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Lietuvoj 15 kariškių 
pasmerkta mirti

Nelaimė jūrėse
Vienuolika 

laiviui 
laivų

žmonių žuvo gar- 
paskandinus žvejų

F rancija suerzinta Italų 
laivyno vizitu Tanžire

11 žmonių prigėrė garlaiviui 
paskandinus žvejų laivą

Lietuvoj 15 kariškių Italijos karo laivy vizitas 
pasmerkta sušaudyti Tanžirui

BOSTON, Mass.,|| spalių 30. 
— Jūrėse, apie penkias mylias 
nuo Cape Cod, garlaivis Presi- 
dente Wiilson užgavo Glouces- 
tero žvejų škunerį Avalon, 
kurs, kone pusiau perkirstas, 
netrukus nuėjo dugnan. Iš ke
turiolikos įgulos žmonių tik 
trys buvo išgriebti iš vandens 
ir išgelbėti, visi kiti vienuolika 
žvejų paskendo kartu su laivu.

Nelaimė atsitiko anksti šeš
tadienio rytą. Priežastis buvus 
tiršta migla, pro kurią garlai-j 
vis Presidente Wilson nepaste
bėjęs škunerio signalo žiburių.

•>S-

i Pacific and Atlantic Photo | 
Nevaldomas traukinis apgriovė Union stotį, Peoria, Ilk, pridarydamas nuostolių už $200,000.

No. 256

Lietuvos žinios
Garsios Pasvalio žmog^ 

žudystės byla
Praėjusiais

VARŠUVA, spalių 30.—Kai- Franci ja tuo suerzinta; Vokie
čiai Mussolinio žingsnį vadi
na provokacija Europai

šedory karo lauko teismas! 
šiandie pasmerkė mirties bau
smei penkiolika kariškių, jų 
tarpe dešimtį karininkų ir pen
kis kareivius. Jie buvo kaltina
mi dėl maišto. Kiti dešimt ka
reivių nubausti kalėjimu.

Karolis lauksiąs savo 
valandos išmušant

Kiny piratai puolė laivą;
60 užmuštu

' PARYŽIUS, spalių 30. — 
Francuzai stipriai suerzinti 
Italijos eskadros atvykimu į 
Tanžirą, juo kad Romos fašis
tų spauda nei neslepia, jogei 
tas vizitas esąs įspėjimas vi
siems, kam tatai žinotina, kad 
Italija, kaip Tarpžemio valsty

bė, esanti gyvai suinteresuota 
Tanžiro likimu.

PARYŽIUS, spalių 30. — 
3uvęs Rumanijos kronprincas 
<arolis, kurs vakar buvo su

grįžęs j Neuilly, dėl grįžimo į 
Rumunijos sostą pasakė, kad 
, is lauksiąs, iki jo 
muš-ianti 
išmušianti.

. Buvusio Estą ambasa 
doriaus teismas
kaltinamas dėl išdavimo

jei ji
valanda iš- 
kada nors

Birk 
bolševikams Estų valstybės 
paslapčių

spalių

Kasyklą darbininką 
streikas Goloradoj

Plieno magnatai taria 
mažinti algas

ŠANCHAJUS, Kinai, 
30. — Jangtse upėj 
(jūrių plėšikai) puolė garlaivį 
Kianghain, po aštrių imtynių 
nuveikė įgulą ir lydėjusią Ku- 
aičau gubernatorių sargybą, 
apiplėšė laivą ir keleivius ir 
pabėgo. Puolimas įvyko netru
kus po to, kai garlaivis buvo iš
plaukęs iš Lohango. Trisdešimt 
plėšikų, keliavusių kaip pasa- 
žieriai, staiga puolė įgulos žmo
nes, ir prasidėjo kautynės. Jos 
tęsėsi daugiau kaip 
laiko, iki 
dė laivą, 
šiasdešimt 
mušta, o
sumesti, vandenin.

valanda 
plėšikai visai užval- 
Kautynėse apie še- 
asmenų buvo 

užmušti} kūnai
už- 

buvo

Išvažiavo į Piety 
Ameriką

Liepos mėn.

kad tamKarolis pareiškė, 
tikrų Rumanijos partijų vadai 
per tris mėnesius jau jį kalbi
nę pasiskelbti kandidatu sos
tam Jis vis atsisakęs, bet pa-

šitam Italijos mostui deda
ma juo didesnės svarbos dėl to, 
kad tai padaryta kaip tik tuo 
laiku, kai tarp Francijos ir 
Ispanijos prasideda Paryžiuje 
derybos dėl Tanžiro statuso.

Italų eskadra, kunigaikščio 
Udine komanduojama, atvyko į 
Tanžirą fašistų “paėmimo Ro
mos” SfUkaktuvėmis dalyvauti 
iškilmingame italų mokyklos 
atidaryme buvusiuųse sultono 
rūmuose. Italų konsulas Tan
žire pasirodė fašistų generolo! 
uniforma pasirėdęs, o 
ma italų gyventojų 
buvo ajksitaisę juodais 
marškiniais.

šitokį kunigaikščio 
vizitą lanžirui Prancūzų spau- vakar pasireiškė maišto dvasia, 
da lygina su panašiu kaizerio nariai darė vyriausybei
Vilhelmo vizitu 1904 metais.

Vokietija.
Milių 30. —

Jis pareiškė pasipiktinimo 
areštavimu Manoilescu, kuris 
gabenęs jo atsakymą savo rė
mėjams.

Ispanijos seimas šiaušiasi 
prieš diktatoriųdaugu- ■

Tanžire Į
fašistų! MADRIDAS, Ispanija,, spa- 

’ilių 30. — Jau pirmoje diktato
riaus Primo de Riveros ranka 

Udino parinkto krašto seimo sesijoje

Vilhelmo vizitu
Suerzinta ir

BERL1NAS,
— 106, į Urugvajų —28.

Rugpiučio mėn. į Braziliją
— 645, į Argentiną —>107, į 
Urugvajų — 19.

Rugsėjo mėn. į Braziliją — 
709, į Argentiną — 105, Uru
gvajų —45.

Spalių mėn. Ligšiol išvažia
vo į Braziliją — 60, į Argenti
ną — 48, į Urugvajų— 12.

Galima manyti 
mėnesį į Braziliją iš viso išva
žiuos 150—170.

Tendencija mažėti prasidėjo 
jau rugpiučio mėn. Tik dėl už-> 
draudimo važiuoti Brazilijon ■ 
svetimomis lėšomis, rugsėjo 
mėn. staiga išvažiavo visi tie, 
kuriems buvo duotas terminas 
išvažiuoti kaipo pasiruošus lems 
kelionėn.

paklausymų. Primo de Rivera 
i atsisakė klausyti interpeliaci
jų, pareikšdamas, kad interpe- 
piantai peržengiu įstatymų lei-

RYGA, Latvija, spalių 30.— 
Taline, Estų sostinėj, dabar 
prasidėjo teismas buvusio Estų 
ambasadoriaus Maskvai, A. D. 
Birko, kaltinamo dėl valstybės 
išdavimo.

