymo.

Lybrand, Ross Bros, 
ir Montgomery

Atskaitų vedėjai ir 
Auditoriai

New York, July 22, 1927

Kokia yra rųšis kurią Tito Schipa, Jeanne 
Gordon, Clarenee Whitehill, Ežio Pinza, 
Nina Morganą, Frank Keenan, Florence 
Macbeth, Laura Rope Creivs, ir kiti žymus 
dainininkai, aktoriai, skelbėjai ir publiški 
kalbėtojai yra stftad^, kas padaro LUGKY 
STRIK ES gerais ir jie nei biskio nekenkia 
jų balsams?
Del atsakymo mes atsikreipėm pas gydyto 
jus ir paklausėm jų šio klausimo
Ar jus manote iš savo patyrimo su LUGKY 
STRIKES cigaretais, kad jie yra mažiau 
įrituojanti dėl jautrių ir švelnių gerklių, 
negu kiti cigaretai, kame yra ta priežastis?
11,105 gydytojai atsakė i šitą klausimą 
‘TAIP”.

I į į i J i l / į

Tik pagalvokit ką tos skaitlines reiškia; at
siminkite, kad tai reprezentuoja nuomones 
gydytojų patyrimą, tų, kurių biznis yra 
žinoti.

It’s toasted
NEJRITUOJA GERKLĖS—NEREIK KOSĖTI

oda ir tuo atžvilgiu turi vy
riausią ypatybę, palyginus su 
tikrąja oda.

Galimas daiktas, kad su laiku 
oda “iš bakterijų“ visiškai iš
stums iš apyvartos bet kokią 
kitą odą. •

Suaugę dvynai

Pietų Slavijos mieste Novi- 
bazar ir dabar tebegyvena du 
suaugę krūvon broliai dvynai. 
Jie yra turkai, magometonai 
ir jau išgyveno 19 metų. Ne
žiūrint tokio amžiaus, jie išro
do, kaip 9—10 metų vaikai. 
Kadangi jų nugaros suaugę, jie 
nejęali judinti galvas ir akis. 
Vienas įžiūri į viršų, o kitas že
myn. Kalba taip pat silpnai. 
Vaikščiodami neša vienas kitą 
ir labai vikriai vienas kitą pa
keičia.

Įdomu, kiek metų šie dvynai 
išgyvens.

Panašus atsitikimas buvo 
Rytų Azijoje, Siame. Ten irgi 
gimė suaugę dvynukai, kurie 
išgyveno 63 metus ir mirė 1874 
metais, vienas kitą pragyven
damas tik dviem valandomis.

Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kudi- 

> kių negu kiti visi kūdikiu 
r^sistm.

II-:ALIUJE limAND
CONDENSED M1LK

Penktadienis, Rūgs. 30, 1927

Florence Macbeth 
žymi Soprano, rašo: 

"Randasi daugelis atsitikimų Grand 
Operoj, kur dainininkui prisieina rū
kyti, kaip to reikalaujama lošime. At
simenant švelnų sudėjimą balso, yra 
būtinas reikalas pavartoti didžiausi 
apsaugojimą balso pasirenkant ei ga
rėtu s dėl vartojimo. Savo patyrime, 
aš suradau, kad Lucky Strikes yra 
vienatiniai cigaretei kurie turi lengvą, 
švelnų skonį, kas daleidžia mane rū
kyti natūraliai, ir vis nuolat dainuo
jant be jokių sunkumų.”

IŠPARDAVIMAS LOTŲ 
MOUNT 6REENW00D

Arti 111-tos gatvės į vestus už Kedzie Av.

PIRKITE LOTUS pakol dar ne pervėlu. 
Stebėtinas dalykas, 2 lotai po 30 pėdų pločio, 
122 pėdų ilgio parsiduoda už $775, tik $25 įmo
kėti, $10 j mėnesį. Tie pats lotai bus po $1000 
kožnas ar daugiau, pakol išmokėsi.

AR ŽINOTE? Tad Mount Greenwood su- 
zvienijo su Chičagos miestu.

AR ŽINOTE? Kad pradės platint 111-tą 
gatvę taipgi taisys visus pagerinimus, kas tik 
reikalinga dėl tos apielinkės.

AR ŽINOTE? Kad praves gatvekarius 
ant 111-tos gatvės iki Kazinnerinių Kapinių.

AR ŽINOTE? Kad daugel lietuvių čionai 
apsigyvenę ir dauginas kas dieną.

Nepasivėluok, pamatyk greitai.

MZENSKI LEMONT &. C0.
6312 So. Western Av.

t

dva* ios> Grynois, Sveikos ’ 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygutė “Eye Care” arba Eye 
Beauty” DykaiYOUR CYti

MuriaaCo., Dpt. H. S., 9B. Ohio St.,Chic«co



Penktadienis, Rūgs. 30, 1927 NAUJIENOS, Chicago, D1

Ne Atidėliokite Ilgiau
{atveskit namų apčhlymo reikme
nis j savo namą ateinančiai žie
mai — už keletu dienų gal jau 
ateis šaltas oras.

Pašaukite mus telefonu
arba atsilankykit j musų ofisą, o 
musų inžinierius išaiškina jums, 
kaip galite turėti apšildymo reik
menis savo namuose su mažomis 
išlaidomis.

Mes taipgi duodame reika)ingus 
{raukius ir planą dykai.

CO
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ 

Telefonas į visus departinentus — Calumet 0644-0615 
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

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

M. LEVY

BALTINO AMERIKOS LINIJA
tai pirmu: nė ir vienintelė laivinė bendrovė 
kurios lai ai pralaužė kelia iš Amerikos

New Yorko

TIESIAI J LIETUVOS
KLAIPĖDĄ

siunčiaJt du laivu pernai, o jau net 
penkis šįmet

KAINOS LAIVAKORČIŲ 
| KLAIPĖDĄ 

Trečia klesa ...........-...........
Ten ir atgal tiktai ........

Turistinė III klesa ............
Ten ir atgal tiktai ........

Vąldžios taksai atskirai

$107.00
$181.00
$117>00
$196.00

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI:

POLONIA’- ............ 1 Lapkr.-Nov.

‘LITUAN1A” ........ Lapkr. Nov. 22

KALĖDŲ laivas “POLONIA” 6 Gruodžio-December
Žiniom kreipkitCs j bendrovę:

BALflTC AMERICA LINE
120 N. La Šalie S t., Chicago, III.

?aul Baltutis & Co.
Central '<fg. Diat. Bank 
J no P. Ewald
S. U Fabian
Vinc. Milaslewic.
Naujienos
Frank L. Savickas
V. M. Stipinas & Co.
Universal State Bank
J. J. Zolp
Metropolitan State Bank
O. E. Jacobson,

3327 S. Halsted St., Chicago, III.
1112 Mest 35th St., Chicago, III.
841 West 33rd St., Chicago. UI.
809 West 35th St„ Chicago. III.
1723 IVest 47th SU Chicago, III.
1739 So. Halsted St- Chicago. UI.
726 West 18th St, Chicago, III.

So. Halsted St, Chicago. III.
So. Halsted St., Chicago. III.
So. Paulina St., Chicago, III.
W. 22 St, Chicago, III. j
1 St, Sioux City, Iowa

3255
3252 
455') 

- 2201
1103

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kedzie 8902
3514-16 RoOMvelt Kd. 
arti St. Louis Avė.CHICAGO, 1LL

Garsinkites NAUJIENOSE”

j man buvo nepažįstami. Buvoįvo laisva, todėl laisvai ir gra- 
j__  __ ____________ Ix:«: ....b.i.izUu

Kazimierai lengva 
pą neapkenčia, bet vistiek į iš-,svetima žemelė!
važiavimą atvyko ir kartu su; Balsietis C. K. B.
visais linksmai praleido laikai 
gražiame išvažiavime. Linksmi
nosi visi prie lietuviškos muzi
kos. Muzikantų buvo daug ir 
jei vieni pavargdavo, tai jų 
vietą užimdavo kiti. Buvo šo
kių ir visi prisišoko iki sočiai.

Keikia tarti gražų padėkos 
žodį dėl rengėjų, kurie suruo
šė išvažiavimą ir jame darba
vosi, būtent p. p. St. Bartkus, 
Vincas Grimaila, Vincas Cipe- 
ris ir IT. Hendersonas. Jie yra 
darbštus nariai ir kai pasiima, | 
tai visuomet darbą atlieka kaip1’ 
reikiant.

Susirinkimas •
SLA. 343 kp.- savo susirinki

mą laikė rūgs. 13 d. Nors tai I 
ouvo paprastas mėnesinis susi- j 
rinkimas, bei niekurius daly
kus priseina paminėti.

Perbėgus kuopos reikalus, | 
prieinama prie naujų reikalų. 
Pirm. V. Grimaila priduoda vi
są pluoštą naujų narių aplika
cijų. Pasirodo, kad norinčių 
įstoti yra aštuoni suaugę ii 
vienas jaunuolis. Kad aštuoni 
nariai viename susirinkime į- 
stotų, to nebuvo ir senojoj 
poj, o kad butų įstojęs 
nuolis, to dar nebuvo. Bet 
džia padaryta ir tikimąsi 
aukti daugiau jaunuolių, 

miau jaunuoliai nenorėdavo ra
šytis, kad kuopoj daugiau jau
nuolių nėra. Dabar tuo negalės 
paiteisinti savo nepriklausynrto 
prie SLA., nes nuo dabar tur<> 
sime kuopoj ir jaunuolių ir tai 
nemažai. Mat organizatorė pa
reiškė, kad tai dar tik pradžia. 
Esą ji dirbusi, bet kuomet 
karšta, tai žmonių namie nega
lima rasti ir tirt) budu negali
ma jų įtraukti į SLĄ. Bet oras 
greitai atvės, tai ji sekamai! 
susirinkimai! atsives net pusę 
kuopos jaunuolių ,o ir gerą bū
rį suaugusių narių. Pasirodo,

VBDUQDnkinnUPI IHQ daug‘ svečių ir vietos Hetuviy. žiai palaidota. HUBLUIURUCnUlUVd Buvo ir* tokių, kurie musų kuo- Tebūnie K _____ .__ —------ -----—. v i r „i __u__ x__ i

St. Louis, Mo.
am- I na- 

geras

Rūgs. 9 d. čia pasimirė 
tanas Dulkia, 49 metų 
žiaus. Mirė jis pamišėlių 
nuiose. Velionis 'buvo
žmogus, kartu ir katalikas ir 
per 18 melų priklausė prie šv. 
Juozapo draugijos. Bet virš me
tų jis gydėsi ir lankėsi pas gy
dytojus ir jau būdamas nepil
no proto, neužsimokėjo drau
gijai mokesnių ir nesilankė į 
draugijos susirinkimus. Jam 
mirus draugija atsisakė jį pa
laidoti.
~Bet klebonsfs kun. Vitkus pa

sielgė daug žmoniškiau, negu 
jo parapijonys. Man paklausus 
ką jis mano daryti, ar leis mie
stui laidoti velionį, kun. Vitkus 
atsakė, kad velionis buvo geras 
žmogus ir geras lietuvis, tad 
turi būti atvežtas į bažnyčią, o 
jis (kunigas) atlaikysiąs mišias 
ir attiksiąs kitas ceremonijas 
už dyką. Kunigas savo prižadą 
pilnai ištesėjo. Antano Dulkic 
kūną palaidojome gražiai. Bet 
graboriui dar liko nemokėta 
nes velionis turto nepaliko.

Kas norėtų platesnių žinių, 
gali kreiptis prie velionio bro
lio St. Dulkinus, 7800 N. 
Broadway, St. Louis, Mo.

—W. Domaševičius.

Indiana Harbor, Ind
•ickniingas SLA. 343 kp. išva

žiavimas ir susirinkimas

Mis.
Yards 4951

Aniclia Jarusz-Kaiishillas
AKUAERKA

3252 So. Halsted St.

Kada trynimas Kūdi
kį Erzina

Vartok šaltą, kvepiant} .lohn- 
son’s Baby Toiiet I’owder ir 
matyk jį šypsantį!

Vartok Johnson’s Baby Soup 
kūdikio maudyklei — Johnson’s 
Baby mostį pašalint odog

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
S vakaro. Kitu lai
vu pagal suUrtį.

Viršuj Univcmai

State Bank

A. VIDIKAS-LULEVIGH
AKU.ERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-moa gutvii 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
hučiuose. Sąži
ningai patar-

I nauja, zvisokio- 
| so ligose prieš 
i gimdymo, laike 
, gimdymo ir po 
! gimdymo.

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

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo G iki
9 vai. Vakare.

!.---------- :-------------------
» J ’    _ ______

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akiu įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

ne-

Tel. Boulevard 6487 
4619 S'o. Anhland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752 

Praktikuoja 20 metų

Jei abejoji apie savo akis, e k pas
Dr.A.K. BLUMENTHAL

OPI OM L8TRLST

JŪSŲ AKYS DR. G.
LIETUVIS

kuo
jai;- I 
pru- 
susi- 
l’ir-

didelis turtas, 
ir sykiu apsau- 

__ j 
jūsų kūnas

Jūsų akys tai jūsų
Saugokite savo akis 
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas 
>esveikas.

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

Dr. C. Michel
LIETUVYS OPTOMETR1STAS

3401 So. Halsted St.

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namų, totą ar farmą visa

tos kreipkitės j senų ir gerai 
Hnomą atsakančią įstaigą.

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

Tel. Boulcvard 7679

Vietos SLA. 343 kp. buvo 
suruošusi rūgs. 11 d. šeimyniš- 

•ką išvažiavimą į miškelį netoli 
■Gary, Ind. Vieta labai patogi 
(išvažiavimams, bet mažai kam 
[žinoma buvo, nes Ind. Harboi 
'lietuviai dar tik antrą kartą 
ten rengė išvažiavimą. Pirmas 
ten surengė išvažiavimą Liet, kad nauja šluota gerai šluoja.
Baltos Rožės Kliuba$, o antrą—| 
oLA. 343 kuopa. ‘Nors ir buvo 
rengtas mažai žinomoj' vietoj, y® PP* Grimaila 
o be to buvo* labai mažai gar
sintas, tėčiaiis išvažiavimas pa- $91.30 pelno, 
sisekė labai puikiai. Mat vieta IH’aži pradžia. vuiuljgu, 
graži ir patogi, o ir privažiavi- ’r kitą sumanymą, kū
mas labai geras. Reikia tikėtis, ri kuopai pasiūlys kaip tik at- 

Sumanymas busiąs 
išvažiavi- naudingas kaip kuopai, taip ir 

SLA. organizacijai. Išauto 
paduodant sumunymtj.

—t-SLA. Narys.

Raportą apie išvažiavimą da- 
i ir Bartkus. 

Išvažiavimas davė dėl kuopos 
Tai yra labai 
Girdėjau, kad

kad dabar ir tankiau toje vie- v®s oras- 
toje lietuviai rengs i______
mus. visai

Žmonių išvažiavime, buvo l 
gana daug. Ir tai ne vien B ■ 
Indiana Harbor, bet matėsi; 
svečių ir iš kitų miestelių, Ga-1' 
ry, East Chicago. Buvo keli 
automobiliai iš Chicagos, tai 
pp. Garjonų su draugais, o kiti

Kenosha, Wis.
Mirė Kazimiera Kelpšiene

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ 

25c į 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, UI. 

Petternu Skyrius

Garsingos Naujienose

Jei jus norite 
pasaulyj žinomo

Skonio

po

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

(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0611—0774

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

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

tis patarnavimas.

Tel. Boulevard 0214

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

4604 So. Paulina St, Chicago, III.

Lietuviai Advokatai

Įvairus Gydytojai
/ ■—

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

1 J

Telephone Yardi 0MM

DR. MIURIDE ŪHN
4631 So. Ashland Ava.

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

Res. telephone Plaza 82N
k , .... ■■ ■ ■ i

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškai li
ftas vyi-ų, moterų ir vaiką pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 1O--- 12 pietw
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

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

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

Nepalygina 
mas dėl viri
mo, kepimo ir 
saldainių dir
bimo

MALTSYRUP
Vai Blatz Brewing Co.

Chicag ) Branch 
1500 Holt Street

Phone; Brunsvvick 3600-1-2 and Wholesale

Tikrai
Unijos 

Išdirbimo

Iš importuoti! Saazer apynių, 
sumaišytų su rinktiniais vieti
niais apyniais, tai reikalaukit...

Rugsėjo 20 d. ligoninėj 
operacijos pasimirė Draugystės 
Lietuvos Balso vice-pirmininko 

I Petro P. Kelpšos žmona Kazi
miera Kelpšienė, sulaukusi 42 
metų amžiaus. Mirė ji po ilgos 
ligos. Prieš kiek, laiko jai buvo 
padaryta operasija ir buvo be- 
p£sveikstanti, bet atkrito ir pa
simirė. Ji su savo vyru priklau
sė prie Dr-stės Lietuvos Bal
sas. Išbuvo joje 14 metų visai 
nesirgusi ir už tą gavo garbes 
nario žiedą.

Velione atvyko į Ameriką 
1910 m. ir apsigyveno Keno- 

| shoj. Čia 1912 m. apsivedė su 
Petru Kelpša. Paliko dideliame 

i nubudime, be savo vyro, dar 
Ivi dukteris Stelių ir Adelę ir 
taipjau brolį Povilą Vėliukį, ku- 

| ris taipjau gyvena Kenosha, 
| brolienę Konstancijų ir jų su- 
I nų Albertų.

Laidotuvės buvo rugsėjo 24 
dienų, 9 vai. ryte į miesto 

jGreen Ridge kapines. Į kapines 
į lydėjo apie 70 automobilių, 
i Tarp lydėtojų buvo buvusi bro
liene Kristina Poškienė ir Mor
ta Paukštienė iš Grand Rapids, 
Mieli. Prie kapo kalbėjo Juo
zas RodaviČia ir Dr-tes IJetu- 

I vos Balso pirmininkas.