\
Būdamas Maskvoj Birk bu

vo Įsimylėjęs savo raštininkę, 
kuri betgi tarnavus bolševikų 
“čekai”. TTio tarpu iš ambasa
dos prapuolęs labai svarbus 
dokumentas, ir dėl to Estų pre
zidentas pašaukęs ambasadorių 
namo. Birk atsisakęs apleisti 
Rusiją. Jis pasilikęs slapstytis 
Maskvoj ir rašinėjęs Izviesti- 

įjoms straipsnius, iškeldamas 
aikštėn daugiau savo valdžios 
paslapčių, ligi pagaliau jis pa
sidavęs Norvegų konsului, ku
ris parūpinęs jam palydovą 
parvykti į Taliną.

Byla , eis didinai uždarytomis 
durimis. Liudininkais bus buvę 
Estų prezidentai ir premjerai. 
Birk kaltas neprisipažįsta.

Vyriausybe grūmoja streikij Dejuoja, kad jų pelnai sumažė- 
ninkams kariuomeae; karo ję dėl plieno ir geležies at
geri planai žvalgauja į pigimo

NEW YORKAS, spalių 30.— 
Vyriausių Amerikos plieno ir 
geležies kompanijų atstovų 
konferencijoj buvo svarstomas 
tos pramonės darbininkų algų 
sumažinimo klausimas. Kom
panijos nusiskundžia, kad dėl 
geležies ir plieno atpigimo jų 

sumažėję

DENVER, Colo., spalių 30.— 
Angliakasių streikui patrempti 
grumojama Colorados kasyklų 
srityse paskelti karo stovį. Va
kar trys Colorados nacionalinės 
gvardijos aeroplanai lakiojo 
ant angliakasių stovyklų, žval
gaudami, ar streikininkai kur
nesiruošia žygiuoti prieš ne-1 pelnai 
streikuojančias kasyklas. Tuo dėl to vienintelę galinti būt iš- 
tarpu vyriausybė esanti pilnai 
pasiruošus pasiųsti kariuome
nę, jei tik gubernatorius maty
siąs tam reikalo.

Ncw Mexico kasyklų savinin
kai labai susirūpinę, kad strei
kas nepersimestų ir į jų kasyk
las. Saugoti, kad atvykę iš Co
lorados agitatoriai neimtų kur
styti New Mexico angliakasių, 
vyriausybė pasiuntė milicijos 
kuopas į Baton ir Dowson ka
syklų sritis.

n

eitis — sumažinti algas darbi
ninkams.

7 darbininkai užberti 
vario kasyklose

Italijos karo laivų, kunigaikš- įstaigos procedūrų. Seimo
čio Udine komanduojamų, vi
zitas Tanžirui nemaža surup;- 

Ino politines ir diplomatines 
I Vokiečių sferas. Jos žiūrį į tai 
kaip į diktatoriaus Mussolinio 
politiką “rodyti Tarpžemy Ita
lijos vėliavą.” Volks Zeitung 
vadina tai Europos provokavi- 

Tages 
Zeitung

nariai, pritariantieji diktato
riui, savo riksmu taipjau truk
dė interpeliantams kalbėti.

Trockio opozicija esanti 
visai sumušta

imu, o Kreuz zeitun 
J Zeitung ir Vossische| 1 V XI X *• ’ iv

kad per šį šį Italų žingsnį lygina su bu-
vusio kaizerio Vilhelmo 
timu 1911 m. Vokiečių karo 
laivų. Vorwaerts nurodo, kad 
šis Mussolinio “panteros šuo
lis” esąs atkreiptas prieš Fran- 
ciją, Angliją ir Ispaniją ir 
lįs priversti šias valstybes 
sijungti prieš jį.

pasiun-

ga
SU

J. V. aviatoriai muša 
nikaragiečius

Smarkios audros Anglijoj;
20 žmoniy žuvo

HOUGHTON, Mich., spalių 
30. — Quincy vario kasyklose 
vakar įvyko ekspliozija, dėl ku
rios septyni kasyklų darbinin
kai, dirbusieji 4,100 pėdų pc 
žeme, buvo urvuose užberti.

Tuojau buvo organizuotos 
darbininkų kuopos užbertiems 
gelbėti, bet patys kasyklų kom
panijos žmonės nesitiki, kad 
užbertieji butų dar gyvi.

KAUNAS.
1926 metais rugpiujio mėn. iš 
5 į 6 d. naktį apie 24 vai. ne
žinomi piktadariai, nužudę 
Pasvalio valsčiaus valdytais 
sargą Povilą Kraptavičių, iš
plėšė valsčiaus valdybos pini
ginę dėžę, iš kurios pagrobė 
pinigų 7523 lit. ir padegė vals
čiaus raštinę. Kadangi gaisras 
buvo pastebėtas laiku, tai jis 
pavyko greit likviduoti, šios 
baisios žmogžudybės vaizdas 
buvo žiaurus ir patsai atliktas 
darbas galėjo būti padarytas 
tikro barbaro rankomis. Krap- 
tavičius — sargas nužudytas 
smugiu į galvą ir su diržu ant 
kaklo pakabintas prie durų 
prabajaus. Apžiūrėjęs jo lavo
ną gydytojas konstatavo, kad 
sargas buvo dar smaugtas, 
nuo ko paliko kakle žymės. Pi
niginė spinta išdraskyta ir iš
vartyti visi joj dokumentai. 
Visos valsčiaus bylos 
dokumentai sukrauti 
krūvą, apipilti žibalu 
ti. Kas tai galėjo 
prie kokių aplinkybių 
nustatyti negalima 
nusikaltimo vietoje jekių pėd
sakų nepalikta. Policija, tyri
nėdama šitą visą dalyką, priė
jo išvados, kad tai galėjo pa
daryti buvęs valsčiaus raštinin
kas Kiukis Tadas, gyv. Pasva
lio miestely, nes jis turėjo 
prieš valsčiaus vadybą kerštą 
de) jo pavarymo iš tarnybos ir 
buvo jai grasinęs. Sulaikytas 
Kiukis tardomas neprisipažino; 
kratos metu rasti jo drabužiai, 
sulaistyti žibalu. Dar labiau jo 
kaltę įrodė jo nepaaiškinimas 
ir nea įsakymas tiksliai į visus 
patiektus jam klausimus.

Spalių 5 d. Panevėžio Apy
gardos Teismas, išnagrinėjęs 
šią bylą, pripažino Kiukį Ta
dą kaltu ir nubaudė kalėti ligi 
gyvos galvos.

ir kiti 
į vieną 

ir padeg- 
padaryti, 
— nieko 

buvo, nes

Moteriškė indėnų komi- 
sionierius

Lenkuose skambės 
aukso dukatai

Klioštoriaus viršila pa
bėgo su merga

Dešimt jurininkų išgel
bėta nuo mirties

Maskvos darbininkai 
jį ir Zinovjevą išmesti iš 
centrokomo

MANAGUA, Nikaragua, spa
lių 30. — Jungtinių Valstybių 
laivyno aeroplanai bombardavo 
Nikaraguos maištininkų būrį į 
žiemius nuo Oilalali. Numestos 
bombos “gerai kliudė”, sako 
pranešimas.

Bėgdamas 
frankų, 
per 100

pavogė 2 miiionu 
vienuolių sutaupytų 
metų

Ackel’io klioštoriaus, 
vieniu o- 
kad jų 

klioštoriaus

BRIUSELIS, Belgija, spalių 
30. 
Umburgo provincijoj, 
liai pranešė policijai, 
vyriausias brolis,
viršininkas, pabėgęs, išsinešda
mas kartu 2 miiionu frankų 
(apie $50,000). Tie pinigai, 
tausoti per beveik šimtą metų, 
buvo brolijos nuosavybė. Vie
nuoliai sako, kad jų viršininkas
pabėgęs su kaž kokia mergina. Harty, 74 m. amžiaus.

NEW YORKAS, spalių 30.— 
Holland-American linijos gar
laivis Volendam išgelbėjo ju- 
rėsė, apie 35 mylias nuo Ber
mudus, dešimtį jurininkų, ku
rie nedidelėj valty buvo per 
šešias dięnas vilnių blaškomi. 
Išgelbėtieji^ buvo škunerio Ho- 
ratio G. Foss įgula, kurs grįž
damas su anglimis iš Vakarų 
Indi jų praeitą pirmadienį laike 
smarkios audros paskendo.

MASKVA, spalių 30. —Mas
kvos laikraščiai skelbia; kad |- 
vykę penktadienį balsavimai 
•konr.jjnistų "jačeikose” Troc
kio ir Zinovjevo išmetimo cen- 
tralinio komiteto klausimu, pa
sibaigę visišku opozicijos su
mušimu. Pravda, oficialiais 
centralinio komiteto organas 
sako, kad Maskvos darbininkai 
milžiniška dauguma bal
savę už Trockio ir Zinovjevo 
išmetimą.

Trys bankai užsidarė
ALGONA, la., spalių 30. — 

Kossuth kauntėje vakar užsi
darė trys bankai, turėjusieji 
belrjlrai $3,000,000 depozitų. 
Jie yra: First National Bank 
of Swea Gity, County Savmgs 
Bank of Algona ir Algona 
State Bank.

LONDONAS, spalių 30. —- 
Daugiau kaip dvidešimt žmo
nių neteko gyvybių ir daug 
kitų buvo sužeista per audras, 
kurįps nuo penktadienio nak- rjkos, Lenkų vyriausybė nuta- 
ties siautė Didžiojoj Britanijoj, pakeisti ^vo monetų si s te- 
padarydamos daug žalos ir kai mą gus išleistos aukso mone- 
kur visai sutrukdydamos susi-’tos 100, 50 jr 25 zlotus. 25 
siekimą. |zlotų aukso moneta bus vadina-

Audros buvo jausta ir pieti-,ma dukatu, 
nėj Anglijoj, bet daugiausiai 
nuo jų nukentėjo šiaurinės da
lys.

Žmonių aukų buvo daugiau
siai dėl sugriuvimo trobesių, ir 
dėl sudužimo nedidelių laivų.

WASIIINGTONAS, spalių 
30. — Prezidentas Coolidge pa
skyrė moteriškę indėnų komi- 
sionierių komisijos nariu. JI 
yra Mrs. Mary Beaux Walcott, 
iš Washingtono.

VARŠAVA, spalių 30. — 
Gavus didelėš paskolos iš Ame- BERLINAS, spalių 30. —, 

Anklamo pilietis vardu Heide, 
kurs nušovė savo sūnų dėl to, 
kad tasis tapo vagim ir darė 
negarbę tėvams, buvo teismo 
nubaustas trimis mėnesiais ka
lėjimo.

Šaliapinas išsiskiria 
savo žmona

LOS ANGELES, Cal., spalių
30. — Vakar čia mirė 
hos arkivyskupas Jeremiah J.

Orna-

MASKVA, spalių 30. —Gar
sus rusų basistas, Fiodoras Ša
liapinas, prašo išsiskyrimo su 
savo žmona, kuri gyvena Mas
kvoj. Prašymas paduotas per 
sovietų konsulą Paryžiuje, ša
liapinas 
$300 kas 
galvos.

Einant
išsiskyrimas jam 
be jokių trukdymų.

su

Gen. Aguirre kritęs ko
voj su maištininkais

žada mokėti jai po 
mėnesis

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras 
našauja:

Nenusistojęs 
lietaus; vėsiau; 
nąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 69° F.

šiandie saulė teka 6:20, lei
džiasi 4:47. 
9:27 vakaro.

šiai dienai pra-

oras; gali būt 
stiprokas mai-

iki gyvos

sovietų įstatymais, 
bus duotas

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

NOGALES, Ariz., spalių 30. 
— Nepatvirtinti pranešimai 
sako, kad susikirtime su maiš
tininkais ties La Peria, Vera 
Cruzo provincijoj; buvęs už
muštas federalinės kariuome
nės vadas, generolas Jesus M. 
Aguirre.

Calles priėmė Amerikos 
ambasadorių

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 30. — Dwight W. Morrow, 
naujasis Jungtinių Valstybių 
ambasadorius Meksikai, vakar

Mėnuo leidžiasi įteikė prezidentui Callesui sa
vo kredencialus.

yra trys iŠ daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
Lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siautėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas {eina j patarnavimą.

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

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

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

AUSROS KN YGYN AS, 321(TS. H alsted St. 
TUBUČIO AFTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUI’IKAIČIO APriEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APT1EKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, HL
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M ŪSŲ MOTERIMS
— ■ ■ ■ - —■ 1 Veda Dora Vilkienė

puoduko miltų
>2 šaukštuko druskos
3 šaukštukai baking pow<ter
15 puoduko saldžios Smeto

nos arba milko iŠ kenų
2 8 puoduko vandens'
2 kiaušiniu /
1 šaukštas tirpyto sviesto
1 šaukštas cukraus.
Persijok sumaišius , miltus, 

druską, cukrų ir baking pow- 
der. Išplak gerai kiaušinius, su
pilk pieną ir sviestą. Greit su
pilk pastarąjį mišinį prie pir
mojo mišinio ir skubiai mai
šyk, ivtkol miltai susimaišys. 
Supilk į gerai ištaukuotą tam 
tikrą “VVaffliams” kepti blėtį1 
ir kepk pakol nepasidarys švie
sia geltoni. Paduok karštus su 
si ra pu arba virtom uogom.

6
3

2

4
6

tarkuoto sūrio 
baltos duonos

šalto vandens.

Kaip Miegoti Ir 
Geriau Valgyti

men-Jei jus nuolat permatei averiat. e>nt 
kas, silpnai ir ligotu, jurhs labai daug pa. 
g»-ll>čs, jei jus paimsit Tanlac arbatini šaukš
tą | im» klekv'eno valeto. Sos atsakančios 
seno* gyduo'ės pagelbsti skilviui virškinti 
maistą kas padaro stiprius raumenis. Grei
tai jums padaugės svarumas, stiprumas ir 
patvarumas. Jus yahtysit ir miegosit kuo- 
geriausiai

Toks buvo patyrimas Mrs. Charles L. 
StulLs, 1127 ŠL Mary’s Avė.. Forest VVayne, 
Ind. "Aš turėjau permalsi kraujo ir vien 
tik skūrą ir kaulus — buvau taip silpna 
vos t k Kalėjau vaikščioti. Po iš vartoj'mo 
Tanlac trijų butelių aš Kaliu dirbti savo na
mų d*rl>ą. Tail ac prašalino mano vidurių 
uikietėjimą. Mano atsirado ruiavi vedai ir 
aš pasunkėjau 40 svarų.“

Tanlac yra puikios gyduolės dėl silpnų, 
nervingų ir tų. kąrie turi skilvio trubelius, 
MvaiKuI), raugėjimą ir v'sokius kūno skaus
mus; dėl imonių, kurie jaučiasi nuolat 
miegūsti ir labai greitai pavargsta. Vienas 
<sykis vartojimo kainuos jums mai au, negu 
2 centai. Pirmutin's butelis suteikė pagelbą 
tūkstančiams imonių.