( Dr-tė 
I visiems 
i jautimų ir taip skaitlingų daly- 
1 va v imą 
kaip ir

Lietuvos Balso ištaria 
nuoširdų ačiū už prK

laidotuvėse. Velionė, 
jos vyras ir. brolis, bu-

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom St, Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
advokatas

Miesto Ofisas 
190 No. State St, Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų r. jo 8:80 iki, 8:10 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tek Yards 0141
ByloS visuose teismuose. — Ab- 
nraktat — ingaliojimai. — Paa- 
<ola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

John Kuchinskas ir 
' Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunaa Borden) 
LIETUTIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1317 
Telephone Randolph 6727

Vakarai* 2151 W. 22 St. nao 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Repnblic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

19756 So. Michigan Ava.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktą 
Vedėjas visu teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

A. A. OLIS
ADVOKATASw. . ’

11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9 6
Valtamin

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčioa

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, IU.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
TeL Midway 2880

V ..........-J
Ofiso Tel. Boulevard 9698 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir CNrvgaa 
Specialistas Moterillnj, Vyrišką 

Vaikų ir visų chroniškų ligą 
Ofisas 3102 So. Halsted SU Chicago 

arti 31st Street

dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

' Lietuvis Kontraktorius
4

Suvertam šviesas i: 
elektros jiegų | nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas liam 
pas į senas; duodam
ant lengvo išmokšji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

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

Garsinkites Naujienose
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ITALIJOS FAŠIZMAS BĖDOJE

SOVIETŲ “RAUDONUMAS”

Kuomet Rusijos bolševikų valdžia pralenkia aršiau
sius pasaulio atžagareivius žmonių laisvės varžymu, tai 
ji, tik monydama publikos akis, gali vadinti save “raudo
na” tąja prasme, kurioje ši spalva yra paprastai supran
tama politikos kalboje. Bolševikai šiandie yra ne revo
liucionieriai, bet kont-revoliucionieriai.

Rusijos diktatorių raudonumas reiškiasi tiktai tame, 
kad jie be jokio saiko lieja žmonių kraują.

Vertas pažymėjimo yra štai koks charakteringas fak
tas: tuo laiku, kai sovietų spauda demagogiškai šaukė
“pasaulio darbininkų mases” kelti savo balsą prieš Sacco 
ir Vanzetti baudimą mirtim, centralinis Rusijos komu
nistų organas, “Pravda”, savo špaltose bėgiu tik keleto 
dienų pranešė apie 20 mirties nuosprendžių, išneštų įvai
riuose Rusijos teismuose.

Už ką tos baisios bausmės buvo skiriamos? “Prav- 
dos” 186-am numeryje įdėta žinia apie bylą “plėšikų gau 
jos”, apkaltintos tuo, kad ji nužudžiusi mokslinį komunis
tų akademijos bendradarbį, Turovą, Maskvoje. Plėšikai 
tikrumoje norėję užmušti kitą žmogų, kuris tą dieną tu
rėjęs vežti didelę sumą pinigų. Taigi plėšimas nebuvo 
įvykintas, nes net ir valdžia pripažįsta, kad užmuštas 
buvo ne tas aamuo, kuris norėta apiplėšti. Teismas te
čiaus pasmerkė keturis apkaltintuosius mirčiai; vienam 
nutęstųjų bausmė pakeista dešimčia metų kalėjimo.

“Pravdos” 188-am numeryje pranšama apie mirties 
nuosprendį valstybės banko knygvedžiui, kuris, klastuo- 
damas dokumentus, pasisavino 40,000 rublių, šis pikta
darys riobuvo nė žmogžudystės atlikęs, o tik pinigiškai 
nuskriaudė banką. Bet jis tapo nubaustas gyvybės 
atėmimu.

Sekantis “Pravdos” numeris, 189-as, paduoda visą 
litaniją nirtios nuosprendžių. Baltgudijos vyriausias 
teismas pasmerkė mirčiai keturis muitinės valdininkus ir

Italija gyvena sunkų ekonomini ir finansinį krizį, iš 
kurio fašizmas neįstengė ištraukti ją nė milžiniškomis 
užsienių paskolomis. Todėl gyvenantys užsieniuose ita
lai šiandie rimati kalba apie besiartinantį Mussolinio dik
tatūros galą. Bet fašizmo griuvimo galimumas kelia 
tarpe Italijos emigrantų klausimą, ką turės daryti se
kantį Italijos valdžia su juodmarkinių užtrauktomis val
stybės skolomis, kurios siekia 400 milionų dolerių.

Šituo klausimu visi priešingieji fašizmui emigrantai 
laikosi vienodos nuomonės, būtent, kad pasiliuosavusi 
nuo kruvino juodmarškinių jungo Italija turės tas Mus
solinio užtrauktas skolas atsisakyt mokėt. Ši nuomonė 
remiasi, viena, tuo, kad Amerikos ir kitų šalių bankinin
kai, skolindami pinigus dabartiniems Italijos diktato
riams, stiprina tame krašte žmonių vargą ir priespaudą; 
antra, ji remiasi tuo, kad paskolos yra duotos valdžiai, 
kuri nėra pastatyta žmonių, ir todėl kraštas negali imti 
dėl jų ant savęs atsakomybę.

Dauguma emigrantu mano, kad demokratinės Itali
jos atstovai užsieniuose turėtų jau dabar paskelbti viešą 
įspėjimą pasaulio bankininkams tuo reikalu, idant pasta
rieji žinotų, kas bus su jų paskoloms po fašizmo nuverti
mo, ir kad jie dauginus nebeduotų pinigų juodiemsiems 
diktatoriams. Kita emigrantų dalis tečiaus stoja prieš 
tokio pareiškimo skelbimą, kadangi, juo nuomone, tai 
paskatintų užsienių kapitalistus ir toliaus remti fašizmą.

Tuo tarpu finansiniai vargai, matyt, tolyn vis la
binus spaudžia Italijos diktatorius. Mussolinio laikraštis 
“II Popolo” rašo, kad valdžia turinti užtraukti naują pas
kolą užsieniuose, užstatydama kreditoriams Italijos ponų 
dvarus. Kitas fašistų organas, “II Becco Giallo”, mėgina 
“prikalbinti” Amerikos bankininkus duoti naują paskolą 
gąsdinimais ir sako, kad tie bankininkai visai pražudys 
savo pirmiaus paskolintuosius pinigus, jeigu dėl finansi
nių keblumų fašizmas grius.

Iš šitų diskusijų fašistinėje ir anti-fašistinėje spau
doje nuomanu, kad juodmarškinių diktatūra litalijoje 
iki šiol laikėsi ne tiek savo pajėgomis, kiek užsienių pini
guočių parama. Jeigu ne tie 400,000,000 dolerių, kuriuos 
Mussolinį gavo pasiskolinti New Yorke ir Londone, tai fa
šizmas jau senai butų susmukęs.

Užoimokijimo kainai

Chicagoje — paltu:
Metama u......................... ........... 38.00
l'uaai meti ------------- - ---------- 4 09
T rimą minėdama_________- 2.50
Dviem mAnaaiama_________   1.50
Vienam mineaiui .75

Chicagoje per nešioto juai 
Viena kopija............. .........  8c
Savaitei ------------------------------- 18c
Minėsiu! ----------------------------  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metama _________ ________ _ 37.00
Pusei metų _____ __________ 8.50
Trims mėnesiams__________ 1.75
Dviem raineeiama ,----------- 1.25
Vienam mineaiui_______ ___ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

Metams ------ .-------------- -------- 38.10
Pusei metų____________ __ ~ 4.00
Trims reinesiams ......_____ 2.M

Pinigus reikia siųsti palto Money 
orderiu kartu su uiaakymu.

vieną spekuliantą. Kitas teisinas “aukščiausią bausmes 
saiką” (t. y. sušaudymą) paskyrė trims žmonėrps, kalti
namiems tuo, kad jie apgavingai pasisavinę dalį turto, 
likviduojant vartotojų bendrovę, ir padarę pinigišką nuo
stolį valstybei. Tam pačiam laikraščio numeryje rašoma 
dar apie vieną apdraudos agentą, kuris buvo pasmerktas 
sušaudymui už tai, kad pasiglemžęs 10,000 rublių apdrau
dos pinigų, surinktų iš ūkininkų.

“Pravdos” 190-as numeris praneša apie mirties nuo
sprendžio patvirtinimą vienam jaunam vaikėzui, kuris 
kartu su 13 kitų tokių pat vaikėzų, turinčių tarp 16 ir 21 
metų amžiaus, išžaginęs 14 metų amžiaus mergaitę.

“Pravdos” 196 numeryje pasakojama apie pasmerki
mą mirčiai vieno lenkų “šnipo”, o “Pravdos” 197 numeryje 
minima penki mirties nuosprendžiai “banditams”, plėšu
sioms kooperacijų krautuves (bet neužmušusiems nė vie
no žmogaus^

Tuo budu nuol86 iki 197 num. “Pravdoje” padouta ne 
mažiaus kaip 20 mirties nuosprendžių. Suprantama, kad 
vienam laikraštyje visi tos rųšies nuosprendžiai, išnešti
Rusijos teismuose per tą laiką, vargiai galėjo būt paskelb
ti. Per tą trumpą laikotarpį todėl veikiausia nužudymui 
buvo pasmerkta visoje Rusijoje daug daugiaus žmonių.

Bet ir dvidešimts mirties nuosprendžių bėgiu ma
žiaus kaip dviejų savaičių laiko yra pasibaisėtina skaitli
nė ! Ir atsiminkite: Rusija šiandie neveda karo su nieku, 
ir patys bolševikai giriasi, kad sovietų respublikoje vieš
patauja ramumas ir pavyzdinga tvarka. Tečiaus bolše
vikiško “teisingumo” įstaigose žmonių kraujas liejasi, 
kaip kokiose skerdyklose.

Šituo atžvilgiu bolševizmas iš tiesų yra “raudonas”.
Bet kuomet Rusijos mėsininkai, apsimeta “teisingu

mo” apaštalais ir šūkauja apie žiaurumą kapitalistinių 
valstybių teismuose, tai jų veidmainingumu galima tik 
pasišlykštėti. 
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liečiai, pasiuntę apskrities vir-1$ PILVIŠKIŲ PADANGĖS
Baso U. Vincas

90 žydų byla.—Areštavo Kygą. 
—Pašalino iš seniūno vietos. 
—Policijos virš. Uloza “nu
savina” “L. ž.”.—K. Ručins
ko protestas.—Krata ir tardy
mas. — Siekdino šaulius. — 
Smetona Pilviškiuose ir Vil- 
kaviškyj. — žmonės nenori 
duoti jam kalbėti.—Kyga nu
baustas.—Pabėgo banko vedė- 
jas.

“Naujųjai erai” užėjus l’il- 
viškių nuovados viršinikas pa
sidarė tikras diktatorius. Po 
l)-ro J. Basanavičiaus mirties, 
Pilviškių žydai neišstatė-neiška- 
bino vėliavų. Minimas policijos 
viršininkas sustatė byla apie 
90 miestelio žydų ir potrauke 
juos atsakomybėn. Buvo didelė 
byla prieš žydus. Atvažiavo 
teismas į 'Pilviškius -žydų teis
ti. Žydai save ginti pasikvietė 
garsų advokatą net iš laikinosios 
sostines Kauno. Byla vistik pa
sibaigė policijos viršininko pra
laimėjimu. Teismas skundą 
atmetė vaduodamasis tuo, kad 
policijos viršininkas, neįsakė 
asmeniškai žydams iškabinti vė
liavas, o tik prilipino kur tai 
prie stulpo i>opiergalį-ukazą, 
įsakantį iškabinti vėliavas.

Nežinia, kų Dr. Basanavičius 
pasakytų, jei gyvas butų, kad 
dėl jo asmens tiek nesmagumų 
daroma ramiems gyventojams.

Per Velykas tas pats virši- 
ninkas areštavo Balčiūnų kaimo 
ūkininką J. Kygą Pilviškiuose. 
Kygą buk pasakęs ,kad Plecha
vičiaus pravardė esanti ne lie
tuviška ir todėl jis galys Lie
tuvy nuvesti i Varšuvą. Jo kal
bos, matyti, klausėsi koks šni
pelis, kurių dabar yra pilna 
Lietuva, ir pranešė policijai. 
Kyga buvo tuoj areštuotas ir 
tardomas bei laikomas iki va
karui Pilviškių kalėjime. Vaka
re, tečiaus, Kyga buvo paliuo- 
suotas iš kalėjimo. Viršininkas 
paliuosuodamas Kygą pasakęs, 
.a<i jis paliuosuojąs Kygą tik to
dėl, kad Velykos. Jam esą gai
la laikyti žmogų kalėjime per 
šventes.

Kadangi Kyga buvo Balčiūnų 
kaimo seniūnas, tai policijos 
viršininkas paliuosavo jį netik 
iš kalėjimo, bet ir>mio !sepiiii)(> 
pareigų ir įsakė kaimui išsi
rinkti į septynias dienas naujų 
seniūną. Kaimas atsisakė rink
ti naujų seniūnų, sakydamas, 
kad jiems Kyga esąs geras ir 
pasirašę prašymų visi kaimo pi-

šinimkui. Po kelių dienų kai
mas gauna įsakymą mio polici
jos viršininko, kad išsirinktų 
seniūną į tris dienas, o jei to 
nepadarys, tai kaimas bus sun
kiai nubaustas. Piliečiai, nors 
ir labai nepatenkinti, bet buvo 
priversti nusilenkti jo dideny- 
bei policijos viršininkui.

Kugpiučio mėnesyj Pilviškių 
policijos viršininkas Uloza pra
dėjo “nusavinti” “Lietuvos Ži
nias”, kurios pareidavo Balčiū
nų Kultūros būreliui pil. K. Ru- 
šinsko vardu. Pasiteirauta “L. 
Ž.” administracijoj ir pašte, ko
dėl laikraštis pražūva. Pašte 
sužinota, kad policijos viršinin
kas “nusavino” “Lietuvos Ži
nias” iš pašto. Apie tai tiljM) 
pranešimas “L. Ž.” ir laikraštis 
.pareikalavo, kad viršininkas 
atsiteistų už paimtus laikraš
čius, o K. Ručinskas nuėjęs 
paštetu, padavė reikalavimų paš
to viršininkui, kad jo vardu par
einančius laikraščius bei laiš
kus niekam paštas neišduotų. 
Tas ponui Ulozai, žinoma, labai 
nepatiko ir jis atkeršindamas 
K. Bučinskui už garbės įžeidi
mą, padare pas pastarąjį kratą 
ir ieškojo ar neras kokių nors 
įrodymų, kad pas Ručinską kas 
tai slaptai veikiama. Nieko ne
radęs viršininkas, kaip šuo mu
sę. prarijęs išvažiavo. Bet išva
žiuodamas* įsakė Rušinskui atei
ti rugp 14 d., nedėlioj, dėl tar 
dymo. Nuėjus B. į Pilviškius, 
policija tardė, jį iš ryto porą 
valandų; laike mišių nuvedė 
kalėjimai! “pasilsėti” ir po pie
tų pabaigė tardyti ir paleido, 
sakydama, kad bus byla ir rei
kėsią B. sėdėti kalėjime apie 
tris mėnesius.

Kai nieko įtartino nerado, tai 
Uloza protokalą sustatė, rem
damasis tuo, kad K. Bučinskas 
savinęsis ne savo laikraštį. 
Mat, Kultūros bendrovė fašistų 
jau uždaryta, tai nors Kultūros 
būrelis buvo užsimokėjęs už 
“Lietuvos Žinias” iki šių metų 
gruodžio mėnesio ir laikraštis 
ėjo Ručinsko vardu, bet sulig 
fašistų policijos viršininko “lo
gikos”, tai laikraštis priklausot 
ne Rušinskui, o ponui poliejos 
viršininkui Ulozai.

Iš šito aprašymo aiškiai ma
tyti, kaip dabar Lietuvoj, prie 
fašistų valdžios, policinikai 
viešpatauja. Nipi caro žandarai 
liefrurijjd irfnesisnvirio tokių tei
sių, kaip Ulozai ir kiti smeton- 
laižiai.

Elksnenuose tapo naujai 
prisiekdinti šauliai. Kai jie sie
kė, tai turėjo pakelti du pirštu 

aukštyn ir taip juos nufotogra
favo. Daugumai šaulių tokios 
ceremonijos nepatikę.

Pilviškiuose ir Vilkavišky ne
senai važinėjo ir skaitė paskai
tas “tautos vadas”, “preziden
tas” Smetona. Sakys,jkad Jt^kia 
ūkininkams vienytis, nes jų 
esą 80 nuošimčių visų Lietuvos 
.gyventojų ir, girdi, reikia kons- 
stituciją keisti. Buvę susirin
kime ūkininkai jam atkirto, sa
kydami, kad 80 nuošimčių žmo
nių sutvėrė konstituciją, o mes, 
girdi, keli negalime jos keisti. 
Iš tiek, esą, buvo ir gerų žmo
nių. Po to, buvo paklausta 
“tautos vado”, kas padengs iš
laidas už jo važinėjimų. “Tau
tos vadas” sakęs, kad jis nepa
darąs daug išlaidų.. Sakoma, 
kad paskaita nevyko, nes klau
sytojai iš vietų darę pastabas 
ir maišė “prezidentui” Smetonai 
kalbų. Rezultate davimo pa- 
klausiihų, .Balčiūnų “Kygai 3 
žodžiai kainavę 300 litų, ir pra
šymas, ir tapo liuosas”.

Taigi pasirodo, kad vilkaviš
kiečiai nepasitiko Smetoną “su 
duona ir su druska” ir nevadi
no jį “gosudar”, kaip kad da
rė Žemaitijos staravierai. Vil
kaviškiečiai ir pilviškiečiai yra 
nusistatę prieš . fašistus ir 
su nekantrumu laukia jų galo.

l^lviškių Ūkio banko skyriaus 
vedėjas p. Urlinska.s pabėgo. 
Žmonės kalba, kad jis išeikvo
jęs banko pinigus; kiti sako, 
kad pasigrobęs banko pinigus ir 
pabėgo. Jo žmona gyvenanti 
Pilviškiuose. Ūkio bankas yra 
valdomas Yčo ir kitų smetoni- 
ninkų. Jis ima 35 nuošimčius ir 
daugiau už paskolas.