Tanlac yra Keros gryno* gyduolės. Turi 
savyje saugias, mokslines daržovių dalis iš 
šaknų, i'evių ir žiedų, kurios yra pripaž:n- 
toa per Jungtinių Valstijų Pharmacopocia. 
Nusipirkit nuo savo vaistininko ir pradėkit 
tuojau vartoti. Jūsų pinigai bus grąžinanti 
jei nepagelbėsi.

PRIKIMŠTOS, KEPTOS 
BULVĖS 

bulvės x 
Šaukštai smulkiai sukapo
tų žaliųjų jpipirų. 
šaukštai sukapotų petruškų 
šaukštas sukapotų svogū

nų 
4 šaukštai sviesto, taukų ar

ba alyvos
14 šaukštuko druskos
% šaukštuko pipirų 

šaukštukai pieno 
šaukštukai 
šaukštukai 

trupinių 
šaukštukai

Parink gražias, dideles bul
ves nuplauk ir nušluostyk, su
dėk pečiun ir kepk valandą lai
ko. Sudėk petruškas, žalius 
pi p i uis ir svogūnus skauradon 

•ir 2 šaukštu sviesto (arba tun
ikų nuo lašinių), kepink 3 mi- 
jiutes. 1 
gai (pusiau) ir išimk minkšti
mus. 1 
pakepintą mišinį, sviestą, pipi
rus pieną, viską gerai ištrink 
šaukštu ir vėl sudėk atgal į ni 
bulvės kepalą. Apipilk viršų su j 
duonos trupiniais, sūri u ir 
šmotukais sviesto, padėk atgal1 
į pečių ir kepk pakol viršus ge
rai parų s.

ICC. '

[Pacific and Atlantic Photo]

Mrs. Minnie Fisher Cunning- 
ham iš Galveston, Tex., demo
kračių vadove, kuri mano kan
didatuoti j senatorius.

Sumaišyk ir keletą sy- 
. . ’ kių iiersijok sausus prldėčkus.

Sumaišyk neplakt, kiaušini 8t. 
Uopą, ir rūgštų pieną, pridėk 

: . - . ištarpytą sviestą. Pripilk prie
................................. _ pirmojo mišinio, maišyk su 

Šaukštu iš uadugnio, pakol visa 
tešla geai susimaišys. Supilk į 
ištaukuotą, tam tikrą paplokš
čią blėtį ir kepk 45 minutes, 
arba “eup cake” blėtį tik 
miliutų.

taupumas yra bene vienas 
svarbiausių faktorių musų ger
būvio:

Iš likusios šaltos virtos bei 
keptos mėsos galima padaryti:

Mėsos ritulius
Mėsos bandutes
Mėsą su toniačių dažnių
Sukapoti ii paduoti su bul

vėm kaip amerikonai vadina 
“hash”. Mėsos salotos iš šaltos 
mėsos.

Mėsos pajus.
Kiaušinio tryniai:
Mayonnaise
Virtą dažalą prie salotų
Pyragaičius
Auksinį pyragą (receptas 

buvo paduotas Musų Moterims 
skyriuje.

Bulvėms bandutėms
Mėsos bakanui I
Sena balta
Prie mėsos
Prie vištos,
Bandutėms 

kiaušiniais
Kotletams
Pudingams
Daržovių liekanas išvirti ir 

paduoti su dažailu.
Prie blynų
Prie kiaušinienės
Prie sriubos *
Padaryti salotas 

su prancūzų dažai u 
lapų.
• Vaisius:

Desertams su želetinu
Pudingams

Salotams.
Rugusį pieną
Varškę
Prie kėksų
Prie pyragaičių 
šutintos duonos 
Blynų.

Nieko nereikia mesti gurban. 
Suprantama, valgius negalima 
ilgai laikyti. Reikia juos greit 
suvartoti.

Rašykite ir klauskite, jeigu 
ko nežinote.

J——

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 IlooBevelt Rd
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Ne Atidėliokite Ilgiau

IMBIERO PYRAGĖLIIA1
CUSTARD” PAJUS

20

duona:

sukimšti 
su mėsa arba

ir paduoti 
ant salotos

Tanlac
32 M1U1ON BOTTLES VSED

Sustabdyk Pavojingą 
KOSULĮ

Sustabdyk l^j<ul| kol jin ISdvyHtč | ką 
oinĮ. Severn’š Cou^h Bal

sam yra vadovaujan
čios gyduoles per 48 
metus, greit prašalina 
koaulj. Malonios ir 
iiauRlos kūdikiams ir 
suauKuaicm.H.

Sustšbdykit koaulj 
šiandie. Gaukit Se- 
vera's Cough Balsani, 
25c. arba 50c. savo 
vaistinėj.
W. F. SEVF.RA CO. 
Ccdar Rapida, lowa 
Nuo ^rūtinės !r ga'- 
vos slogų vartokite 
Severa’s Cold Tablete

Sustabdyk 1^< 
nors *,>aVoj '■<

StVEPAs

{siveskit namif apčildymo reikme
nis j savo namą ateinančiai žie
mai — už keletą dienų gal jau 
ateis Saitas oras.

Pašaukite mus telefonu
arba atsilankyklt į musų ofisą, o 
musų inžinierius išaiškins jums, 
kaip galitę turėti apšildymo reik
menis sa^o namuose su mažomis 
išlaidomis.

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planą dykai.

M. LEVY &
, i. » • •

CO
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ

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

South Chicago ;Syrius, 9300 Commercial Avė.
• 5 Tel. Šaginaw 4847

llbaariaaaaa'aaaaaaaabiaąaaaaaaaaa ■■■■■■■■■■■■■■•[■■■■■■■■■■b

KIŠENINIS ŽODYNĖLIS

$10.000 Accident POLO
DEL JŪSŲ LABO

Norėdami pinigų ant mor- 
gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės į senų ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS
puoduko tarpytų taukų 

arba sviesto
1 kiaušinis
1%, puoduko miltų
1 šaukštukas cinamonų
1 šaukštukas baking 

der.
1/2 puoduko cukraus
i/į puoduko tamsaus s

puoduko rūgštaus pieno
1/2 šaukštuko druskos 
1/2 šaukštuko sedes.
1 šaukštukas sodos tnaKo im- minutes.

keptas apiberk “mace”.

1/2 kvortos pieno
2 kiaušiniu
4 šaukštai cukraus 
’.h šaukštuko 
Yh šaukštuko
Ištrink cukrų 

irapc (lapilk jiilną ir

povv druskos 
mace
ir kiaušinius, i 

druską, ir vėl
Veržti maišyk. Supilk į blėtį 
kurią pirmiaus išklojai tešla. 
Kepk nekarštame pečiuje 

Kaip pajus bus
45
iš-

Tiktai Už 75 centus registracijos mokesčio 
Dar pirmas toks pasiūlymas tarp lietuviiį 

nter-Ocean Casualty Co 
A Stock Company

p

3162

3090
3162 Jaunai mergaitei 

bas.
3090 Maskaradui tinkamas kostiu

mas. Galima pasiūdinti iŠ paprasto 
perkelio. Sukirptos mieros 16 ir 18 
metų taipgi 36, 38, 40, 42 ir 44 metų.

v

KAVAI PYRAGAS

sviesto

1 puodukas besėklių razinkų 
i/2 puoduko pieno
1 šaukštukas druskos
3 puodukus persijotų miltų
1 kiaušinis
4^/2 šaukštuko baking pov

elei*
% puoduko cukraus
1 šaukštukas “mace”
3 šaukštukai taupyto
Persijok tris sykius visus 

sausus fikčerius. Pridėk razin- 
kas, pieną, kiaušinį ir sviestą. 
Viską gerai sumaišyk. Supilk 
į paplokščią blėtį. Užberk vir
šun žemiaus paduotą mišinį, 

i sudėk pečiun ir kepk 30 mtnu- 
tų. Tešlos gauna dviem 12 co
lio ilgio blėtin.
Mišinys, kurį užbersi viršun

2 šaukštai miltų
4 šaukštai cukraus
% šaukštuko “mace” 
1 šaukštukas sviesto.
Ištrink sviestą, sumaišyk

likusiais pridėčkais ir apiberk 
tešlą prieš dėsiant ipečiun.