LIETUVOS KOPERACIJOS 
BENDROVIŲ SĄJUNGĄ
Seniausia koperatyvų Sąjunga 

Lietuvoj© yra Lietuvos Kope- 
racijos Bendrovių Sąjunga (su
trumpintai L. K. B. S.) pradė
jusi veikti 1919 metais liepos 
mėn.

L. K. B. S. tikslas:
1) parūpinti savo nariams— 

bendrovėms įvairiausių prekių,
2) gaminti reikalingiausių 

prekių, steigiant savo dirbtuves 
ir fabrikus,

3) pagelbėti bendrovėms jų 
narių pagamintus produktus 
parduoti

L. K. B. S. nariais gali būti 
tik koperacijos bendrovės. Įna
šas į L. K. B. S. — 500 litų. 
Be to, kiekviena bendrovė, sto
dama nariu į L. K. B. S. pri
siima penkeriopą įnašo didumo 
atsakomybę.

Bendra L. K. B. S-gos atsa
komybė susidaro iš Sąjungoj 
kapitalų 1,048,181 litų ir iš pen- 
kiariopos kiekvieno Sąjungos 
nario atsakomybės, būtent: 
151,000 lit. iš viso 1,195,181 lit. 
Be to Sąjunga turi nekilnojamo 
turto 561,573 lit.

L. K. B. S. dabartiniu laiku 
jungia 302 bendroves, kurios tu
ri viso 50,000 narių, be to L. K. 
B. S-goje perka ir palaiko ry
šius apie 200 bendrovių ne na
rių.

L. K. B. S. apyvarta su ben
drovėmis prašoka 14—15 mil. 
litų per metus. Be to L. K. 
B. S-goje perka pirkliai ir at
skiri ūkininkai.

L. K. B. S. perka daugiausia 
tų prekių, kurios reikalingos 
bendrovėms ir jų nariams. 
Nuošimčiais prekių pušys taijj
skirstosi:
Žemes ūkio reikmenis 31.1 %
Koloniolės prekės 30,6%
Geležinė galanterija ir sta

tybos medžiaga 17,6%
Rukornįejl dalykai 8,5%
Galanterija 5,1%
Tepalui, žibalas 3,8%
Rašomieji dalykai 3,2%

Nurodyti! lentelė įtikina, kad 
L. K. B. S. daugiausia tiekia 
tai, kas yra reikalinga musų 
ūkininkui ir amatninkūi. Tokio
mis prekėmis prekiauti L. K. 
B. S. turi geriausią aparatą, 
būtent urmo prekybos sandė
lius centre ir provincijoje: Klai
pėdoje. Kėdainiuose, Kaune, M a 
zuikiuose, Panevėžyje, Rokiš

kyje, Šiauliuose, Vilkaviškyje ir 
Ukmergėje.

Prekyboje L. K. B. S. yra į* 
gijusi ūkininkų tarpe gerų var
dą, nes pardu(>da trąšas ir sėk
las geriausių ir rimčiausių fir
mų. Už žemės ūkio mašinų ir 
trąšų geros rųšies platinimą 
L. K. B. S. Lietuvos Žemes Ūkio 
ir Pramonės Parodoje gavo dip
lomų aukso medaliui.

L. K. B. S. žemes ūkio pro
duktų suėmime vielos reika
lams ir eksportui taip pat pa
sižymėję. Eksporto srityje bu
tų buvę daug daugiau galima 
nuveikti, jei butų buvę galima 
gauti iš bent kur prieinames
nėmis sąlygomis kreditų. Val
džia nepajėgė, privačių Lietu
vos biznierių kapitalas sveti
mas koperacijos tikslams ir 
mato jame savo rimtą konku-( 
rentų, o musų plačioji visuo
menė nėra dar tiek sustiprėju
si po kelių ne savų, valiutų 
smukimo (rusų ir vokiečių) ir 
todėl nepajėgia tinkamai remti 
jiems naudingų koperacijos or
ganizacijų

Iš gamyl>os įmonių dėl sun
kių finansiniai-ekonominių saly 
gų tepavyko sukurti “Mėsos 
fabrikas” Panevėžyje ir Saldai
nių dirbtuvė “Talka” Šiauliuo
se, bet dėl lėšų stokos mėsos 
fabrikas laikinai išnuomuotas 
bendrovei “Maistas”, o saldai
nių gamyba sustabdyta

Ligi šiol L K. B. S. tenka at
likti organizacinis koperacijos 
darbas, tam reikalui ji laiko 
specialistus-instruktorius, leidžia 
koperacijos laikraštį “Dienos rū
pesčiai” ir prisidedu prie leidi
mo Lietuvos Koperatyvų Tary
bos organo “Talka”. Be to lei
džia koperacijos propagandos 
leidinius. [“T.”].

Kodėl vaikai vagia
“Vogimas” yra baisus žodis 

apibudinti vaikiškus prasižengi
mus. Žodis sujungtas su krimi- 
nališkais dalykais, kad su iš
tarimu žodžio “vogti” pilims 
ant syk prisimena kalėjimai, 
vagys ir plėšikai.

Vogimas yra vogimas. Kaip 
greit vaikas supranta kas jam 
priguli ir kas kiliems, tėvai tū
rių,” ištarė viena motina gin- 
žmonių daiktus. Nuo pat ma
žens vaikams reikia paaiškinti 
apie teisybę ir teisingumą. Ir 
kuomet vaikai ima daiktus po 
paaiškinimo ir draudimo, tai

Lietuviai Daktarai

DR.MARGERIS
3421 So. Haltted Street

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

>. I m. UI ■ — .1 ...............................*

Ofiso ir Res. Tel Boulevard 6918
DR. A. J. BERTASH

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

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

v........... ..................J
> 11 *^1 1 ' 3 ■■ ■ ■ W. ... ■■—1 w

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

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107

Valandos;} nuo 9 iki H vai. ryte;
( nuo G iki 8 vai. vakare

>■■■■■........... ... * .....................................................

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Pilone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
(hic*fo, III. 

■ ■ ■■ nu.iii .. .......................mm........................ ...... 

jau laikas tėvams suprasti 
kaip su jais pasielgti.

“Suprantama, kad aš nema
nau, jog Jonuką.; vagia, 
damas daiktus šeimynos na
rių,” aštarė viena motina gin
dama savo aštuonių metų su- 
nuką, o kita motina sprendžia, 
kad “ėmimas valgomų daiktų ir 
centų nėra vagystė”. Kartais 
tėvai dovanoja už tokius prasi
žengimus, sakydami, “kad jis 
taip gražiai paėmė,” arba, “jis 
dėl savęs neima tuos daiktus, 
paiima ir kitiems išdalina,” ar
ba”, “jis pei* jaunas suprasti 
ką jis daro.”

Kaikuriuose atsitikimuose 
vogimas yra vaiko būdas “at
silyginti.” Mergaitės vagia iš 
pavydėjimo. Nesenai 16 metų 
mergaite sugauta vagiant bu
vo atvesta į teismą. Net tris sy
kius ji nuėjo į namus geriau
sios savo draugės ir pavogė 
drabužių ir žiedą; paslėpus 
daiktus, laukė progos parduoti 
arba vartoti. Paaiškėjo, kad 
nors prasikaltėlė .mylėjo savo 
draugę, bet be pavydėjimo ne
galėjo žiūrėti į ją. Biedna mer
gaitė labai mėgo puikius dra
bužius, bet jos tėvai negalėjo 
jai nupirkti tokių, kokius drau
gė nešiodavo. Ir kiekvieną sy
kį mergaitė pavogė ką nors.

Kartais vaikai ima daiktus 
juokais, visai netikėdami, kad 
vagia, ir taip darant neužilgo 
pripranta imti viską. Tėvai turi 
jaunus vaikus nuo to atpratin- 
«• "

Septynių metų vaikas našlai
čių name pradėjo vogti. Jis 
viską ėmė, užaugęs taipgi ką 
tik norėjo vogė ir galų gale ta
po vagis.

Reikia vaikus nuo pat ma
žens atpratinti nuo ėmimo ki
tiems prigulinčių daiktų.

(FLIS)

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St 
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

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

UltraviolėtinC švies* ir diathermia

Off. Yanls 3557 Res. Hemlock 1385
PR. JONAS MOCKUS 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį
3401 SOUTH KALSTEI) STREET

CHICAGO, 1LL.
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VAŽIUOJAT GOLFONIJON
Kaso A. Vanagaitis 

Prasiblaivins

Po skardžiųjų perkūno “gas
trolių”, pradėjo “koncentruoti” 
saulė-motinėlė. Na, ir užšildė! 
Tokio karščio ir vasara netu
rėjo savo prieglobsty. Chicagoj 
daug žmonių nukeliavo į “aną 
svietą.” Pas 'ius truputį sto- 
kavo vėsumo, bet po kranu pa
lindus jo atsirasdavo. Lošti gol
fą reikėjo būtinai. Ką-gi dau
giau darysi tokiam karšty?! 
Išsinešęs maišą visokių pabūk
lų, žingsniuoji žmogus, kaip

ŽMONĖS ŽINO KO JIE NOKI

Ne labai senai P. I.orillard Com- 
pa n y išleido savo žinomus OI.D 
GOL1) CKIARE l'l'S dėl rūkytoją 
Jungtinėse Valstijose.

Rūkytojai juos sutiko su tokiu 
pamėgimu, kad jie dabar eina kaip 
vėjas. Visur žmonės reikalauja Oid 
(iold cigaretų ir kur dar jų nega
lima buvo pristatyti, tai kompani
ja turėjo atspaudinti pranešimus, 
kad žmonės turėtų kantrybės ir pa
lauktų Old (iold cigaretų.

Skaitytojai šio laikraščio turi 
pasinaudoti proga ir rūkyti Old 
(iohl eigaretus, nes Old (iold ci
garetei yra artimi rūkytojams.

Skaitykit Old Goki cigaretų car- 
toon skelbimus šiame laikraštyje. 
Išsikirpkit juos ir jsiklijuokit j kny
gą, jie suteiks jūsų šeimynai, jums 
ir jūsų draugams daug juoko. Jie 
telpa reguliariai šiame laikraštyje.

NET 
VVEIGHT

Išpardavimas virš miliono kenų j 
vieną mėnesi, patvirtina įsitikini
mą tų, kurie apie jį žino. Gaukit 
pilną vertę savo pinigų — gryną 
čielų miežių salyklo išsunkas — 
pilno skanumo didelį trijų svarų 
keną. Sykį pabandęs — vartosi 
visuomet. Paprasto arba apyniu 
skonio.

STRICTLYl 
UNION 
MADE A

I Plain or 
Hop Flavor

cJt Your Dea/er

Vyriausi Dastatytojai

National Premier Sales Corporation
1525 Newberry Avė., Chicago, UI. Telephone Canal 1310

Jau Smetona važiua 
ja pasikinkęs libera* 
liškus fašistus! Būti
nai kiek vienas įsigy- 

f 
kitę Juokų mėnesinį 
žurnalą “Rimbą” ir
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”
I

1 Bateman Place So. Boston, Mass.

Sibiro katorgoj. Už jokius tur
tus neapsiimtum taip prakai
tuoti, bet /kuomet ieškai sau 
malonumo, tai nieko nejauti. 
Via-gi geras išmislas tas gol
fas. Amerikietį negalėtum iš
prašyti pasivaikščiot i tokiam 
karšty, nes jis neturi laiko ir 
tingi, l>et kada puduodi jam 1m>- 
lę, krepšį su lazdomis apie 30 
svarų svorio ir “gėmini”, tuo
met jis viską pasauly užmiršta 
ir lošia. Europiečiui tas atrody
tų beprasminga, nes jis nepra
tęs prie tokių “pasivaikščioji
mų”. Jis mėgsta lengvo pobū
džio “špacierą”. Amerikietis 
pratęs pergalėti visokias sun
kenybes, todėl jam nei kiek ne
sunku, nors ir didžiausiam karš
ty. maršuoti su keliais desėt- 
kais svarų ant pečių ir “gėmin- 
ti”, juoba, kad jis tame mato 
didelį užsiganėdinimą. Išvaryk 
tu bile europietį (išskyrus ang
lą), kuomet 95° karščio ir už
dėk jam kelis desėtkus svarų 
našulį ant pečių, tai jis geriau 
eis dieną-kitą kalėti, negu gol
fo lošti. Čia tai apsireiškia 
amerikiečio ištvermė. Aš palošęs 
tokiam karšty 36 skyles galfo, 
įspėjau delko Amerikoj išaugo 
toki miestai, išsitiesė geležinke
liai, kultiviravosi ūkiai etc., 
etc. Amerika kils ir bujos tol, kol 
golfas žaliuos. Juk tai reikia

stebėtis, kad apie Chicagą ran
dasi virš pusantro šimto golfo 
laukų 1 šventadieniais negali 
dasigauti lošti. Seni, jauni, di
di, maži—visi golfą lošia. Visi 
sveiki, budrus, energijos kupi
ni tik lošia, lošia ir dar lošia. 
Kiti net nuo ankstybo ryto iki 
sutemos. Europietis prasėdi 
dienų dienas už žalio staliuko 
“pikų damos” “beieškodamas”, 
o amerikietis—su “klubsais” ir 
bole visą dieną išvaikščioja net 
po desėtką ir daugiau mailių.

Bet antra vertus, europietis 
daugiau vaikšto, nes neturi au
tomobilio, o amerikietis — visą 
laikų sėdi prie “styro”. Užtat 
jam reikalingas golfo laukas.

šalčiai ir turnamentas
Po tų nelemtų karščių, užėjo 

sibiriški šalčiai. Nuo 95° laips
nių, “gradusninkas” nusileido 
vos iki MO—50! Toki stebuklai 
lik Amerikoj dedasi. Prie to 
dar prisidėjo vėjas. Putė tiek, 
kiek jo dumplės leido. Turbut 
šimtai tūkstančių špitolninkų 
dumpliavo...

Tabor Fanuos golfininkas 
turėjo susilaukti daug svečių- 
golfistų. Mr. J. Bachunas už
siprašė gerą būrį ant 24—25 
rugsėjo, bet, matomai, tie sibi
riški šalčiai 90% atbaidė. Tur- 
namentas įvyko tik skaičiuje 
20 asabų. Dalyvavo ir lietuvių 
būrelis su daina, muzika ir juo
kais.

Artistų ir muzikų kvartetas: 
J. Babravičius, J. Byanskas, 
M. Yozavitas ir aš sudarėm 
įdomų kvartetu^. Lošėm paten
tuotoms galfo taisyklėms, bet 
nevykusiai. Mums scenoje ge
riau sekasi. Bet vis-gi musų 
kvarteto narys art. J. Babravi
čius laimėjo “prizą”, nors ir 
paskutinį. Beiškia, neapsibro- 
zinom. Iš lietuvių antrą “pri
zą” laimėjo A. Limentas.

Gražioji lytis lietuviškos kil
mės pasireiškė visam talente. 
Pirmąjį “prizą” laimėjo L. Žil- 
vitė, o antrą—Mrs. Limantie- 
nė. Tegul jau būna jų viršus.

Gaila, kad lietuvių nepribuvo 
iš Cbicagos. Buvo pasirengę 
atkeliauti adv. A. A. Olis ir 
daktaras J. Kulys su familijo- 
mis, Al. Bačiunas ir dar kai kas, 
bet šaltas oras atbaidė. Jie tur
but priklauso šiltakraujų gimi
nei. ►

Golfo turnamentas turi daug 
įdomybių. Kas turi plieninius 
nervus, tas gali gražiai laiką 
praleisti. Artistams to trūksta, 
todėl po kiekvieno nepasekmiil
go sulošimo bolės, jie “eina na
mon”. Gol būt temperamento 
perdaug pas artistus. Teisybę 
pasakius, po teisybei, taip sa
kant, golfą nevisi galo lošti. 
Bolė maža “khibsas” ilgas, iš 
visų pusių tvoros arba “bušiai”, 
na, pataikei per plikę, žiūrėk ir 
nulėkė sau po šimts pypkių. 
Kartais ieškodamas nerandi, tai 
nors pykčiu plyšk. Arba užsi
mojęs išskaičiuotą kirtį kad 
duosi čia pat - bolė nei krust 
iš vietos. Na, tai kaip gali bū
ti ramus turėdamas tokius ne
pasisekimus?! Žinai, kad 80 
jardų tolio. “Par” yra 3, pada
rai i 8 arba 10!!.. Tik pama
nykite!. .

Tokių nepasisekimų būna 
prie kiekvienos skylės. Ir mums 
lošiant turnamentą, tik vienam 
Byanskui pavyko bolė pasta
tyti prie pačios skylės, trečią 
skylę Lošiant... Jam bepigu bu
vo su antru kirčiu bolę į sky
lę įmušti. Aš tokios laimės dar 
neturėjau. Mes visi trys “sin- 
geliai”, tokio pat kalibro.

Kaip ten nebuvo, bet aš da
lyvavau turnamente kartu su 
lošikais, kurie pražilo golfą be
lošdami. Nors “prizo” nega
vau, bet tai dar nereiškia, kad 
blogas lošikas esu. Tik per 
vieną vasarą lošdamas jau ži
nau bene dvidešimts sistemų ir 
nei vienos nemoku. Visų pra
šau nurodyti taisykles ir visi 
nurodo, bet kada jie lošia, tai 
nurodytųjų taisyklių nesilaiko.

Geriausias taiskyles išrado 
senis A. OlŠevskis. Nors jis ly
giai kaip ir aš— “pavasarinis” 
gol tįstas, bet lošia geriau už ki
tus, kuriems nesiseko taisyklin
gai. Jis nešiojasi vieną “klub-

SAUGUS investmentas 
geroj kompanijoj

Mėnesiniai Dividendai
Kiekvieną mėnesį šėrinin- 
kai Rapid Ttransit Kompa
nijos gauna savo dividen
dus už padėtus taupymui pi
nigus. Už kiekvieną serą 
jie gauna 60 centų į mėnesį.

Saugu
Kuomet jus investuosite į 
Rapid Transit Linijas jus 
žinosite, kad jūsų pinigai 
yra saugus, nes jie bus pa
remti didžiausiomis savasti
mis kurias galite matyti vi
sose dalyse Chicagos ir pa
tarnavimą kurį jus ir jūsų 
šeimyna gauna.
Lengvais Išmokėjimais 
Jus galit pirkti šį Prior Lien

staką už cash. Arba, jei jus 
norite, jus galite pirkti vie
ną ar daugiau šėrų lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais — 
$10 įmokėti ir po $10 į mėne
sį. Laike išmokėjimų jus 
gausite 6% už įmokėtus pi
nigus. Jei negalėtumėt iš
mokėti visų pinigų, jus gali
te gauti savo pinigus atgal. 
Šero vertė par value $100 ir 
jie yra surašė The Chicago 
Stock Exchange.

Atsiųskit Kuponą
Atsilankykit i musų ofisą 
vidurmiestyj, arba atsiųski
te kuponą mums DABAR 
dėl pilnų informacijų apie 
šitą nepaprastą progą.

Utility Securities
COMPANY

230 South La Šalie Street, CHICAGO
New York — St. Louis — Milwaukee —> Louisville — Indianapolis

Utility Securities Company
230 South La Šalie St., Chicago.

Aš norėčiau, kad jus prisiųstumėt man literatūros apie 
7.2% Prior Preferred staką Rapid Tarnsit Kompanijos. Su
prantu, kad už tai neturėsiu jokios atsakomybės.
Vardas .............................................................. .......................
Gatvė ............................................................................ ..........
Miestas .................................................................... .... ..........

(Aiškiai išdrukuokit)

Rapid Transit “L” Lines
7.2% Prior Lien Stock

PALEISKIT savo atliekamus dolerius darban. Investuokit juos 
j Rapid Transit Company Prior Lien stock, kur jie gali dirbti 
visą laiką ir uždirbti jums 7.2%) dividendų.
The Rapid Transit Elevatorių Linijos perveža virš 229,000,000 
pasažierių kas metą. Kiekvieną dieną biznis auga, nes augant 
Chicagai transportacijos patarnavimas darosi didesnis ir dides
nis. štai yra saugus būdas pasinaudoti iš to progreso.

są” ir dvi boles. Pamesti bolę 
jam laibai retai pavyksta, todėl 
daugelio nepripažįsta, o nešio
tis visų maišą lazdų—per daug 
sveikatos kainuoja. Jis žmogus 
praktiškas ir aš panaudosiu jo 
sistemą. Man geriau ir vyko 
su vienu “klubsu” lošti, liet ge
ri prieteliai įkalbėjo visą mai
šą nešiotis. Pasisiuskit gerbia
mieji! Aš imu pavyzdį iš senų 
žmonių, todėl ir šį kartų paim
siu iš tėvo A. Olševskio.

Kad parodyti “svietui” naujų 
sistemų, mudu nutarėm skelbti 
sau turnamentą. Nusipirksiva 
l>o taurę ir tarnamentuosiva. 
Mudviejų sistemos čempionas 
gaus dvi taures ir bus garsesnis, 
negu šiandien Tunney.

Golfo trukumai
Gera butų lošti golfas, jeigu 

nereikėtų pėkščiam vaikščioti. 
Mano manymu, turėtų leisti va
žiuoti mažučiu auto, specialiai 
padirbtu. Golflinksai turėtų 
užimti didesnę teritorijų ir vi
sos bolės ir grabės bei prūdai 
turėtų būt išlyginti. Visas lau
kas tegul nesiskiria nuo “griniu- 
jaus”. “Grįnių” vietoj galėtų 
būt bilijardas, ant kurio loš- 
tųsi bole į skylę. Jokių tvorų, 
nei “bušių” neturėtų būti. Lau
kas turi būt aptvertas aukšta 
dratine tvora.

“Klubso” užtenka vieno. Lo
šėjas ant diržo gal nešiotis vi
sokias geležis ir reikalui esant 
gal užsimauti ant “klubso” 
(lazdos). Bolė turi būt padirbta 
iš nesudaužomai minkšto stik
lo ir jos vidury kad butų šešių 
karatų brilijantas (nors ir “fal- 

šyvas”). Tokiu bud u galima 
butų lošti golfas ir nakty. Jeigu 
labai šiltas oras, gražioji lytis 
neįleidžiama lošti. Vyrai ir mo
terį s gali pasinaudoti laisve. 
Visi “par” išmetama ir lošia
ma sulig išgalės. Į skyles de
dama pinigai. Kas pirmas bolę 
įmuš, tas išlošia. Visi kiti turi 
sudėt tų pačių sumą j kitą sky
lę. Prie kiekvienos skylės pa
statyt polismeną, o visam galf- 
linkse laikyt keletą prohibici- 
jos agentų.

Panašus golfo laukai pritrauk
tų daug publikos ir butų labai 
įdomus. Tai butų sportų spor
tas. Golfo savininkai darytų 
didelį biznį. Lietuviai, sukrus- 
kime! Aš pirmas užsirašau to
kio golfo lošti. Kalbėjausi su 
tėvu A. Olševskiu, ir jis pristo
ja. Kas daugiau? P. J. Bachu
nas duoda šimtų akrų žemės. 
Tveriam Naujoviško Golfo Bt/n- 
drovę. Narių steigėjų mokes
nis ncapribuotas. Kol dar Lie
tuvių Kliubas nesusitvėrė, tai 
šiuomi yra skelbiama konkuren
cija. Kas pirmas, tas išlošia.

Tuo tarpu užteks. Kitų kar
tą gal daugiau ką nors sugal
vosiu.

Gyvename visi kaip broliai. 
Grybai pradėjo rodytis, komai 
pribrendo, vaisiai išnoko, viš- 
tukai kiaušius deda, dėdė vynų 
rengiasi spausti—visko yra kiek 
nori. Poniutė Bačiunieiiė gera 
gaspadinė, susilaukė kukarkų 
ir kukorių į talką, tai verdam 
kepam, valgom, geriam, dai
nuojam, miegam ir džiaugia
mės Dievo dovanomis.

Artistas Babravičius surengs

Beųton Harbor koncertą, už
dirbs pinigų, galėsim “džioke
rio” ieškoti ir vėl bus linksma. 
Mums daug nereikia, o kiek 
reikia, tai turime. Geri žmonės 
musų neužmiršta, už ką mes 
jiems labai dėkingi esame.

Pianistas Y?-rv:t s netingi 
lavintis. Jis pradeda nokti ir 
jau išeis “į vyrus’Mšsiilgęs gas
trolių, kurių su 'nekantrumu 
laukia.

Chicagoj rengiamės pasirody
ti su gražiu programų. Kam 
bus įdomu mus išgirsti, tas ne
praleis musų koncerto.

Profesionalai ir biznieriai 
turi gerą progų pasigarsinti, 
jeigu ta nori. Suredagavau juo
kingų knygutę garsinimams, kas< 
bus naujiena chicagiečiams. 
Gyvo žodžio reklamą galima už
sakyti pas musų garsinimų rin
kėjų.

Vadinasi, viskas...
(Daugiau nebus)

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON

Kas reikalinga padaryt ir 
žinoti

Kas iš Amerikos lietuvių ma
no keliauti Lietuvon ateinan
čią vasarą, turi nieko nelauk
dami pradėti prsirengimo dar
iau. Tas darbas yra gavimas 
reikalingų dokumentų. Delei 
kelionės yra reikalingi sekami 
dokumentai:

Lietuvos piliečiams reikia:
1. Gimimo metrikų (kas turi 

seną pasportą, metrikų nerei
kia). Jei keliauja vedusi pora 
vienu pasportu, reikia vedybų 
liudymo.

2. Lietuvos užsienio paso ir 
vizos. «» ••

3. Leidimo sugrįžti.
4. Įneigų taksų užmokėjimo 

pakvitavimo.
Visi šie dokumentai reikia 

pasirūpinti gauti iš anksto, kad 
delei jų neturėjimo nereiktų 
atidėti kelionės.

Gimimo metrikus galima gau
ti Lietuvoje iš tos parapijos, 
kurioj pilietis yra krikštytas. 
Tuo reikalu reikalinga parašyt 
laiškas giminėms ar draugams, 
kad gautų ir prisiųstų.

Leidimų sugrįžti išduoda 
imigracijos departamentas, Wa- 
shington, D. C. Norint šį do
kumentų gauti, reikia ilgoko 
laiko ir tikros atvažiavimo da
tos.

Amerikos piliečiams reikia:
1. Užsienio paso.
2. Lietuvos vizos.
Tai yra visi dokumentai, ir 

tie dokumentai gaunami į trum
pą laiką. Bet ir Amerikos pi
liečiams patartina nelaukti pa
skutinių dienų. Anksčiau užsi
sakydamas laivakortę gali pa
sirinkti geresnį kambarį ir tu-

Visais kelionės reikalais 
kreipkitės į Naujienas, 
rėti patogesnę kelionę.

Ką reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

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

NAUJIENOS 
1739 S* Halsted St 

ChioMP, HL
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Brighton Park
Teatras-koncertas

Lietuvių Keistučio patalpinio 
kliubo rengiamas vakaran - 
vyks septintadienį, spalių 2 
dieną Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted st. Pradžia 0

vai. vakare. Vakaro programas 
priruošta *gan įvairius ir gulima 
užtikrinti, kad atsilankiusieji | 
vakarą bus patenkinti. Žymi 
musų scenos darbuotoja, gerb. 
M. Dundulienė, su savo gerai 
išlavinta grupe lošėjų suvai
dins juokingą vieno akto kome
diją “Aš Numiriau.”

Koncertinė dalis programo 
susidės iš dainų — muzikos. 

|Dainininkė p. A. Salaveičikiutė, 
kuri visuomet gražiai dainuo
ja, bus vakaro prograine ir dai
nuos. Dainininkas p. F. Ja- 
kavicz yra lietuvis, bet tarp 

■musų, lietuvių, mažai žinomas,

nes jis dainuoja svetimtaučių 
parengimuose. Ir jeigu jį Lind- 
blom lligh School mokytojai 
skaito geru dainininku, tai 
viršminėtam kliubo vakare ir

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujieny Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia jeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit • numerį sav<-
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

Miniauskaitei 
šlepetaitei

118—M. Butkevičaitei
9165—A. Krikščiūnienei

13953—M. Kazlauskaitei
23013 -P. Kmeliauskui
23012 M. Golubovienei
24793 -A. šepikui
23650—B. Paražinskienei
56182 S. Petraičiutei
56189 J. Dijokui
13087--J. Biaby
9685-—M. Dagilienei
9691- J. Ruminienei

24794--B. laukiui
24796--M. Kristopaiticnei
23619 J. Bargaibai

Baranaitiendi
Balčiūnui 

Marcijonui
Parnaraus-

13030 Uršulei Vaicekauskic 
nei

23591—Aleksandrai Nižinskai 
9502—Mariai Markelionienei 

23012—Kostai Liauskai 
23623—Nikodemui Blėdžiui 

9540—Juozui Savickiui 
9572—Vladislovui Ambotui 

23634 Kazimierui Laučiščiui
9611—Ambrozui Ivanauskui 
9642—Ignui Straukui 

13083 J. Stankevičienei
9650—Valentinai Liutinskai 
9662—Barborai 
9660—Barborai 

13085—Valerijai
9672—Barborai 

23047—Mykolui
9666 Petrui
9665—Petron Į’ei 

kienei 
22653—Juozui Rutkauskui 
23650 Zigmui Jurkevičiui 
23661—Barborai Ginterienel 
561181—Pranui Geruliui 
56186—Onai Stočkienei 
24476—Martinui Valaičiui

9675— Leoziai Budzinskiebe! 
9680—Klemensui Dedinskul 
23048- Elžbietai Skreliuvienei

9676— Daratai Veličkienei 
23670—Kaziui Jukniui 
23673 Paulinai Girštautienei 
23675—Jonui Tyzcnhauzen 
56198—Pranui Ginaičiui 
56200—Kazimierui K. Stravin-

skiui
9694—Marcelinui Šukiui
9696— Emilijai Meškauskienei
9697— Leosei čiuprinskienei

13080 Juzefai Belevičienei 
9687—Antanui Jutkui 
9451—Marijonai Jurenienei 
9459 Pranui Pocevičiui 
3146—Socialdemokratui

2362B—Nastazijai Bukštelienei 
9621—Stanislovui Kazlauskui 
9627—Julijonui Fabijonavičiui 
9634—Man jonai Ponka (iškai

tei
9644—Onai Tamkunienei 

23040 Antanui Gečiui
9636—Klemensui Durai
9667—Kostancijai Gausaitei
9652- Vandai Ziaugrytei 
9671—Aleksandrai Stalmokie-

24795—D. Podžiunaitei
23051—J. Urbonui

9456— P. keodauskiui 
9158—A. Vasiliauskui
9457— K. Ciuriui

23052—O. Eringaitei
9166 Vyr. Leitn. Kučiauskui
9164-J. Skiauteraitei

23061—J. Daraskiutei 
23685 J. KarČiauskiui 
23692 O. Maciokienei 
56209—M. Jokubaitienei 
5621 I—T. Slonksnienei 
56219- J. Kaulakienei

10—A. Narako.
22610 - Leokadijai Urvakienei 

9556 Petrusei Žilinskaitei 
9578 Onai Antanavičienei 
9593—Onai Rimkienei

23030- -Marijonai Kinderienei 
21792—Anelijai Sedunaitei

960(1—Julijonai Krasnisckie-
nei

9625—Onai Matusevičiūtei 
13078—Alenai Juraitienei 
13079 -Edvvardui Šatui
9616— Jonui Melinskiui
9617— Dr. Peter Simaitis

13079—Domicėlei Kvedarienei 
22652—Onai Vilcauskienei
9619 Aleksandrai Mandrijau- 

skaitei
13082—Juozapui Vėžiui

117-—Agnieškai Vaitkevičiū
tei

13054—A. Sadovski
9557—Jonui Bagdonui
9577—Mykolui Bėriui Patum- 

sriui
22650 -Amilijai Vilkauskienei 
56179—Adomui Petkevičiui

mes turėsime progos išgirsti Jo 
dainavimą. Smuikininkas p. 
Jemis Miller taipgi dalyvaus 
programe ir jau iškalno galima 
numatyti, kad jis savo pareigą 
puikiai atliks, nes jis specialiai 
prie to rengiasi. B. Derešiutė, 
jauna graži panelė, o kas svar
biausia, tai puikiai moka val
dyti smuiką — ir ji smuikuos, 
reikia pasakyti, žavėjančiai. 
Rengimo komitetas didžiuojasi 
ją įtraukęs į vakaro programą.

Programų i pasibaigus bus šo 
kiai griežiant P. K. Yurgano 
orkestrai. Kas kas, bet visi
kliubo nariai, kurių yra apie 
penki šimtai *(viso), privalo bū
tinai savo rengiamam vakare 
dalyvauti, kad apturėjus puikų
pasisekimą ir parodžius savai
organizacijai prielankumą.

— Kliubo Reporteris.

Lietuvos ir lietuviu 
paveikslai

I *
Vienas Chicagos dienraščių— 

The Chicago Daily News — 
rj toj išeina su visu puslapiu 
Fotografuotų paveikslų, ro
dančių kai kuriuos buvusius 
Li tuvos didvyrius, dabarti
nius veikėjus ir keletą gražių 
vaizdų.

Kaip žinoma, vienas didžiau
sią cirkuliaciją turinčių Chica
gos laikraščiu The Daily News 
—šeštadieniais išleidžia priedą 
su spalvuotais (rotograviuros) 
paveikslais.

Ateinantį šeštadienį, t. y. ry
toj, Daily News išeis su visu 
tokių paveikslų puslapiu, ro
dančiu Lietuvos ir lietuviu 
vaizdus.

Kalbamame puslapyje, kai
rėje, pirmoj vietoj nuo viršaus 
matome paveikslą Tautos Mu- 
zejaus. žemiau puikiai atmuš
tas paveikslas Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Kęstučio. Pas
kui — Kauno kazimierinių se
serų vienuolyno paveikslas. A- 
pačioj, paveikslai dviejų pini
gų — lito ir penkių litų.

Dešinėj pusėj, viršuj, Nemu
no vaizdas ties Birštonu: pa
veikslas rodo Nemuną, kurio 
vanduo spindi lyg veidrodis. 
Kairėj paveikslo pusėj kelias 
tarp senų augalotų liepų ar 
topolių, o kitoj Nemuno pusėj 
—krūmai visu pakrančių, kiek 
tik akis mato.

Žemiau griuvėsiai Kauno pi
lies, pro kurią franeuzai mar- 
šavo į Rusiją garsiajam 1812 
metų karui.

Puslapio centre, viršuj Lie
tuvos žemlapis, žemiau —Kau
nas, nufotografuotas lyg iš ae
roplano. Dar žemiau — pulkas 
Lietuvos . kariuomenės raitelių.

O ve ir paveikslas, kuris ro
do, kaip klapėdiečiai pasitiko 
pirmuosius amerikiečius, sugrį
žusius Lietuvon per Klaipėdos 
uostą.