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

(Ualsted & 35 St.)
Boulevard 0611—0J74

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

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

žemos kainos — atsakan 
tis patarnavimas.

, iii.hlUJ---------------- ----------------------------------------------------

SPECIAL LOSSES FOR If sustained If sustained in
in the the manner de-1 manner ąribed in Para-

LOSS OF described in graphs 2 to 9
Paragraph 1 inclusive

Life ............................................................. $10,000.00 $500.00
Both Hands .............................................. 10,000.00 500.00
Both Feet ................................................... 10,000.00 500.00
Sight of Both Eyes .................................. 10,000.00 500.00
One IIand and One Foot.......................... 10,000.00 500.00
One Hand and Sight of One Eye........... 10,000.00 500.00
One Foot and Sight of One Eye............... 10,000.00 500.00
Either Hand ................................................ 5,000.00 250.00
Either Foot ................................................. 5,000.00 250.00
Sight of Either Eye .................................. 5,000.00 250.00

Skaitykit ir Pagalvokit
Apsaugoki! save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

su

Lietuviškai - Angliškas
ir

Angliškai ■ Lietuviškas

PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metų amžiaus, neski
riant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos stovio* gali gauti vieną iš šių 
kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ 
skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų 
šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos į NAUJIENŲ ofisą kartu su

ŠEIMININKĖMS PATARIMAI

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų) Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, UI.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia i dedu 1b centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ...................
M Įeitu? ..................... .. per krutini

naktinis ru-
Ypač naudingas rudens ir žie

mos šalčiams užėjus. Pasinaudoti tu
rėti tie, kurie miega neapšildytuose 
kambariuose.

Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12, 14 ir 
16 metu amžiaus mergaitėm.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
i centų. Galima priaiųsti pinigus 

arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

Trumpai paduodu kaip gali
ma suvartoti likusius nuo pietų 
bei vakarienes valgius, nes la
kai didelis skaičius šeiminin
kių .tankiai dėl to susirūpina— 
ypatingai tos šeimininkės, ku
rios supranta, kad išmitingas

Talpina 18,000 žodžių .
Išleido M. J. Tananevičius

Kaina $1.25
Parsiduoda

Naujienų Knygyne

NAUJIENOS Pattem Dept
1789 3. Ualsted St., Chicago, III.
čia jdedu 15 centų ir praiau at

siųsti man pavyzd] No ........
Mieros....... . .... ............ per krutini

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) 
\ < ■!

(Miestas ir valst.)

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valai.)

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGA 

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, III.

Petternų Skyrius

Tai yra labai gera knyge
lė kiekvienam pradedan
čiam mokintis angliškos 
kalbos, o taip jau ir mo
kančiam patikrinimui, išta 
rimui ir palyginimui žodžių 
yra gera ir musų jaunuo 
liams mokintis lietuviškai.

Gnygelė susideda iš 160 
puslapių; graži spauda, ge
ra popiera ir drūti, dailus 
apdarai į didžio 3 per 5 ir 
pusė colių, kas yra labai pa
togu nešiotis kišeniuje.

Prisiųskit $1.25 ir apturė- 
sit knygelę paštu, arba 
kreipkitės asmeniškai.

Naujienos
1739 S. Halsted st., Chicago

registracijos mokesčiu. 
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštj nere- 
guleriai, gali gauti šį ap
draudos kontraktą sumo
kėdami 75 centus regis
tracijos mokesčio ir pre
numeratą. ‘
VEIKITE ŠIANDIE! 
Visą, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktą, ir 
tokią didelę apsaugą, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančią aplikaciją ir pri- 
siųsti ar atnešti į NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuojaus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas apdrausįąjam. 
Neatidėliokit šio reikalo 
ant rytojaus — imkite ir 
atlikite tuojaus!

To the Insurance Dept., Naujienos,
1739 S. Halsted Stl, Chicago, III.

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati
niams NAUJIENŲ skaitytojams, čia Jdedu registracijos 75c.

I I Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
— skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 

šitą plicy per vienus metus.
I I Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU

JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus.

I I Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. AŠ jam mokėsiu | savai
te 18 centų.

r~| Siuntinėkit man NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos $7.00, 
Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 75c. 
apdraudos registraciją.Vardas ......................................................................................... Amžius .............

(Pasirašykit aiškiai su paišeliu. Juodylas liejasi)
Apdraudos Gavėjas ..........-................................................................
Gatvė Adresas
Miestas...........
Užsiėmimas ...

Prisiųsklt šitą aplikacijų su 75c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halsted., Chicago, III.

--------------- i-------------------------------------------■—------------------

ir liudiju kad —

Padėkit 
ženkleli 
į tinkamą 
kletlcutę 
paženklinimui 
savo 
atsakymo

Valstija
.... Apt.
Tel.......

K
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Teisine
(Tęsinys)

Irene 
vyru,

O štai kita byla. 
Zahler, persiskirusi su 
pirm trijų savaičių atvyko Chi
cagon. Susipažino čia su Wal- 
ter Rodgera ir apsigyveno kar
tu, 21 W. Ohio st. Prisėjo ren- 
da mokėti. Sumanė ve ką pa
daryti: nusamdė taxi, atvažia
vo į Marųuette parko apielin-

——------ r* .......... — —
gyventi. Džianas turėjo tą pa
čią dieną, 6 vai. vakare, persi- 

‘ kelti pas moterį gyventi.
i Eidamas pas pačią, Džianas 
sutiko porą draugų ir užsuko 
kur ten pakelyje. Ir, ažuot pri
buvus pas pačią lygiai 6 vai., 
atėjo 6:30. Durys buvo užda
rytos, bet neužrakintos. Todėl 
musų Džianas įėjo vidun. Jėjo 
ir mato: žmona lovoj, o ant 
lovos krašto sėdi senas italio- 
nus, namų savininkas.

"i . .,' šoko Džianas mušti italioną.
Italionas, sakoma, išsitraukęs 
peilį. Stvėrėsi ir Džianas už 
peilio. Supjaustė italionui vei
dą, perdūrė galvą ir ranką. į gos Lietuvių Moterų 
Sužeidė ir moters vieną pirštą kurio dabartinis komitetas su 
tai)), kad gal ši nevaldys to įsideda iš ponių Dr. Z. šliakie 
piršto daugiau. Džianas liūdi-

Iš motery darbuotės 
-------- Ii— 

Rašo Nora.
pa-

..... .... ....... ..... ... .....—- 
vienas lietuvių kalbos nemokė
jo. Jei kuris ir paklausdavo 
mane ko nors, aš negalėjau 

i jin daug domės, kadan
gi visą laiką turėjau maldyti 
verkiančią motiną. Visą laiką 
važiuodamas iper Lietuvą, sep
tynias valandas, neturėjau ge
ros progos nei per langą pa
žiūrėti, kaįp Lietuva išrodo, 
šeštą valandą vakare konduk
torius pasakė, kad jau ir Vir
balis. Vėl verksmas, kad 

rikos lietuviai siuntė aukas ko- 'reikia nuo‘savųjų skirtis, 
votojams už laisvę. Anuomet ir ant visados.

Atsisveikinę, jie apleido 
šiandien gi goną, kad grįžus tėviškėn, 

tenka rinkti aukos kovotojams igi» pasilikęs, 
prie- linkui, kurį pasiekiau ant ry

tojaus 8 vai. ryte. Tai buvo 23 
d. rugsėjo. Dokumentai yra 
mane ir liudija antspaudai 
Sovietų Rusijos paspoiio, 
dėti visų šalių konsulų, ir 
tos, pažymėtos, kada važiavau 

ant- 
zep. 
štai 
vizA

Aukos Lietuvos politiniams 
kaliniams ir pabėgėliams kreipti

1 .,in.
Bevažinėjant po “margą” 

šaulį” ir betėmijant lietuvių 
visuomenės krutėjimą, man 
ypač malonu matyki, kad lie
tuvių moterys, kaip rytuose . 
taip ir čionai, lošia taip pat J 
svarbią rolę įvairiuose veiki
muose, ne tik kultūros ir sočia- , 
___ > gyvenimo srity, bet ir 
ne taip viliojančiam© ir pasi
šventimo reikalaujančiame lab
darybės darbe. Man malonu šį 
kartą prisiminti vietinį C.hica

K Ii ubą,

. kinio

Petras Petrauskas paaukavo 
$10, K. Sitavičius — $2, V. P. 
— $1, Joseph Žukauskas — $20, 
J. Jasulevičius $2, Kristina Va
latka $1. Viso aukų jau yra šiam 
tikslui $36. Kas daugiau?

Sugrįžo Lietuvon caro laikai. 
Sugrįžo 1905 metai, kai Ame-

teko aukauti kovotojams su ca
rizmo priespauda.

su juodu ja pačių lietuvių

kę ir liepė šoferiui sustoti prie ninku neturėjo, o italas turėjo, ce-prez
gatvės. Taigi Džianas gavo 6 mėnesius 

, $100 piniginės
baudos ir dar padengti teismo 
lėšas.

Rockwell ir 73-Čios _ .
Kadangi važiavusieji elgėsi kaž Bridewell io, 
kaip keistai, tai šoferis, lyg 
nujausdamas ką negero, neuž
suko gaso. Išlipę ir pasidairę, 
važiavusieji sukomandavo šofe
riui .atiduoti, pinigus, 
paleido mašiną ir 
Kiek vėliau abu — 
moteriškė 
ant kampo 63-čios ir Richmond 
gatvių, kai jie laid ė gatvekn 
rio. teisman pribuvo iš Mil- 
waukee buvęs moteriškės vy
ras. Mėgino moteriškę išbond- 
suoti. Jam nepavyko. Byla per
kelta į kriminalį 
mė — nuo 3 iki 
iki gyvos gal vos

Kita įdomesnė 
buvo, tai John’o 
sumanė gyventi iš čekių biznio. 
Mat. turėjo čekių knygelę, bei 
neturėjo pinigų. Taigi išmainė 
Guaranty Trust and Saving; 
banke $30. Išmainęs čia čokį, 
jis patraukė Halsted gatve i: 
Halsted st. banke išmainė ant
rą. Kai jo paklausta, ar jis tu
ri liudijimų, tai jis parodė laiš
kus, rašytus tuo vardu. Čią 
išmainęs čekį ant $40. jis nu
sitarė. kad dabar gali pasida
binti. Taigi įėjo barbemėn ad
resu 6707 So. Halsted st. Nusi
skutęs Goff padavė 
čekį ".<20. Bar beris, 
nws mainų, nubėgo j 

atidavė
Džianas 

barberis sužinojo, 
veltui barzda nu- 

primokėjo 
kai ką” kostumeriui.

ir 
buvo

šoferis 
nudūmė, 
vyras ir 
arėštu oi i

teismą. Baus 
10 metų ari. i 
kalėjimas.
byla tą dieną 

Goff’io. Jis

riui pinigus.
Ant rytojaus 
kad jis netik 
skute, bet kad ir 
dar

Susikolektavęs kuone iki šim- 
musų Joh 

išsi- 
p-nią

barberiv.i 
neturėda- 
banka ir 
kostume- 

išėjo.

tinės ir apsiskutę 
nas, natūraliai, užsimanė 
gerti. Taigi sustojo pas 
Hellen Fetter, soft drinks par-
lore, kur užsifundijo sau ir p. 
Fetterienei po porą drinksų 
Pasisakė, kad trūksta pinigų, 
bet turįs čekį. P-nia mielu no
ru išmainė čekį. Tada Fetter- 
ienė dar užfundijo Johnui, c 
Johnas Fetjerienei, ir palikęs 
už drinksus penkinę Johnas iš
ėjo, išsinešdamas $25 dolerius 
“ekstra” ir iš šios vietos.

Tokiu budu Johnui teko ge
rai išsigerti ir dar $25, o p-niai 
Fetterienei paliko čekis.

Pagalios musų Johnas, išsi- 
jferęs. ir valdyti užsimanč. To
dėl užsuko i I .arki n Oept.

krautuvę, kampas So. Ashland

Johnui čekius mainė, 
valstijos advokato 

patarimu, teisėjas pa 
bondso už kiekvieną 
čekį po $2,500. To- 
pnreikalauta, iš Joh-

jam norėjosi, ir padavė čekį 
ant $25. čekis krautuvės vedė
jui pasirodė nužiurėtinas. Jis 
patelefonavo bankui. Banke at
sakė, kad p. Goff pinigų neturi.

Pribuvo policija ir pasibaigė 
Johno čekių biznis. Kiek vėliau 
j policijos stotį pradėjo rinktis 
tie, kurie

Teisme, 
Kučinsko 
reikalavo 
išmainytą 
kiti budu
no $12,500 bondsų. Johnas vei
kiausiai tokios sumos bondsų 
nepajėgs sukelti.

O ve ir biskį liūdna ir kartu 
šiek tiek juokinga klausyto
jams buvo byla. John Corcoran, 
airis 25 metų amžiaus, gyveno 
ant Wallace str. Tūlas laikas 
atgal jis persiskyrė su savo 
pačia. Pirm poros savaičių jis 
sutiko savo moterį, gražiai jie
du pasikalbėjo. Nuvažiavo į 
“down town”. Jis nupirko jai 
naują skrybėlę ir apsiaustą. 
Nusitarė jiedu po to vėl kartu

jau 
gal

vn-
Aš

traukiau Beri i no

nės, prez.; Onos Biežienės, vi- 
; T. Martinkienės, raš

tininkės; St. Rozenskienės, iž
dininkės, ir kuris Kliubas lai
ko sau kaip vieną savo svar
besnių tikslų labdarybės dar
bą.