Puslapyj yra dar kitokių pa
veikslų, kaip pav. Lietuvos kon
sulo Chicagoje, ip. žadeikio, Dr. 
Jono Basanavičiaus, o taipgi 
vienos chicagietės p-lės Onos 
Vilkaitės, bei Antano Smeto-

i gimtuvių dienos paminėjimui musų senoji sostinė tapo pa- 
! buvo surengta pure. žinoma, miršta. Mes ją dar atsimenam 
Itame nieko blogo nėra. Tai yra ir jaučiame, kad jos klausimas 
privatinis žmonių dalykas. neteisingai išrištas. Vilnius mu- 

Bet ve kas domu pastebėti: sų buvo ir bus.
parė buvo surengta ne tokioj I Pėtnyčioj, spalių 7 d. vakare 

!vietoj, kur paprastai lietuviai Lietuvių Auditorijoj bus skait- 
1 rengia. Parė buvo surengta lingas mitingas su plačia pro- 
irodhausėj, Amalfi Garden. Tur gramu pašvęstas sostinės vada- 
but lietuvių pasilinksminimo,vimo idėjai. Visi kviečiami da- 

Isvetainės p-nams šarkiunams irjlyvauti ir nors tuomi kol kas 
pareikšti savo užuojautą vil-jų svečiams pasirodė perpras

tos. Kaip svieto “lygintojai”, 
kaip komunistai, kaip “vienin- 
tėliai” darbininkų gynėjai, jie, 
rodosi, turėjo surengti minėji
mą tokioj vietoj, kur juo dau
giau darbininkų butų galėję pa
sidžiaugti šeiminine pp. Šarkiu- 
nų laime.

O dar keisčiau tur būt Išro
dė ve kas: svečių tarpe nešto- 
kavo biznierių, bet jau vargšų 
darbininkų, ir net pačių komu
nistų (išskirus “Vilnies” bo
sus), nesimatė. Toks sukvieti
mas biznierių ir stoka net ko
munistų darbininkų rodėsi la
bai keistas. — Reporteris.

piečiams.
Dvi dienas vėliau galėsim vėl 

linksmintis “Birutės” koncerte, 
toj pačioj vietoj. — M. V.

nei
9651—Onai Martinkienei 
9656—Teofilei Daujotienei

23045—Mortai Kiaupaitei 
9659—Onai Tarvidaitei 
9670—Agnieškai Gulbiniene!

23639 Viktorui Kerelaičiui 
23640—Juozui Kazlauskui 
23644—Adomui Jakuči linui 
23650 Antoninai Kielaitei 
23663—Jonui Purveniui 
23666—Juzefai Vaskelaitel 
56187—Skolestikai Eringienei 
56188—-A. Petkui 
56190— L. Praspaleuskui

9684—O. Šukienei
9683- P. Kielai

23676—A. Tyzenhauzienei 
56199—-M. Mauricienei
86201—O. Juzikienei <

9690—J. Matuliui 
9700—K. Vastartui

22664—I. Bučiui
9 Į54 M. Danielienei 
9161—J. Dapkui
9460—V. Pautienei i ! _

9586—Petrui lųdreikiui * 
13072—Petronėlei Velavičienei 
13075—iMateušui Mačioniui
9604—Bronislavai Lencaitel
9607—Uršulei Slinžienei
9622—Teklei Čepienei 
9614—Onai Bučinskienei 
9623 Marei jonai Liatienei 
9630 Onai Babičiene!
96J26—Juozapui Bernottii)
9640—Felicijai Virbickienei

23041—Kotrei Siurbienei
9639—Petronėlei Astrauskie

nei
9637—Marijonai Žukauskie

nei
9632—Petrui Vitartul

23039—Kazimierui Bogucens-
kui

9649—Mateušui Stalgiui
9648—Stasei Sadovskaitel
9663—Ciprijonui Katinui
9673—Onai Sakalauskiene!

23044—Stefanijai Papendick 
23637—Rozalijai Stombrianel 
23640—Aleksandrui Truikiu!

nos. •
Visi paveikslai puikiai atmu

šti, aiškus. Patartina lietuviams 
įsigyti šią Daily News laidą. 
Tie paveikslai yra verti netik 
pažiūrėti, bet ir pasilaikyti il
gesniam laikui.

Be to, šeštadienyje, kaip 8 
valanda vakare, p. žadeikis kal
bės apie Lietuvą iš Daily News 
Radio stoties YMAQ. Srovės 
ilgumas 447,5 metrų. Gi p-lė 
Ona Vilkiutė dainuos lietuviš
kas liaudies dainas.

Nepamirškite! — Reporteris.

Bridgeportas
Trečiadienio vakare, Mark 

White Square svetainėje, įvyko 
įdomus susirinkimas: dalyvavo 
jame “seniai” ateiviai ir jau
nuomenė, čia gimusioji ir augu- 
sioji. Tai buvo k,aip ir susipaži
nimo vakarėlis.

Jaunieji vakarėlio dalyviai 
didžiumoj susidėjo iš mokyklas 
lankančios jaunuomenės, o “se
nių” grupę sudarė musų profe
sionalai inteligentai, kurie nu
mato reikalą palaikyti čiagimę 
lietuvių jaunuomenę savo tar- 

Ipe.
Išpildyta trumpas programė- 

lis: padainavo p-lė šidiškaitė 
ir p-nia Krasauskienė, paskam
bino pianą p. Šimkus. Dr. Mon- 
tvidas paaiškino, kodėl tapo su
šauktas susirinkimėlis. Jis pra
bilo taip sakyti į jaunuomenę. 
Iš jaunuomenės gi tarpo atsi
liepė p-lės Sadauskaitė ir Mikti- 
žiutė, o taipgi Dubiskis. Kaip 
vienas ‘senių”, pasakysiu, kad 
man daug įdomesnės pasirodė 
kalbos jaunuomenės, nekad “se
nio” daktaro Montvid,o.

Išsyk, kai tik pradėjo “publi
ka” rinktis, jausta lig įtempi
mas, ilg atsargumas. Mat suė
jo dvi riškiai 'skirtingos iš pir
mo žvilgsnio grupės žmonių: 
viena tik pradedanti gyventi, o 
kita jau pagyvenusi, jau žįlan- 
ti ir pražilusi. Bet po to, kai 
vieni į kitus pratarė po keletą 
žodžių, kai arbata biskutį sušil
dė, pasijuto daugiau gyvumo. 
Ir p. Sarpaliui atsisėdus prie 
piano, jaunuomenė ir “senių” 
kai kurie pasileido šokti.

Bėda tik ta, kad vakarėlis 
negalėjo pilnai įsisiūbuoti. Mat 
pusė po 10 vai. vakare Mark 
White svetainė užsidaro.

Vakarėlis padarė labai gero 
įspūdžio į visus. Kai kurie “se
nių” yra tos nuomonės, kad da
bar, pirmą pažintį padarius, 
reikėtų ateityj turėti daugiau 
tokių parengimėlių, tik tinka
mesnėj vietoj, negu Mark 
White svetainėje, ir geriau pri
siruošti jiems.

P-lės Sadauskaitė ir Mikužlu- 
tė gavo po gėlių buketą. Jos 
daugiausia ir pasidarbavo taip 
šio vakarėlio surengimui, kaip 
pasisekimui.

Svečiai dalyviai atsilankė su
lig pakvietimu. Gal ne visi bu
vo kviesti, gal kai kurie pralei
sta. Vienok reikia žinoti, kad 
tai buvo pirmas toks vakarėlis, 
surengtas paskubomis, be dide
lio ruošimąsi jam. Ateityje to
kie vakarėliai galima patobulin
ti, jei tik pasirodys turintys 
pasisekimo. — Reporteris.

Vilniaus Dienos belaukiant
Roseland Kode] ją reikia tinkamai 

paminėti

Šioj kolonijoj gyvena p-nų 
šarkiunų šeimyna. P-nas šar- 
kiunas yra vienas vietos ir Chi
cagos raudonųjų biznierių stul
pų, kurie skaito save komunis
tais.

Nesenai p-nios šarkiunienės

Per ištisus metus mes mažai 
tegirdėjome apie Vilnių. Bu
vom užimti įvairiais kitais dar
bais iki perversmo Lietuvoj 
galutinai ne patraukė musų 
mintis į Kauno pusę.

Bet tai dar nereiškia,

Marquetfe Park
i

Surpris purės

Kad kiek bučiau pamiršęs 
paskelbti, jogei šioj apielinkėj 
rengiama šauni surprais parė 
p-iai Overlingienei, gyv. 7118 
So. Washtenaw Avė. Dovana, 
sakoma, jau nupirkta. Tai bus 
pianas, kuris kaštuojąs $600. 
Parė įvyks ateinantį šeštadienį.

Didžiausias kreditas šios pa- 
rčs surengimui ir tokios dova
nos nupirkimui tenka kolekto- 
rkoms. Viena kolektorkų yra 
p-nia Budminiene, savininkė 
namų, kuriuose gyvena p. 
Oberlingienė, o kita p-ia Do
micėlė Kungienė, gyv. prie 
Bockwell ir 71-mos gatvės.

Kita parė rengiama p-iai 
Onai Linkienei, gyv. 61 ir Bock- 
well. Ir ši parė rengiama atei
nanti šeštadienį. Kolektorkos 
yra: viena—p. Budreckiene, ki
ta p. Mikutienė. Viena gyve
na 57—tos gatvės ir California 
apielinkėj, o kita 62-ros gatvės 
ir Sacramento apielinkėj.

Teko nugirsti, kad kolektor
kos turinčios ytin sunkaus dar
bo. Sako, žmones pasidarę la
bai šikštųs, nebenori aukoti. 
Tuoj klausia ką pirks ir viso
kių priekaištų daro.

—Reporteris.

Iš Birutės
Nebetoli jau spalio 9-ta die

na, kurią Lietuvių Auditorijoj 
įvyksta “Birutės” atidarymo 
sezono koncertas, kur galėsime 
vėl visi suėję, nors trumpai, 
smagiai laiką praleisti.

Dabar, kada komp. S. Šim
kus yra “Birutės” choro ve
dėjas ir visų mylimas žmogus, 
kiekvienas norės jį pamatyti, 
pasveikinti, ir kartu įkainuoti 
j6 darbą, jo didelį pasišventimą 
dailės idėjai, dėl kurios jis yra 
atsidavęs. Nerasime nieko grar 
žesnio už dainą, muziką-dainą. 
Muzikos žomgaus gyvenimas 
skiriasi nuo visų kitų gyvenimo.

Koncerto programas
Šiame koncerte bus pirmą 

kartą dainuota komp. S. Šim
kaus parašyta balada “Nu
grimzdęs Dvaras”. Šis kūrinys 
yra Šimkaus masterpiece, para
šytas merginų chorui ir baso 
solo, kurį dainuos visų žinomas 
dainininkas Povilas Stogis. Šį 
kurinį verta visiems girdėti, 
nes tai yra labai sunkus daly
kas. Jame yra įdėta visa mu
zikos gale, ir žmogaus visos 
jėgas kūrinys įtempia. O kas 
yra svarbiausia, tai kad pats 
kompozitorius skambins akąm- 
ponavimą ir atsilankiusieji gir
dės ką nors nepaprasto. Apart 
šio kurinio bus atkartotas 
“Atsisveikinimas su Tėvyne”, 
kurį dainuoja mišrus choras ir 
trio.

Apart tų dviejų paminėtų da
lykų bus kvartetas, tas pats 
kurį dainavo septyni metai at
gal tos pačios dainininkės. Pra
dėjus vėl komp. š. Šimkui va- 
davauti “Birutei” sugryžo veik 
•pusė choro, buvusieji seniau 
choristai-tės, ir tie patys nariai 
jaučiasi visai kiti.

Programas prasidės 7:30 vai. 
vak. lygiai. Todėl iš kalno yra 
patartina nesivėluoti, nes 
kiekvienas, kuris pasivėluos 
nors keletą minučių, tikrai gai
lėsis. O po koncerto bus sma
gus šokiai iki vėlumos.

kad -—Zosė.

Penktadienis, Rūgs. 30, 1927
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Krautuvės valandos: kasdie 8:30 iki 5:30 
subatomis 9: 30 iki 9

Jus irffi turėtumėt pasinaudoti proga
6 MENESIŲ IŠMOKĖJIMŲ PLANU

Pirkit kas jums reikalinga dabar — mokėtit laike dėvėjimo 
Darykit taip kaip tūkstančiai kitų chicagiečių daro — 

naudojasi kreditu
$25 pirkinys — $5 įmokėti — $1 i savaitę
$35 pirkinys — $7.50 Įmokėti — $1.50 į savaitę
$50 pirkinys — $10 Įmokėti — $1.75 i savaitę
$100 pirkinys — $20 Įmokėti —- $3.50 i savaitę 

!r kitus pirkinius profrorcionaliai

Puikios vertės, nauji kailiais trimuoti, 
Pilė materiolo

Kautai
$29.75
Didele verte šiame specialiame 
išpardavime žieminių kautų. Mė- 
nesis vėliau jums reikės mokėti už 
tuos 
giau, 
niais

pačius kautus dvigubai dau
sų shawl kalnieriais ir šilki- 
pamušais.

Šitie materiolai:
KORA-KURL

KUNIREIT
VENESE

MATORIA
TAPINEKI

FURTEX
ALESONIR

MOLENE
BUX-KIN

Mieros 16 iki 46
Klein Bros — antras augštas

KAILIUKAI 
—MANDEL 
—VINCONA 
—MENDOZA 
—BEAVER 
—MARMINK

SUĖDĖ

Išpardavimas - Kailinių Kautų
Didelės vertės kailinių kautų išpardavimas eina 

—Plain Blonde Calf Coats 
_Mendoza Beaver Trimmed Calf Coats 
•—Fox Trimmed Calf Coats 
—Sealine Cots -
—Sųuirrelette Gray and Ęrown Coats

Gražiai trimuoti kalnieriai, rankogaliai ir padelkos
—MARMINK

—FOX i
—MENDOZA BEAVER

—SQUIRRELETTE

“2 už” Ruby Išpardavimas
Dabar eina musų žinomas 

metinis

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

2 už 
$35 
2už$57

2 siutai, 2 overkautai H 
arba

1 siutas, 1 ©verkautas ■■
2 rūbai už paprastą ■ 

kainą vieno

Visi už $33 arba $57 ■
OVERKAUTAI ■

Vilnoniai, rankomis siūti, dviem eilėm gu- H 
zikų, ulsters ir college kautai, mėlini ches- 
terfields. Visų mierų 32 iki 49 ir storiems, g

/ SIUTAI
Visi dvejomis kelnėmis, nau-jų tamsių ir J 
šviesių spalvų, viena ir dviem eilėm guzikų, B 
dėl vaikiiių ir vyrų. Mėlini, pilki, rudi ir H 
dryžuoti. / į

Subaįoj atdara iki 9 vai. v. ■ 
Bile rūbas nupirktas už $25 ar daugiau, |

galima jj gauti 6 mėnesių kredito planu H 
Klein Bros —' Pirmas augštas

$2.5(1VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ......................  —
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

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

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

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

VINCO KRĖVES RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................  $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......................................................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
, metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..................  :.......    55c
Namų darbai, naminė sąskaUybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$1.50

$3.00

.. 50c

193 Grand Street
B fi

Brooklyn, N. Y

Garsinkitės ‘‘Naujienose”
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MARIJONA K A MINSK1ENB 
(Burbiutė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 28 d., 4 vai. ryto, 
1927 m., sulaukus 49 m. am
žiaus. Gimus Stolaukia kaimo, 
Pajevonio parap., Vilkaviškio 
apskr. Paliko dideliame nu
liudime savo vyrą Juozapą, 3 
sūnūs: Antanų, Juozų ir Ed
vardų ir 4 dukteris: Oną, 
Magdcleną, ledų ir Katarinų. 
Kūnas pašarvotas randasi 4222 
N. Ilermilage avė., Chicago.

l aidotuvės įvyks rugsėjo 30 
dienų. 10 vai. ryto iš namų į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. »Marijonos Ka
minskienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame 
Vyras Juozapas, sūnus 

ir dukterys.
laitdotuvėsv patarnauja gra

binius Butkus Tel. Canal 3161

MARIJONA
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 I^iuryną, 
seserį Oną, brolį Franciškų, švo- 
gerį Mikolą Švėgždą ir gimines, 
o Lietuvoj motiną Marijoną ir 
seserį Emiliją. Kūnas pašarvo
tas, randasi 5823 S. Troy St.

laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
rugsėjo 30 dieną, 1:30 vai. po 
pietų ii narni) 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
vimų ir atsisveikinimą.

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

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Aubtirn Avė.
CHICAGO, ILL.

LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Raižam uoto jas
2314 W. 23rd I’lace 

Chicago, 11L
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 219)

I Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš SLA. 6-to Apskričio 
suvažiavimo

Šešto apskričio :-uvažiavimas 
įvyko rugsėjo 25 d., So. Chi- 
eagoje, Bessemer Park Hali. 
Posėdis prasidėjo lygiai 2 vai. 
po pietų. Pirm. A. Jankauskas 
trumpai paaiškino šio suvažia
vimo svarbą. Mandatų komisi- 
jon pateko ponia Z. Krasaus
kienė, pp. Mikelionis ir Andru-

Laike mandatų tvarkymo, į- 
! vairiomis temomis kalbėjo šie 
gerb. darbuotojai: p. S. Bart
kus, iš Indiana Harlair, Ind. p. 
I. Trijonis iš So. Chicago, p- 

lia Z. Krasauskienė ir M. Vai- 
' dyla, abu iš 36-tos kuo|>os; p. 
Mikolaitis 2(>0-tos kp., p. St. 
Grisius, 355-tos kp., ponia Žil- 
vitienė, 131-tos kp., p. K. če- 
pukas, 224i-tos kp.

Svarbiausias kalbėtojas šiame 
suvažiavime buvo inž. p. Bro- 
nis Simokaitis, ką tik gryižęs iš 
Lietuvos. Jo kalba apie Lietuvą 
buvo gerai sutvarkyta, palietė 
visapusiai Lietuvos gyvenimą, 
k. t. politiką, transportaciją, 
industrija, ūkininkus ir darbi
ninkus. Jo nuomone, Lietuvoje 
nėra taip bloga, kaip nckuric 
įsivaizduoja. Duonelės yra, 
tik litų stoka —- dejonė ūki
ninkų.

Prisidėjo trys SLA. kuopos
šiame suvažiavime prisidėjo 

3G-ta kuopa, «‘M3-čia ir 260- 
ta kuopos. Dabar 6-tam aps
kričiui priklausys 10 kuopų. Na, 
o kiek prisidėjo prie 2-ro aps
kričio,
troika vadovauja

Mandatų komisija pranešė, 
jog iš 10 kuopų randasi 37 de
legatai, neatvyko 22 delegatai. 
Reiškia, kad delegatai pusėtinai 
gerai lanko apskričio suvažiavi
mus. Mat, musų apskričio su
važiavimai būna draugiški ir 
malonus, tai tik ir laukiama, 
kada ir kur įvyksta, o daug 
raginti nereikia.

Pramogų komisijos raportą 
davė p. A Vilis, pareikšdamas, 
jog publikos buvo daug ir pel
no liko gerai. Patarė netikėti 
bolševikų šmeižtams: girdi, kas 
buvo, tas gerai žino. Raportas 
priimtas aplodismentais. Varde 
komisijos iš penkių, kuriai bu-

Nominacijos kolonij 
apskr. suvažiavimui, 
minuota Brighton Park, North 
Side, Indiana Harbor ir Bridge- 
portas. Didžiumą balsų gavo 
Bridgeportas, taigi sausio 
baigoje 1928 m. turėsime 
didelį metinį suvažiavimą.

Apskričio augimas
Reikia sakyti — pastebėtinas 

augimas G-to apskričio. Kuopų 
prisidėjimai iš įvairių apielin- 
kių duoda mums suprasti, jog 
apskričio linkme-dvasia veda 
tikruoju keliu kuopas ir narius. 
Disorganizavimas ir nesantai
kos čia apsireikšti negali. Kuo
pos nemažai turėjo vargo, kol 
atsikratė nuo 2-ro apskr. ir vėl 
prisidėjo prie tinkamo ir rim
to apskričio.

Kaip jau žinoma, šiandie 10 
kuopų sudaro O-tą apskritį. Jė
ga rimtojo elemento auga ir 
plečiasi; neims daug laiko, kai 
pamatysime, kad Chicaga tapo 
apvalyta nuo Maskvos tarnų ir 
aky plėšų.

Ačiū rimtiems kuopų darbuo
tojams, SLA organizacijai vis 
magesnis pavojus darysis, o 
kad prašalinus visiškai, tai tu
rėsime labiau suglausti savo dar
buotę. —Senas Narys.

kuriam bolševikiška
9

nuolių veikimui, raportavo Dr. 
Montvidas. Planai esą pusėtinai 
apdirbti, bet darbas labai sun
kus pradėt ką veikt jaunimo 
tarpe. Raportas priimtas. Val
dybos raportas buvo trumpas.

vasaros metu veikimas būna la
bai apsunkintas, nes tas laiko
tarpis tik geras poilsiui.

Nutarimai

kitam
uvo no-

pa
čia

te

& ■ * <** • š>;.

Bepigu jaunai
Jau buvau pradėjęs eiti sa-’ 

vo keliais, kaip staiga, pama
čiau dvi mamos sustitiko: vie
na dar jauna, kita senesnė.

—Alo, Jaunuta! — prabilo 
senesnėj!. — Kur bėgi?

—Į bučemę, vakarienės par
nešti — atsako jaunesnėji.

—O kur tamsta.?
—Į darbą atsiliepė senoji.
—Nėra dabar durnių dirbti 

- pareiškia jaunoji. — Aš tu
riu keturis burdingierius, tai 
man užtenka ir prezentų, ir ai- 
skrimo, ir dar gaunu ant show.

—Bepygu tamstai, kad jau
na. Aš kitados irgi negalėjau 
burdingierių atsikratyti, o da
bar negaliu gauti. Garsintas 
kiek nori, kad burdingierių rei
kia, o gauti negali. Ateina, pa
žiūri, pamato, kad mano feisas 
nebeskaistus, tai dagi neklausęs 
nei kiek už burdą norėčiau, Inu* 
ir išeina.

—Ja, ja — pritarė jai jauno
ji moteriškė ir palingavus gal
va nuėjo bučernėn. —KipSa.s.

GYDO

Bendrovių Sąryšis
Lietuvių Skolinimo ir Budavoji- 

mo Bendrovių Lyga Illinois 
valstijoj.

Pirmadicnyj, rugsėjo 245 d., 
1927, p. Pr. Stasulio real estate 
raštinėj, 4405 S. Fairfield avė., 
Chicago, III., susirinko valdy
bos ir direktoriai lietuvių skoli
nimo ir budavojimo bendro
vių, kad aptarti reikalingumą 
musų bendrovių sąryšio arba 

Susirinkiman pribuvo 
iš 9 bendrovių: 
Town of Lake
Name Lithuanian B. &

[Pacific and Atlantic Photo]
Garsus krutamųjų paveikslų 

komikas Charlie Chaplin, kuris 
persiskyrė su savo žmona Litą 
Grey. Bet tas persiskyrimas 
brangiai kainavo: jis turėjo 
sumokėti jai $825,(MM) ir dar 
daug nuostolių ir nesmagumo 
panešti.

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal;

Dr. J. W. Beaudette
VIRAU! ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

atstovai

Loud
L. Association, Prince Vytauto 
B. & L. Ass’n., Lietuva Savings 
and Loan Aęs’n.

Simano
Wfe«t gide

Daukanto B. & 
L. K. (kdimino B. 
South West SideL. Ass’n

& L. Ass’n.
Cicero, III.

St. Anthony Lith. Parish

Marųuette Park

&
B.

B.

Loan Ass’n.
Brighfton Park

Gediminas Building and Loan 
Ass’n.

Išrinkta komisija iš 3 ypatų, 
būtent p. p. J. J. Zalp, adv. J. 
Kučinskas ir S t. Šimkevičia, ku
rie susižinos su kitų tautų to
kiais pat sąryšiais ir išduos ra
portą sekančiame susirinkime.

Sekantis susirinkimas nutar
ta laikyti penktadienyj, spalio 
7 d., 8 vai. vak., p. Meldažio 
svetainėj, 2244 W. 23rd Place, 
Chicago. Susirinkimą sušauks 
laikinoji valdyba.

Toms bendrovėms, kurios ne
buvo atstovaujamos, nutarta 
pasiųsti laiškus su užkvietimu 
ant sekančio susirinkimo. Taip
gi nutarta viąus šio susirinki
mo nutarimus paskelbti viešai 
lietuvių dienraščiuose.

Laikinoji valdyba:
F. Balčiūnas, prez.
J. J. Palekas, sekr.,

S. Mozart st., Chicago

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

lioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietį)
REZIDENCIJA: 

2226 Marshall Blv<L
TELEFONAS CRAWFORD 1480 

TELEFONAS CANAL M64 f
Pastaba: Mano ofisas dabar 

daa naujoj vietoj 
DR. VAITUSH 
OI’TOMESKISTAS

ran-

5911

BiidgeportasBrMgeport

Keistutis Building & Loan
Association valdyba buvo šauk
ta telefonu. Jie pranešė, kadl^e^as an^ 
dėl savo svarbių reikalų negali nesU8P^° supažinti 
atvažiuoti j susirinkimą, bet jie savo ^anuu°hūs. be 
pritaria

tapo 
Taigi 
mane

to Kaulas l Į OU3I1 mnillMJ, MCV JIV j V i J
organizuoti bendrovių Pallko dau* neužrekorduotų j- 
sutinka su nutarimu j vyklų’ ,d?u.s ?euz 01Ytų

1 Aš todėl ir bandysiu užlopyti 
|tas skyles, kurios pasiliko neuž
lopytos. Ir jei kada nors pasi
suks jums po kojų juodas či- 
kenas arba katukas, žinokite,

Gaila, kad Kaulas iš- 
jis 
sv

CLAS3IFIED ADS
Announcements

Pranešimai
Fumiture & Fixtures

Rakandai-Itaisai
LSS 81 kuopos mitingas įvyks 

šeštadieny, spalių 1 d., nuo 8 vai. 
vakaro, Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia avė. Nariai prašomj laiku 
susirinkti. —J. Lapaitis, rašt.

Personai
Asmenų Ieško

LIETUVIAI, bukit pasekmingi, 
lankyki! Dlckinson Business Collegc. 
Asmeninės instrukcijos: 30 dienų 
kursas. Trumpraščio, knygvedystės, 
mašinėle rašymo, dienomis ir va
karais. 218 S. Vvabash, Room $24. 
Wab. 2082.

REIKALINGAS pusininkas į res- 
taurantų ir soft drink parlorį arba 
parduosiu nebrangiai. Viena mo
teris negaliu apsidirbti. 2244 Bluc 
Islami avė.

REIKALINGAS pusininkas j hinch 
room biznį su visai mažu kapitalu. 
Taipgi tuščia maža krautuvė nuo
moti. Atsišaukit 3439 W. 51 St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

VYRAI, VYRAI, VYRAI

Puiki nauja proga
Nuolatinė apmokama vieta

Del pasididiniino musų pasek
mingos organizacijos, mes turime 
keletu 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. ANTIIONY
Room 1514 134 N. La Šalie St.

REIKIA pTrmaraųkio llekėrio. 
J25 So. 13 Avė., Mayvvood, III.
..... > I . . ...I .. lA. , .lĮ... , .

REIKIA gero (siuvėjo pHe taisy
mo ir valymo rūbų. Tiktai geras 
darbininkas tegul atsišaukia. 2662 
Chieago Avė., Oak Park. Phone 
Village 6795.

REIKALINGAS patyręs vaikinas 
ar vedęs į restaurantą už veiterį. 
Atsišaukit tuojau.

UN1VERSAL RESTAURANT
A. A. Norkus 
750 W. 31' St. 

Tel. Yards 5377

EXTRA BARGENAI
Beveik nauja® “Furnacc” dr! 5 ar 6 
kambarių š.ldymo; reikaluajanti netu
rėtų šitoH progos praleisti, kaina tik 
$100. “Bath Tnh” — vana 30x60 
colių — $25. Vandens šildymo įren
gimo — tanka ir gasinis pečiukas 
20. Victrola $35. Vargonai, naujos 

dumplės $25. Lova $35. Valgomojo 
kambario f=etas $55. Rankinis Pia
nas, beveik naujai buvo mokėta $400, 
dabar už $200. Visi viršminėti daik
tai yra apinaujai. Kreipkitės kas 
dieną iki 0ietų ar vakare, 6915 South 
Rockwell St.

MES nupirkome rakandus 150 
kambarių, hotelis po 3 kambarius 
taipgi. Pilnos mieros lovos su 
springsais. $25, krėslai $3.50, dre- 
scriai $15, vilnų Manketai $2, prie
galviai $1, karpetai 9 y 12 $10. 4513 
N. Clark st. Ardmore 2075. Atsi- 
neškit šį skelbimų, gausit $5 už pir
kinį $30 ar daugiau.

PARDAVIMUI pool room ir 2 
kambarių rakandai, $300. 3101 W. 
38 St.

Muskal Instruments
Muzikos Instrumentai

I.š PRIEŽASTIES bedarbes, par
duosiu savo gražų Stark Grojiklj Pi
anų už $100. Paimsiu $25 dabar ir 
notas už kitus nuo teisingų žmonių.

ANTON DVORAK 
2332 W. Madison St.

Ist floor

PARDUOSIU savę $850 gtojiklį 
pianą, rolelius, soliuką, cabinet, pasta
tomą liampą, $jjQ,' 6136 S. Halsted St., 
1 fl.

========
Automobiles.

7 PASAžIEBIŲ. ('ase sedan, ge
rame stovėję;’ navininkas parduosiu 
labai pigink 4513 N. Clark Street. 
Ardmorė 2075.

Business Chances
Pardavimui Bizniai d

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

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro
sernė, geroj vietoj tarpe 2 bučemių, 
lietuvių kolonijoj, 3 kambariai iš už- 
Su *1660 cash galit veikti. Savinin
kas 2917 W. 63ar St.

LltrrUVIf} AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisinga?, akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Vai. 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj 10 iki. 1 vai. po pietų.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

RE A L ESTATE SALESMEN
Turiu gerų pasiūlymą ketu

riems salesmonams, ofisas ži
nomas visiems lietuviams. Kreip
kitės asmeniškai antrą valandų 
po pietų. John Kuchinskas, 2221 
W. 22nd st. Canal 2552.

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

GROSERNfi ir bučernė pardavi
mui arba mainymui, su lysu, geroj 
vietoj, nebrangiai. Pardavimo prie
žastis — 'kitas biznis. 5718 South 
Kedzic avė. Prospect 5809.

PARDAVIMUI restaurantas geroj 
apielinkčj už $400, 1539 N. Cicero 
avė.

CLASSIFIED ADS
Announcements

PADIDINK SAVO ĮPLAUKAS
NUOLATINIS DARBAS

Sena ir atsakanti firma turi Vie
tos dėl dviejų ambitingų lietuvių 
vyrų ir moterų. Proga uždirbti di
deles savaitines įplaukas per visą 
metų. Turi būti mažiausiai 23 me
tų amžiaus. Patyrimas nereikalin
gas, mes išmokinsime jumis. Pasi- 
matykit su manim tuojau.NARMONTA

Room 312 / 
81 E. Madison st.

EXTRA. Parsiduoda minkštų gė
rimų įstaiga. Biznis gerai išdirbtas 
per keturis metus. Pardavimo prie
žastis — savininkas turi du bizniu. 
Parduosiu pigiai. 3827 Archer avė.

RESTORANTAS

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius ( hieagoje

Laidotuvėse r.atar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir
by s tės.

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

SKYRIUS:
32'18 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063
-------- - ——4

Komisijai iš penkių suteikta 
teisė suorganizuoti jaunuolių 
kuopas ir toliau tobulinti veiki
mo planus.

Nutarta surengti Ijendrą kon
certą visų jaunuolių esamų 
traugijėlių. Apskritys ima visą 
atsakomybę rengime ir finan-

LISTERINE 
THROAT 
TABLETE 4

AM 1SEP-

Apsaugoja 
ir Prašali
mi GerU- 
lis Parpi
mą. Skaa- 
dejimą ir

Uunbert Pf' "m. ■! Co., S«int LeuU, U. S. A.

to išrinkta komisija iš šių de
legatų: p.p. Krasauskienė, Ba
ranauskienė, Kemešiene, Gri
sius ir Semaška.

Vajus prirašymui kuopoms 
naujų narių: nutarta, kad apsk. 
valdyba sukviestų visų kuopų 
organizatorius ir bendrai pa
sitartų apie vajų.

SLA 335 kuopa įnešė, kad 
šis suvažiavimas kiek paaukotų 
Dr. J. Šliupo knygų išleidimui. 
Nutarta prisidėti su 5 dol.

Daro pranešimą iuž. B. Si- 
mokaitis, kaip jam atrodo SiIjY 
centro namas. Demontavimas 
jokiu budu neapsimoka, nes tai 
laužas. Centrui butų geriausia 
pasistatyti visiškai naujų, negu 
dabartiniam namui dar pridėti 
34) tūkstančių dol.

šio susirinkimo.
Susirinkimą atidarė Gedimi

nas B. A L. Ass’n sekretorius 
J. J. Palekas-. Trumpai paaiški
nęs tikslą šio susirinkimo, jis', , , . TZ. v ... . ,
pakvietė išrinkti vakaro vedė.(kad tat K.psas patmojast po ko- 

jų.
Talentingas tėvinainis

Kai atskridai! į Chicagą, nu
sileidau ant Morgantsryčio prie 
33 pi. ir patraukiau Olstričio 
linkui. Eidamas 33 pleisu pa
mačiau prie Armour mokyklos 
didelę minią vaikų šūkaujant, 
ir kepures mėtant viršun. O ka- 

|dangi tą dieną buvo izraelitų 
(šventė, tai pamaniau, kad rasi 
(tai bus naujas būdas pasitikti 
naujus metus.

| Na, vis tiek, einu patirti, kas

J. Pale-

kad iš 
m. Illi-

ją arba laikiną valdybą.
Išrinkti liko: p. Pr. Balčiū

nas, pirmininku, ir J. 
kas, raštininku.

Raštininkas aiškina, 
valstijos rekordų 1926
nois valstijoj grynai lietuviškų 
bendrovių randasi 20, o jų ka
pitalas siekia $4,138,214 ir kad 
nėra abejonės, jogei šių metų I 
skaitlinė siekia virš 5 milionų 
dolerių.

Prasideda kalbos ir diskusi
jos apie reikalingumą bendro- • 
vėms sąryšio ir kokią naudą są- je(jasjt‘ Prisiartinau, matau, 

kad visai ne izraelitas, bet mu
sų tautietis, atsirėmęs į lempos

ryšis duos bendrovėms. Kalba 
adv. J. Kučinskis. Aiškina iš 
savo patyrimo, kad sąryšis yra ;talpą"ir'‘po''m«nuiio ' spindu- 
būtinai ^reikalingas.

Kalba p. J. J, Zalp. Nurodo;
liais, rėžia spyčių.

* * Public spyčių laikyti ne visi
priešingas sąryšio puses. Ima 0 ^ur ypag amerikiečiams, 
halsą visa eilė kalbėtojų: p.p. vej|< vjsj Armour mokyklos

, šimkevičia, Duoba, mokiniai, kjirie klausėsi, yra 
Dargis, Stasulis,. l^lc- amerikiečiai. Amerikiečiai ne- 

,mėgsta klausyti ' svetimtaučio 
kalbų, vienok šį kartą klausė ir 
nesiskirstė. Ne bile kas su
trauks tokią klausytojų minią. 
Reikia būti tikrai talentingam 
spykeriui.

Kareiva, 
Cerna, f 
kas, Balčiūnas ir dar kiti. Ilgai 
ir bešališkai išdiskusavus pa- ] 
keltus klausimus, eita prie bal
savimo. Vienbalsiai nutarta, 1 
kad sąryšis arba lyga musų j 
bendrovėms reikalinga. -

Illinois Lietuvių Pašalpos, Kliubo 
extra susirinkimas įvyks penkiadie
ny, rugsėjo 30 d., 8 vai. vakare, 
Lietuvių auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Visi kliubiečiai esate kviečiami 
dalyvauti susirinkime, nes bus 
svarstoma apie finansinius kliubo 
reikalus. —A. Lazauskas, sekr.