Praeitą trečiadieny, VVinder-

Šmeižtai ir melai 
“Vilnyje”

pas 
ant 
už- 
da-

Negaliu susilaikyti . 
kito netaręs dėl tų “Vilnies” 

----- - --------------------- — blevyzgų, kuriais mane tnela- 
merc viešbutyje tas Kliubas gingai šmeižia, perstatydami

<i x..kurio mane baisiu sutvėrimu, ir kal-

žodžio-
Ar ne perskaudžiai buvo bau

džiami teisti tą dieną? J tai 
valstijos advokatas, p. KuČIns 
kas, paaiškino, kad esą žiema'surengė ‘bunco party”, kurio mane baisiu sutvėrimu, ir kal- 
artinasi, naktys ir vakarai da- visas pelnas eis į Kliubo Kalė- ba apie mano apsistojimą Lie- 
rosi ilgesni ir tamsesni ir pik- dinį Fondą. Iš šio Fondo Kr.- tuvoje,. kur aš nebuvau susto

ji daugiau ledomis musų ponios priruošta jęs nei vienos dienos.

tos begėdiškos smegenys jums 
patarnauti.

0 delko jus taip darote? Aiš
ku. Jus stengiatės žmones at
baidyti nuo manęs. Jus gąsdi
nate žmones, kaip mažus kū
dikėlius, kad jie neklausytų 
manęs, ką aš ten patyriau So
vietų Rusijoje. Aš buvau dar
bininkas ir mirsiu darbininkas. 
Aš važiavau ) Rusiją, idant jo
je apsigyvenus ir savo ranko
mis maitinus save kokioje 
nors pramonėje. Dėjau visas 
pastangas kaip nors, kur nors 
prisitaikyti, kur nors parsi
duoti už pigiausią kainą. Bei 
niekas mano jėgos nepirko, nes 
šiandien Rusijoje yra milionai 
bedarbių ir badauja. Aš ten 
tyrinėjau darbininkų gyveni
mo sąlygas, taipgi ir valdinin
kų. ( Aš nevažiavau taip, kaip 
kad važiuoja visokie proreso- 
riai, kurie nuvažiavę “tyrinė
ja” Rusijos padėtį gražiuose 
viešbučiuose glamonėjami ko
misarų, ir šampaną gerdami 
šaukia: “Da zdrastvujet so-
vietskaja valast!” Tiems po
nams darbininkų reikalai yra 
svetimti. Jie ne musų klasės 
žmonės.

Aš, būdamas darbininkas, 
ilankiaus po jų sudubusias ba
kūžėles ir mačiau, ką jie val

go ir kaip jie serga ir kas jais 
’upinasi. Visą tai matydamas, 
aš juos atjaučiau ir supratau, 
kad ir mano likimas už kiek 
laiko bus lygus jųjų likimui. 
Blogų sąlygų verčiamas sugrį
žau Amerikon ir nesigailėsiu 
papasakoti savo draugams, ką 
načiau.

Dabar turiu pasakyti, kad į 
keletą dienų priduosiu į spau
dą parašęs visus savo patyri
mus ]xt įpusant :ų me tų mano 
buvimo Rusijoje. Bus jums.ga
lima matyti, kaip žmoneliai, nu
vilti tų “revoV. c’oaierių”, va
žiavo į Rusiją. Ko iu ; pla us 
turėjo, kokias infu: maejas va
žiuojantiems davė “Centro Biu
ras”, kuris yra “Darbininkų 
Partijos” globoje. Iškelsiu vi
sas Šunybes į aikštę visų tų 
musų apgavikų. Jus galite ma
ne purvinti, kiek pajėgiate. Jus 
manęs nenuskriausite. Jūsų tas 
šauksmas pasiliks kaip balsas 
tyruose.—A. Kupreišis,

10900 So. Michigan Avė.
Chicago, III.

per rubežių. štai Latvijos 
spaudas: “Izbrauca 22
1927. Meitner Stacija,” o 
kita Lietuvos: “Tranzito
N r. 7921, Tik vienam kartui 
važiuoti tranzitas per Lietuvą 
be teisės apsistoti, peržen
giant šias sienas Jonišky Ir 
Virbaly”. Antspaudas: “Jonlš- 

: 22-IX-1927.” 
Vokietijos paliudymas, 

Lietuvos pribuvau;
1927, Eidt-

tadariams atsiranda
progų dalyti piktą. Todėl pri- tam tikras kraiteles valgomų| šiandien aš turiu visus doku-|kin įvažiavimas:
seina skaudžiau bausti piktada-|daiktų ir aprėdalų ir išdalina mentus prie savęs, kurie liūdi
nus, ypač kiiminalistus. Girdi, vargingoms 
jei visi teismai paimtų nagan noms.

kriminalistus, I 
buvo imami pereitą 

ketvirtadienį, tai piktadarių ei
lės greitai praretėtų.

— Reporteris.

taip aštriai
kaip jie

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
Kas buvo ir kas dar bus

lietuvių šelmy- ja kiekvieną mano žingsnį nuo 
pat mario kelionės iš Sovietų 

Iš rezultato trečiadienio su- Rusfi°s pasiekiau New 
sirinkimo, kuriame dalyvavo1 Yor’ką. lodei aš bandysiu pa- 
apie du šimtai musų lietuvai- r<x^\’ kad Vilnies raštai yra 
čių, galima matyti, kad rengi-1 m^agingi.
mo komitetas, kuris susidėjo iš į /"
ponių M. Elijošienės, E. Ma- nuėjęs į Lietuvos pasiuntiny- 
siulienės, J. Dargienės, J. Bor- bę pasiteirauti, ar galėčiau nu- 
denienės ir P. Adomaitienės, vykti Lietuvon aplankyti savo 
energingai ir rūpestingai dirbo, senutę motiną, brolius ir sese- 

IReikia jas pasveikinti ir palin- ris, kurių jau nemačiau per 16 1 9 A • 1 1 • • į • >

Nesenai buvo pas mus nepa- ėių 
prasta dieną. Daug svečių 
žiavo iš visos apielinkės. 
su reikalais, o kiti taip sau, pa
žiopsoti. Mat, jo “malonybė” vy
skupas dermavojo vaikus. Buvo 
ir suaugusių. Pats vyskupas pa
sakė neblogą spyčių. Liepė būti 
gerais katalikais, kariauti už 
Kristaus bažnyčią ir t. t. Po 
visų iškilmių visi rinkosi ir ben
drai baliavojo. Ūžė, kad net lan
gai tratėjo. Nuo seno pas para- 
pijonus yra įsivyravęs paprotis, 
kad krikštynos, dermavonės tu
ri būti šaunios.

suva-
Vieni

Kaip dėl tokio katalikų suju
dimo, tai neatsiliko nei tavorš- 
čiai komisarai. Jau nežiūrint pa
prastų tavorščių, bet ir pats 
*general” D ta taip nusišnap- 
savo, kad vos ant kojų tepasto- 
vėjo. Kurie musų generolą ma
tė, tie turėjo gardaus juoko. Ir 
jeigu musų generolas butų; “go- 
rielkos” pakirstas, kur nors pri
vačioje vietoje strapalėjęs, tai 
niekas nieko nesakytų. Tai jo 
biznis. Bet jau gatvėmis stra- 

palioti tai negražu.
Ale nieko nepadarysi; kaip 

generolas, turi juk pasirodyti 
“vaiskui”. Teisingas yra posa
kis: miške gimęs į mišką ir žiu
ri. Taip yra ir su tuo generolu 
arba diktatorių.