SLA 220 kuopa laikys savo mė
nesinį susirinkimų nedėlioj, spalio 
2 d., 2 vai. po pietų, Liuosybės sve
tainėj, 1822 Wabansia avė. Visi šios 
kuopos nariai malonėkit pribūti . į 
susirinkimų minėtu laiku. Užsiliku- 
sieji su duoklėmis pribukit užsimo
kėti. —Valdyba.

Liet. Pol. ir Pašelpos Kliubo mė; 
nesinis susirinkimas įvyks subatoj, 
1 d. spalio, 7:30 vai. vakare, A. 
Bagdono svet., 1750 S. Union avė. 
Nariai ateikit i susirinkimų,
turim rinkti darbininkus dėl kliu
bo' baliaus, kuris įvyks 30 d. spa
lio, M. Meldažio svet.

F. Sillus, sekr.

nes

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bas Amerikoje rengia grybų išva
žiavimų, kuris atsibus 2 d. spalio, 
Justice Park, už Tautiškų Kapinių. 
Trokas stovės iš ryto nuo 8 vai. iki 
10 vai. po no. 3210 S. Emcrald av. 
Kurie norite važiuoti, pribukite lai
ku. Kviečia visus komitetas.

SLA 260 kp. mėnesinis susirin
kimas atsibus sekmadieny, spalio 
2 d., 2 vai. po pietų, K. J. Machiu- 
ko svet., 2436 W. '59th St. Prie Ar- 
tesian avė. Nariai visi malonėkit 
atsilankyti. .

Pranas Druktainis, rašt.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MERGINU lovų taisytojų, $65 į 
mėn. | dirlrtuves merginų, $18 iki 
$20 į savaitę. Virėjų $30 į savaitę. 
Indų plovėjų, $16 iki $18 į savai
tę. Moterų dėl apvalymo, $60 į mė
nesį. Merginų namų darbui, $15, 
$18 į savaitę. Moterų prie virtuvės, 
$18 į savaitę. Taipgi turime dar 
daug ir kitokių darbų.
South Park Employment Agency 

419H S. Halsted st., 2 D.
Kampas 42 St.

REIKALINGA moteris prie na
mų darbo mažoj šeimynoj. 6559 S. 
California avė. Republic 8721.

REIKALINGA mergaitė supran
tanti angliškai dirbti prie namų 
mažoj šeimynoj. $7 valgis ir guolis. 
Rumpf, 9841 S. Hoyne avė.

For Rent
RENDON 7 kambarių Datas, 

elektra, pečiuiti šildomas, mūrinis 
minias, $30 į mėnesį. 4201 Lowc 
avė.

RENDON 5 kambarių Datas, karš
tu vandeniu šildomas, renda $45. 
3247 Emcrald avė. Boulevard 0727.

RENDAI (i kambarių Datas, 2 lu
bos, yra maudynė, kambariai švie
sus, remia nebrangi. 4325 W. Fair- 
field avė.

Furnishcd Rooms
—--------------—- ----------------

simann naiiKa'iio ifraugija iaiKys r flĘNDAVtUlMiVl . kambatis,
mėnesinį’ susirinkimų sekmadieny, ,r šviesus, •
spalio 2 d., 12 vai. .lieiu), CJlicagos »P«lM<>n>ns. vlenąm vyrai be vai-, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted a10- S. Bockwell st. ist 11.

Simano Daukanto Draugija laikys

St. Visi nariai pribukit, nes yra 
svarbus susirinkimas. Bus rinki
mas darbininkų dėl busiančio kon
certo spalio 30 d. Yra daug ir ki
tokių svarbių reikalų aptarti.

P. K., nut, rašt.

Parduosiu arba mainysiu resto
ranų, išdirbtas per 12 metų. Biznis 
labai geras ir geroj vietoj. Taipgi 
trafikas geras. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos. Atdara nuo 
6 ryte ligi 9 vakare.

6909 So. Ručine avė. 
Chicago, III.

PĄRDUOSIU gfosernę, saldainių 
ir kitų smulkmenų krautuvę. Turui 
:r Icc Rox, galima uždėti ir bučemę. 
Geras senas biznis; per 16 metų iš
dirbtas, arba mainysiu ant loto bile 
kur.

1325 So. 50 Ct. 
Cicero, 111.

PARDAVIMUI Barbernė, viskas 
vėliausios mados arba pusę galima 
pirkt. Atsišaukit į Naujienas, Box 
980, 1739 So. Halsted St.

GROSERIS ir Bučernė • greitam 
pardavimui. 4358 S. California Avė.

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

PARDAVIMUI krautuvė cigarų, 
cigaretų, notions, parduosiu arba 
mainysiu ant nedidelio bizniavo na
mo, 1707 So. Halsted St.

PARSIDUODA Bučernė ir Groser- 
nč iš priežusties koliestvos. Geroj 
vietoj, biznas išdirbtas, per daug me
tų lietuvių kolionijoje. Parduosiu už 
prieinamą kainą, J. W., 151C S. 49th 
Avė., Cicero, IM.

TURIU bučemę, grosernę ir res- 
taurantų< Parduosiu bile vienų jų. 
Sunku vienam tris biznius vesti. 
481 W. 25th st.

GROSERNfi greitam purdąvjftiui.

šiltu vąnjięriiii :

PARSIDUODA grosernė. Didelis 
bargenas. Geroj vietoj ant kampo. 

. . . :. Senas biznis. Parduodu pigiai užAN 1 i pintos kambary s, vienan $300. Priežastį patirsi! ant vietos arba dviem vaikinams, karštu vau-.4, 
deniu šildomas, be valgio. 7037 S. 
Campbell avė. Tel, Ifrmlock 6572. 
R. Bakuti^ (Continued on page 6)
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(Continued from page f)

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale

į KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 

gi, lietuvių ir kitatiiučių kolonijoj; tn PJRKT 
taipgi pardavimui skyrium karčia- rilvrilvlil

1’2 $100 galima pradėti saliuno 
biznf, viskas yra gatava, renda pi-

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas su garažium. Puikioj apielln- 

1 k f J e, Itoselande. Parduosiu pigiai, 
j 10520 So. State St.

Real Estate For Sale
Namai-žemč Pardavimui

Real Estate For Sale
Namal-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

mos barai ir cash registeris.
658 123 St.

Te). Pu 11 man 6115

Bl’čERNfc ir grosernė, naujas ta
voms ir fikčeriai, geras biznis, 4 
gyvenimui kambariai iš užpakalio. 
3407 Wallacc st.

Namą, 
Biznį, 
Automobilį, 
Karmą 

ATSILIEPKITE 
PAS MUS

Gerus bargenus greit per 
pasaranga išleidžiant.

DEL nesutikimo su partneriu tu
riu parduoti iee eream parlorą ir 
rcstaurantą, biznio daroma $500 j 
savaitę, renda $50, išmokėjimais. 
8009 Ogden avė., Lyoifs, III.

PARDAVIMUI saliunas, geras biz
nis, gera vieta. 3526 N. Lincoln avė. 
i* vi'as Kubilius.

KEPTUVE parsiduoda labai pi
giai, arba mainysiu ant bile ko. 
850 W. 18 St., Chicago, III.

PARDAVIMUI maža rooming 
house arba mainysiu į bungalow 
arba cottage iš priežasties senat
vės, Irving Parke. 3743 N. Keeler 
avė. Pensicala 5488.

PARSIDUODA pigiai bučernė ir 
grosernė. Pardavimo priežastis pa- 
tirsit ant vietos. 3001 S. Emerald 
ave.

Exchange—Mainai
MAINYSIU bungalow į lotą, 6 

kambarių mūrinis bungalow su vi
sais įrengimais. Mainysiu į I )tą.

THE ROYAI. MORTGAGE & 
REAI.TY CO.

. Hemlock 8300.

MAINYS
Grosernes, 
Bučernes, 
Lotus, 
Automobilius •

ANT
Namų, 
didelių, 
mažų, 
vidutinių.

Tuoj teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

('anai 4960

MAINYSIME 5 kambarių bunga
loyv ant gasolino stoties arba ant 
cattege. Atsišaukite 3515 \V. 59 PI. '

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

KEELER NETOLI FULLERTON 
— 2 flatų mūrinis, 5—5 kambarių, 
furnas Ir pečium Šildomas, cemen
tuota elC, tuščias nuo 1 spalio, 
$13,000, savininkas:

Wešt 4304.Pastatysiu *ant SAVO LOTO. Duo- 
! siu lotą Ir pastatysiu 5 kambarių mu- 
! rinj bungalow, aržuolo trinias, furnas 
šiluma, tik $500 įmokėti, kitus kaip ____ „
rendą. David Whiteluw, Builder, 4417 : Savininkas: 
N. Major Ave. Tel. Kildare 8490. 1751 N. Meade.

į---------------------------------------------- I Albany 0748

Pardavimui 10 akrų prie 83 ir 52, 
dvigubas, sekc.os linija, $12,000 MUSŲ KOSTUMERIAI akras — 25% jmckct, kilus išmokėji- 

lur- ni*ais. Tel. Sunnyside 6925. 
tele-1____________ _________________

laukia ką turit <lel musų 
gaus. Ateikit, rašykit arba 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Sanai 4960

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

BARGENAS. Pardavimui 2 flatų 
5—5 kambarių, 2 karų garažas, kai
na $7950. 3328 Irving avė. Savinin
ką šauk Pulisade 9786.

Tikras Bargenas
13 pagyvenimų namas su 

maudynėmis, garu apšildomas, 
vėliausios mados, labai puikioj 
vietoj, Marųuette Manor, arti 
63 St. Visi pagyvenimai išren- 
duoti ir atneša $850 j mėnesį,
parduosiu pigiai arba mainysiu avė 
ant mažesnio namo. Ką tams
ta turite mainymui.

Parduosiu arba 
ant 2 flatų

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

$500 IMOKfiTI
$70 { mėnesį, įskaitant nuoš. 2 apt. 
rendų $45, naujas, gražus 2 apt. karštu vandeniu šildomas, sun parlor, 
miegojimui porčiai, lotas 30x125, 20 
minučių iki vidurmiesčio, gera trans
portacija greit augančioj apielinkėj, 
kur kainos kyla, mainysiu į namą ar 
lotą. Gatvė cementuota ir apmokėta, 
nčra išlaidų. Imkit Kedzie Avė. karą 
iki Archer Avė. eikit 2 blokus j vaka
rus, arba imkit Aicher Avė. karą iki 
Spaulding Aye. ofisas 4436 S. Spauld- 
ing Avė. 
kreipkitės 
Spaulding

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

Miscellaneous
įvairus

HELICOPTER
Kas nori įsigyti aeroplana — 

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

Tel. Lafayette 9570, arba 
prie savininko 4358 South 
Avė.

$7,700, tiktai $900 įmo-

GRAŽUS 6 kambarių bungalow 
pardavimui per savininką, nėra 
asesmentų, nėra katalikiškos baž
nyčios nei parapijinės mokyklos, 
kainu $9,000, priimsim gerinusį 
cash pasiūlymą. Laršcn, 1821 Lo-

PARDAVIMUI gražus 7 kamba-!^vel1 avc‘_______________________
rių bungaloyv, karštu vandeniu šil- ' ,
(lomas, toiletas ir prausvnė ant 7224 S. OAKLEY AVr.. — 6 kani- 

i viškų, garažas, $3500 cash, kitus barių moderniškas bungalow, garu 
kaip rendą. 5942 S. Tulmcn avė 
Tel. Prosnect 5765.

SU mažu jmokčjimu galite 
nupirkti naują 6 kambarių- mu
ro bungalotv puikiai pabodavo- 
ta ir moderniškai įrengia. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puik oje Mar- 
quette Park apielinkfije, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boidevarų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. K/cipkitės:

7114 S i’ampfc •. 11 A ve.

2 FI.AT, mūrinis namas, 5—5 , 
kambarių, 4311 Drummond Place, 
visi assesmentai išmokėti, 2 furnas, 
viršutinis fialas išrenduotas už $50, 1 
kaina $13,500, cash reikia $2500. 
G. Earl Grindlcr, 4956 N. Kcntucky 

Tel. Pališadę 0929

šildomas, aržuolo trimas, tiktai 
$8950, cash $500, kitus po $60 į 
mėnesj. T. M. RYAN, 105 N. Clark 
St. Cent. 2384.

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

4316 Milwaukee avė. 
Kildare 7491.

■ _______ __________  ____L-

COLONIAL Gardcns. Nauji, mo
derniški 2 flatų mūriniai, $16,000, 
cash $4000.

Savininkas Kildare 3695

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

J. W. WELICKA
6634 S. Maplewood avė.

TfiMYKIT, TĖMYKIT 
Pigiausiai ko galima

Pardavimui medinis namas, vir-
PARDAVIMUI 2 augštų medinis šuj 2 flatai po 5 kambarius, apa- 

namas, cementiniu pamatu, viina, yra

. _ . - •, Kcroj
apielinkėj, Northwest side. Gatvė ir

mainysiu ' vietos kambariams ant viškų, garažas 
mūrinio namo, (i ««?60 arba geraų pųųiulymts g?roj 

’ nrtmhnl/Al M Al*f hU’ACt- ClRA I.

kambarių muro bungaloyv, fur- ėlė cementuota ir apmokėta, lengvais 
išmokėjimais savininkas Kildare 4078nas apšildomas, su 2 karų ga

ražu, lotas 30X125, randasi 
ant Hichmond, arti 63. Geras 

: bargenas.
Z. S. Mickeviče and Co.

2505 w. 63 st.
Hefnlock 08(>0

PARDAV1MUI pigiai moderniškas 
1 2 flatų mūrinis namas, netoli trans- 
portacijos, moderniškas, yra ug- 
navietė, 2 karų garažas, įtaisymai 
apmokėti. Mr. Herrmann, 1747 N. 
Mayfield avė. Tel. Merrimac 4162

čioj svetaine, beismante bowling 
alley, 1619 So. Halsted St.

KAINA
kėti, 5 kambarių, furnas šildomus, 
30 pėdų lotas, apšildomi viškai, 
lengvais išmokėjimais, savininkas. 
5910 Irving Park blvd. Kild. 8091

KAINA $285u .1 KAMBARIU IR 
VANA. Yra elektra, miesto van
duo, grista gatvė, apie 4 blokai nuo 
Irving Park gatvekario, $300 Įmo
kėti ir po $35 j mėnesj. Edwin H. 
Thake, 5248 Berteau avė. Kildare 
7464.

BARGENAS
Pardavimui 6 flatų mūrinis na

mas, po 4 kambarius, 2 mašinų ga
ražas, su visais parankumais. Turi 
būt parduotas į 30 dienų. Namas , 
randasi arti 18 St. ir Union ave. 
Kaina $8500, cash $2000, likusius 1 
kaip rendą. Atsišaukit 6951 S. Union | 
ave. 2 fl. Agentų nereikia. Engle- 
w«od 7927.

PARDAVIMUI prie Lnvvndale, 
netoli Ogdbn, 2 aukštų ir skiepas, 
mūrinis, 2 flatai furnas šildomi, 
reikia tik $3000. Kitus lengvais iš
mokėjimais arba mainysiu į bun
galoyv.

Koupal & Polka, 
3756 Ogden ave. 
Lawndale 0527

MES parduodame olselio kaino
mis visiems.

People’s Plbg. & Htg. Sup. Co., 
490 Milyvaukee ave. 
Haymarket 1018—4221

SUTAUPYKIT PINIGŲ
Mes dar parduodame specialfi- 

mis kainomis plumbingą ir namų 
apšildymo reikmenis, arba įvedant 
nieko neįmokant per 2 metus iš
mokėti. South-End Plumbing Heating 
Supply Co., 2108 8. State St. Calu- 
met 4200—2029.

PRANEŠIMAS

BARGENAS. Parduosiu arba mai- 
murinj 
2 karų 
bažny-

nysiu 6 kambarių naują 
hungalow, furnas šildomas, 
garažas, netoli mokyklų ir 
čių. Savininkas.

3617 W. 60 Pi. Republic 0641

PARDAVIMUI PER BUDAVOTO- 
JĄ 5 kamb. naujas moderniškas me
dinis bungalow, galima padaryti 4 
kambarius ant viškų, furnas šildoma, 
tile grindvs 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. R reti, 40C5 Milvvaukee Avė. Kil
dare 6405.

SAVININKAS turi parduoti nau
ja 6 kambarių murinę bungalow, 
Albany Parke, lotas 45x125, ga
ražas, gera transportacija. 

4935 Bernard
Jum 1038.

GERIAUSIS bargenas North Wcst 
side, 5 kambarių cottage, 2 karų

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas ant 1 % loto. Karštu vande
niu šildomas. 2 karų garažas. $2500 
įmokėti. Likusius $72.50 mėnesiui, 
su nuošimčiais, arba mainysiu ant 
mažo namo arba loto. 10509 So. 
State st.

Pranešam visiems savo kostu- 
meriams, kad Antanas Mikšis pas 
tnu* daugiau nedirba. Ir musų iš- 
dirbystės gėrimų jums pristatyti 
negali. ApŽiurėkit keistis. Mes ap- 
rųpinsim jumis savo išdirbiniais ir 
toliau.

THE CHICAGO WHITE ROSE 
BOTTLING WORKS

3308 So. Emerald ave. 
Savininkas J. Žilvitis

5 KAMBARIŲ mūrinė bungaloyv. 
j Geležies konstrukcija, naujos ma- 
idos išbaigimai. Karštu vandeniu 
šildomas. Viškos ir besmentas. 2 ka
rų garažas; 30 pėdų lotas. 6231 S. 
Rockwell st.

GERIAŲSIS bargenas Englewood’c,' 
biznio namas, netoli transferinio 
kampo, krautuvė, kambariai ir 2 
flatai, kampinis namas, pažiūrėkit 
1114 W. 59 St. Kaina tik $6950, 
cash reikia $1500. Savininkas An- 
thony Zuris, Phone Midway 3639. 
6029 S. Champlain ave.

15 FLATŲ BARGENAS 
GRAŽUS 1927 ultra moderninis, 

namas, flatai po 4 kambarius, vis- 
kas išrenduota, $12,000 j metus, ge
rai finansuotas, turiu atiduoti savo 
$30,000 eouety šią savaitę už ge
riausi cash pasiūlymą arba mainy
siu į lotus arba mažesnį namą, šau-1 
kit savininką (Kolumbus 0121.

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

su $40,000 galit veikti?kaina $53,000, 
: priimsiu lotus kaipo {mokėjimą. 3801 
N. Crawford Avė. Irving 2634.

ATYDOS
Namų stalytojas parduoda 3 nau

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

1922 W. Garfield Blvd.

garažas, cash $800. Atsišaukit: 
R. BRUCE, 

745 N. Hamlin nve.
Kedzie 7891

GRAŽUS 6 kambarių mūrinis bun
galoyv, netoli “L” ir mokyklos, 
karštu vandeniu šildomas, plieno 
konstrukcijos, metaliniai prie lan
gų stripsai, garažas, moderniškas, 
lotas 55X125, kaina $12,500, 1 mor- 
gičiai 875IM), cash $2000, sivininkas, 
5040 N. St. Louis. Irving 3319.

ATIDUODU, pinigų nereikia, gra
žus 24 apt. 6 ir 4—5 kambarių, lo
tas 1(M)X 125, gera transportacija, 
savininkas, DAN A. MEYER. Cent. 
2746.

rroA : » i«i mentai, 4 karų garažas, rendų $6540(•ERA vieta dėl gas stoties, Ro.ul c^nnnn «•«.!;♦ veikti* kaina oon 
house arba daržo, 40 pėdų prie ce-į ” -
mentinio kelio, šaukit savininką.

Belmont 2407
arba C. A. Kirkwood
3939 W. North avę. Puikus biznio lotas, frontage 33 pė

dų 6 kambarių modemiška cottage, 
garu šildoma, prie 75 St. 1 ’/j bloko j 
vakarus nuo Cottage Grove Avė. Kai
na $15,000, cash, kitus išmokčji-

ENGLEWOOD NAMAS — $5850
7 kambarių, k. v. š. lotas 37

X130, labai lengvais išniokėjiniais, į ; ..7/• •Saukit Mr. McBri.le. Trauk j' Itin- \ Ra<Mi«e 0825.
kamp, 1229 JE. 63 St. Fairf. 9500.

PARDUOSIU savo 2 aukštų me
dinį namą, 6—6 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, 2 karų garažas, 
pirmos rųšies stovyj, netoli katali
kiškos bažnyčios ir mokyklos, ne
brangi kaina. Del informacijų 
kit Stewart 3125. 7020 S. H 
avė.

į šau- 
lacine I

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

KAINA nužeminta $2000, ką tik 
užbaigtas 5 kambarių bungaloyv,; 
5233 S. Kilpatrick Ave., *4 bloko 
į pietus nuo Archer ave. karų, fur- i 
nas Šildomas, aržuolo trimas, gra
žiai dekoruotas, stikliniai porčiai, 
kaina $6500. 1808 S. Ashland Ave. 
Canal 1272.

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomai 
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 samnomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-16 Ogden Ave., 

Phone Lawndale 0114
■ ■ i------------------- - '

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

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

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

Tel. Pepsacola 4451

MES . BUDAVOJAM GARAŽUS, 
porčius, taisom įvairų medžio dar
bą, darbas garantuotas, mėnesiniais 
išmokėjimais. Western Construction 
Co., 6559 S. Western ave. Pilone 
Hemlock 3768.

KANDYS 
BLAKES

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.

PARDAVIMUI 7 kambarių medinė 
XT . . r> • I rezidencija, aržuolu baigta. GerusNepaprasti Harg*enai pirkinys, 2 karų garažas. Brukavota 
5-5 kambarių medinis namas, 2 ka- a|čja, $750 cash. Ateeeik apžiūrėti, 

rų garadžius, Brighton Parke, pleište-' Prieinamos išlygos. 7321 Perry Avė. 
riuotas beizmantas, kaina labai žema, —------- ------------------------------------ -

-------  įmokėti tik $1000, kitus kaip rendą. i padavimui 2 flatų namas, 5-6 
iuui.s, kambarių medinis namas, 2 ka- kambarių, gasas, elektra, cementinis 

pinigų . rų Raradžius, cement block beizmantas skiepas, arba 6 kambariu flatus ren- 
---- - r. . ..—’ - rfon pittasI, 2312 W.‘ Van Buren 

St. yVest 0749.

alėja, $750 cash. 
Prieinamos išlyg

PARDAVIMUI, J Park Ridge, 42? 
Lake Avė., 6 khmbarių reizdenci- 
ja, karštu vandeniu šildoma, kam
pinis lotas, 87x124, assesmentai iš
mokėti, $13,500, — $5,000 cash, 
2,z2 bloko North Western Stotis. 
G. Earl Grinder, 4956 N Kcntucky 
avė. Pa 1 išadę 0029.

TRANSFER1NIS KAMPAS—N. W. 
KAMPAS ARCHER IR CRAWFORD, 
101%X125, GERAS PASIŪLYMAS 
NEBUS ATMESTAS. SAVININKAS 
LAWNDALE 6688.

PARDAVIMUI namas ir lotas 
vaisių ir daržovių krautuvė, į....... .
daug nereikia. 3541 S. Halsted st. Brighton Parke, kaina pigi, įmokėti 
Tel. Yards 7118. ; tik ?1500. 5-5 kambarių naujas muro narnai, 

su trimis bedruimiais, vandeniu šildo-'
i mas, bungalovv stogas, geroj vietoj, i
Marųuette Manor, kaina pigi, jmokėt $55 j mėnesį. įskaitant visus nuošim- 
tik $3000. £jus, nuSipirksjte naują modernišką 5

Pastaba, jeigu nori įsigyti geyą na- kambarių mūrinį bungalovv, cementuo- j 
mą ir sutaupyti tukstantj dolerių, tai ta ėlė, cementiniai šalytakiai, <.......

* 15 iC 1 11* '4klOI)ll'4 1

JUOZAS VILIMAS kraustytis. Atvažiuokit ir pažiūrėkit. 
4405 S. Fairfield Ave. I 6348 Irving1 Park BKd. Kildare 0017.

PARDAVIMUI pigiai muro r~ 
mas, 4 |x> 1 ir 1—5 kambarių arba 
priimsiu mažesnį namą į inninus,,., 
1 užp. 3121 S. Union avė. t,k

$500 ĮMOKĖTI
čius, nusipirksite naują modernišką 5

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

6 KAMBARIŲ moderniškas bun- 
galow, furnas šildomas, 2 stikliniai 
Corčiai, asesmentai apmokėti ne

rangiai, už geriausį cash pasįuly- 
mą. 5536 VVaveland avė. Kildare 
7343.

PARDAVIMUI 5 kambarių stu- 
cco bungaloyv, aržuolo trimas, 11 
pėdų ugnavietė, knygynas, 7 pėdų 
bufetas, elektrinė ledaunė, gasinis 
pečius, skalbiniams klosctas, tile I 
vana, iš šono įvažiuojama, 40 pėdų 
lotas, stikliniai ir su sieteliais por
čiai, garažas. 3221 W. 65th Placc. 
Hemlock 6592.

I

Finansai-Paskolos
Financial

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

Bridgeport Paintiiig 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. U Maitom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. S- RAMANCIONTS.

RUBIN BROS.

PARDUOSIU savo $5000 equity, 
naujas 2 flatų namas, 5-5 kambarių, 
cash $4000, garu šildomas, 2 karų ga
ražas, tile vana, lietaus lašų vana, 
aržuolo trimas, kaina $16,900, kitus po

DIDELIS bargenas. Turiu par
duoti murini 4 apartmentų namą, 
didelis lotas, geros Įplaukos, $3000 
Įmokėti, kitus pagal sutartį. Saukit 
£dgewater 0407.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Ave.

PARDAVIMUI naujas namus po atsišauk greitai pas savininką 
I flatus po 4 kambarius, tile vana, į 

bloko į vakarus nuo Western į 
avė. Priimsiu išmokėtą lotą už dalį 
įmokėjimo, savininkas. 6311 South 
Kedzie avė. Tel. Republic 1145 ar-1 
ha Prospect 3502.

Phone Lafayette 5948

dideli $100 j mėnesj, 5553 S. Albany Avė.
Galima tuojau Republic 7104.

TIKRAS BARGENAS s„Ilv.a*a ».v «.»«.
50 pėdų pi ie West 58 St., tar|>e se(as> prosinimui lenta, landrės lo 

... i ii ....t, vvs A B GHUNDEH Bailders,
garu statytoj apielinkėj. Yra suros vau- 5932 LawrenCe avė. Pensacola 6776

GF.HAS INVESTMENTAS
Mes dar turime keletą naujų 21

flatų namų, randasi 7313 S. Maple- 1 Lawndale ir Central Park avė. ap- 
wood avė., 5—5 kambarių, ( 
šildoma, viskas moderniška, kaina duo, šalytakiai, gasas ir elektra, 1 
$115,500, cash $2000 arba daugiau, blokas nuo 59 St. karų, kaina $1500.! 
savininkas. R. List, 7639 S. Ručine 
avė. Tel. Vlncenncs 4486.

NAUJAS mūrinis bungaloyv, per 
______ _ ____________________ | savininką, 5 kambarių, karštu vande

niu šildomas, ugnavietė. knygynas, 
MŪRINIS RUNGALOW, $500 (.ASU lietaus lašų vana, miegojimui porčiai, 

Keletas naujų 5 kambarių namų, Kražiai dekoruota, 2’X» bloko iki Mil- 
$7250, kitus $55 | mėnesį, su nuo-1 WttUkee karų, 6007* Marmora, Newe-

■ šimčiate, tile vana, skalbimams klo- a8{]e 1381.

GRAŽUS 61 apt. namas, Garfield 
Park distrikte, apkainuotas teisin-, 
gai, metinių įplaukų, $44,500, vei- ■ 
kit tuojau, greit parduosiu.

Ravenswood 4008

STANLEY BLASYK & CO. 
6019 S. Kedzie avė.

Republic 5398

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

PARDAVIMUI 6 kambarių muri- 
' nis bungalow, aržuolo trimas, fur- 
| nas šildomas. 5437 S. Caiifornia 
j avė. Beverly 6540.

IIYDE PARK namas, 7 kamba- 6 APT. MŪRINIS NAMAS, $15,000 
rių, 4 miegruimiai, vana, elektra, Mes turime 6 apartmentų muri- 
lavatory, 1 karo garažas, gražus' nį namą ir 4 karų garažą ant kam- 
jardas, $2500 įmokėti, savininkas, ninio loto, 75V125, randasi 4201-3 
5424 Drexel avė. Midway 6658. : Lowe avė. Kiekvienas apartmentas
------------------------------- -------------- -  7 kambarių, elektros šviesa. Par- 

12 APT. namas, dideli 4 ir 5' J1“081“ iSniokęįimais. John R. O. 
kambarių apt. mainysiu, «1«,000 <-»nnor, Branch ofisas 8712 Stony 
equity mainysiu i mažų namų ar! ave- Sųglnaw 7-01. 
lotus. A. SHEPANEK, 2540 MII-; 
yvaukee ave. Albany 6369.

SUSTOK! SKAITYK!
Apie šiuos modelinius namus

Dutch colonial typo, pp 7 kam-. 
i barius, su visais parankumais, vis-' 
kas pirmos rųšies ir vėliausios ma
dos. Iš lauko yra presuotų plytų 
l“ls \«1g,-1>žini'Sš,'air ‘ pagerini'- f’600' lmoketi
mate, gasas, elektrinė ledaunė, kris- '' “r.Jv kiais. 
faliniai elektros fikčeriai, vėliausios 
im’dos. Sis namas yra atdaras dėl I 
apžiūrėjimo nuo 9 ryto iki 9 vaka-: 
ro. Apžiūrėki! šį namą kol jus pirk-1 
site arba budavosite. čia randasi1 
daug naujų ir gerų pegerinimų, jus' 
norėtumėt ir savo name turėti. Pla- į 
nai ir apslraitliavimas suteikiamas

PARDAVIMUI 6 kambarių medinis 
namas, gerame stovyj. luotas 50x125. 

I Arti mokyklos ir .bažnyčios. Gražus.

Radome 
Namą

Ką Daugelis Jieško 
Tik 
Už

$1000.00 
Įnešimo 
Gausite:

Bridgeporto kvartale,. 2 fl. niur. 
namą, 2 fl. po 6 kamb.

Neišbrokijama
Sti vanoms, elektra, beismontus 

ir kiti reikalingumai. Kaina labai 
žeria — $6500.00.

Del platesnių žinių atsiliepkit 
pas.

Savininkas
Telefonas Lawndale 2525

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canal4960

TURIU parduoti naują 5 kam
barių murini bungalow, miegojimui 
porėtai, 2 karų garažas, yra visi 
įrengimai, net ir anglys. Pensacola 
35337. A. R. McMAHON, 5814 Roscoe 
at.

PUIKI MURINS REZIDENCIJA
2 karų garažas, netoli Addison 

St. ir Greenview avė., gerai .pasta
tytas. Kas nori gero, namo, atva
žiuokite ir pasižiūrėkite. Turiu par
duoti dėl užbaigimo reikalų, $25,000, 
cash $5000. Agentų nereikia.

3645 N. Greenvievv avė. 
Graceland 8579.

PARDAVIMUI 6 kambarių bun
galoyv, 6612 S. Richmond st., 
bloko iki Marųuette Parko ir mo
kyklų, nebrangiai. Pamntykit .ją.’ 
šaukit Prospect 8588.

dykai, kas to nori.
4943 Kcntucky Avė. 

(arti Elston ir Layvrencc) 
GEO. L. TOMPKINS

Budavotojai
informacijų šaukit Kildare 1959 ĮDel

— Sęuth Side — 
59 Gatvės 

prie 
Halsted 

Bizniavas Bargenas

7 KAMBARIŲ nauji mūriniai bun- 
galovv, Rogers Park, karštu vande
niu Šildomi, $500 Įmokėti, kitus 
kaip rendą, didelis nuleidimas daug 
įmokant, 28 Sherwin avė. Savinin
kas ant vietos subatoj ir nedėlioj', 
7434 N. Western avė.

6% Nuošimčiai
V

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraKtus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

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

Telephoną Yards 0062 
Daro paskolas ant 

I-rno ir 2-ro MORGEČIO 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

Tel Lafayette 8705-8760

Chicago

ELECTRIC K0NTI1AKT0RIUS
Seniausias iš lietuvių, trur duoda 

užganėdinimą. Į vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

VARTOTOS LENTOS
.Gaukit musų kainas vartotų ir 

1 naujų lentų ir namų matcnolo. 
j Plunibingo ir namų apšildymo reik
menis dastutome į visas dalis mies
to ir priemiesčius. Ashland Lumber 
Co., 1800 N. Ashland ave. Bruns- 
wick 1650. <

$4000 cash nupirksit eųuity mo- 

garažas, kaina $16,;>00. WM. KIRK, 
savininkas, 7745 Essex ave. Saginaw 
8370.

6 KAMBARIŲ mūrinė cottage, 
ant kampinio loto, cementinis 
matas, moderniškai įrengta.

3555 W. 60th PI.
Prospect 9073

pa-

BARGENAS Marųuette Manor.! 
Parsiduoda greitai ir pigiai 2 fla-1 
tų |>o 5 kamb. naujas mūrinis na
mas, šiltu vandeniu apšildoma, ar-

Chas. A. Bičiūnas & Co. 2515 W. į 
69th St. Tel. Hemlock 5363.

TURIU parduoti žemiau savo kai
nos, 5 kambarių tni"gnlow, 2 ka
rų garažas, kaina $6500, jei pirk
sit tuojau, $2000 įmokėti. 7“2“ 
Avalon avė. Tel. Snginaw 6759.

$2000 įmokėti. 7820

Geras blz. mur. namas
1 Storas ir K flatai 
1-6-2-4 kamb.
2 karų garažas
Visi įrengimai.
Gera transportacija.
Rendos neša $1850 j mot.
Reikia Cash tik $5000.
Kaina žema'— tik $15500.

Nesigailėsi tą Bargeną 
pirkę

Tuoj šaukit Canal 4960

EDWARDS PUIKUS NAMAI — 
gražus, moderniški, . $16,500 iki 
$25.000. Tikri namai gražiame Be
verly Mills, bungalovv kainomis; jie 
randasi 10033 Irving, 9944 Prospect, 
9820 Hamilton, 9850 Hoyne. Key. 
9134.

PASKOLOS namų savininkams — 
$100 iki $500, be niorgičių arba pa
sirašytoju. Matykit mus dėl greito 
patarnavimo.

CENTRAL FINANCE CO., 
Morton BIdg., 108 N. Wells st.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Ręst au rantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street

PARDAVIMUI S. W. kampas, 106 
ir Artesion, 58%xl25, yra įrengimai, 
dėl apartmentų, tiktai $6000, pagei
daujama visus cash. Kildare 4189.

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

GARAŽUS, porčius, cementinius 
šalytakius, grindis, pamatus, stogus 
malėvojame, taisome, dekoruoja- 

! me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
’ metus., Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
lirm.. 7969.

5429 S. Ashland ave.
Aretic Constniction Co. 

General Gmtractors

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

Miscellaneous
Įvairus

LIETUVIAI neatidėliokit. Artina
si žiema, užsikamšykit langų sky
les. BIQUE, 40 metų langų kituo- 
tojas. Pašaukit, apskaitliiivimas dy
kai, 126 \V. Gr«nd ave. Sup. 7744.

Educational
___________ Mokyklos

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

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