Ciceronas

Koncertas iš Floridos
Atlankyti savo giminių, ‘o 

taipgi būti Babravičiaus, Vana
gaičio ir Yozavito koncerte, Dr. 
Nikodimas Klimas atvažiavo 
Chicagon net iš Jacksonville, 
Florida.

Dr. Klimas apsistojo pas sa
vo artimus gimines, p-nus Kar
bauskus, kurie gyvena adresu 
6924 Justine st. — Marąuette 
parko apielinkėje.

Dr. Klimas rengėsi jau kaip 
vakar apleisti Chicagą, bet p-ai 
Karbauskai neišleido. Taigi dak
taras pasiliko viešėti Chicago- 
je dar dieną-kitą.

Daktarui koncertas labai iš
tikęs. —Report.

0 ve 
kada iš 
„Einreise 22 Sep. 
kuonen-Banhof.”

Dabar aišku bus 
ko iš Rygos per 
Lietuvą pasiekiau 
jokio apsistojimo.

Aš, būdamas Rygoje, buvau (jp valandų

kėti, kad jų sekantis tam pa
čiam tikslui vakaras, tai yra 
.“Charity Bali”, kuris įvyks 
'naujajame Stevens viešbutyje, 
i lapkričio 23-čią, 1927, turės ir
gi geriausio pasisekimo.

Aš tikiuosi, kad Chicagos vi
suomenė įvertins, šio Kliubo pa
stangas sušelpti vietos betur- 

lietuvių šeimynas ir gau-, 
atsilankys - j'minėtą vakarąšiai

Burnside

metų., I^tuvt)^ ^pasiuntinybė 
atsisakė duoti man leidimą ap
sistoti Lietuvoje todėl, kad aš 
nesu Amerikos pilietis ir netu
rėjau amerikoniško ipasporto, o 
turėjau tik popieras, v kurios 
liudijo, kad esu tarnavęs Ame
rikos kariuomenėje karo lai
ku, ir paleidimą iš kariuome
nės. Su tomis popieromis aš ir 
galėjau atvykti ^Amerikon. O 
tarnaudamas kariuomenėje^ ne- 

I priėmiau pilietybės. Todėl su 
i tokiomis popieromis man Lie
tuvoje apsistoti neleido. Kon- 
’ sulas pasakė: girdi, nežinau, 
kas esi per vienas; mes tik lei- 

.džiame tuos, kurie atatinkamą 
amerikonišką pasportą turi.

Tuomet aš kreipiaus į Fran- 
cijos laivų komjMinijos agentą

Vietos kontraktorius (trobe
sių statytojas) Reimondas Tin- 
džiulis apsivedė spalių 22 dieną. 
Linkiu jaunavedžiams laimingo 
gyvenimo, ženočių skaičius vie-.cijvB i«ivą nunąmjiijvs agentą 
na šeimyna pasidaugino musų klausdamas, kas reikia daryti, 
kolonijoje. (kad galėjus savo gimines pa-

----------- * matyti. Jie man
Prie Cottage Grove avė. ir 92 j telegramą savo 

Place lietuviai laiko užeigą ar- dapt atvažiuotų 
ba “§oft Drinks Parlor”. Spalių nusipirkę biletus 
25 dieną viena lenkė moterėlė, su manim važiuoti viename va- 
atėjusi ieškoti burdingieriaus, tfone iki Virbalio. Aš taip ir pa- 
kad už burdą užmokėtų, bą tą dariau. Pasiunčiau jiem^ tele- 
dieną buvo peidė, pavanojusi gramą, kad tokiu laiku pribūtų 
burdingierių ir užeigos savinin- i Šiaulių stotį, 
kams daug blčdies pridarė: iš
daužė langus, “showkeisą” nuo 8 vai. ryte. Į Šiaulius atvy- 
cigarų. Buvo pašaukta policija 
bet ji

patarė siųsti 
giminėms, i- 
į Šiaulius ir 

galės- sykiu

Rygą apleidžiau 22 d. rugsė-

" * ■ ■ kau tą pačią dieną, 11:45 vai.
bet ji moteriškės neareštavo, |vakaro. Išėjęs iš vagono, sto- 
ba ji mažą vaikutį su savimi tu- vedamas ant 
rejo. Matote, lenkai visur nuvei- griaus j visas_ M atote,
kia lietuvius.

Musų vietos biznierių Marcin
kevičių, 1036 East 93rd St., pa
tiko nelaimė. Kai jis piovė mal
kas mašina, tuo tarpu vaikai ap
linkui bėginėjo. Biznierius, atsi
sukęs, norėjo pasakyti, kad vai
kai pasitrauktų, ir nepajuto, 
kaip prikišo ranką prie piuklo. 
Piuklas vieną pirštą beveik vi
sai nupiovė, o kitą iki pusės. Ne
žinia kaip bus tolinus.

Kūmo Frentas

per kiek lai- 
Latviją Ir 

Vokietiją be 
Pasiekiau ) 

, iš kurių septynias
važiavau tik per Lietuvą. O 
tuo tarpu žiūrėkite, kas “Vil
ny” rašoma (“Vilnis” Nr. 255, 
spalių 27 d.): “Pabėgėliui Pa
taria Gydytis.” Tokia antraš
tė. Gi ve tęsinys: “A. Kuprel- 
šis, bėgdamas iš Sovietų Są
jungos, užsuko Lietuvon pas 
gimines ir prisiekė fašistų val
džiai, kad sugrįžęs Amerikon 
šmeiž komunistus ir visą pro- 
gresyvį judėjimą.” Toliaus sa
koma: “Aišku kiekvienam, o 
ypač iš Sovietų Sąjungos. Ca- 
riątai ir įvairus provokatoriai 
yra įsileidžiami Lietuvon.” 

šiandien kiekvienas gali su
prasti, kad tie begėdžiai me
luoja. Tiesa, kad iš Rusijos ne- 
įsileidžiama Lietuvon apsistoti. 
Bet keliauninkai, kurie važiuo
ja iį Rusijos į Ameriką, Kana
dą, Braziliją, Australiją ar 
Meksiką, kurie važiuoja Fran- 
cijos kompanijos laivais, kiek
vienas turi važiuoti per Lietu
vą be jokių trukdymų, neapsi
stodami nei pusei valandos. Kai 
aš važiavau, tuo kartu važiavo 
20 šeimynų duchoborų į Kana
dą iš Sovietų Rusijos, kurie 
pirmiau gyveno Kanadoje, bet 
suvylioti sovietų agentų buvo 
pagrįžę į savo gimtinę Rusiją. 
Dabar jie visi bėgo atgal.

k Toliau “Vilnyje” sakoma: 
“Spalio ,20 dieną d. J. Baltušis 
gavo laišką iš Lietuvos nuo 
vieno pažįstamo, kuris kalbėjo
si su Kupreišiu ir girdėjo jį 
su kitaįs kalbantis, štai ką sa
ko šis ūkininko bernas”, ir tt.

Daugiau aš tų melų necituo- 
siu, jie užimtų laikraštyje
perdaug vietos. Kitą kartą pa
rašysiu daug plačiau apie So
vietų Rusiją. Gi dabar aš tu
riu pasakyti “Vilnies” rašyto
jams: bravo jus, vyrukai ne
praustaburniai! Jus jau iš pat 
pradžios, kai aš tik pasiekiau 
Roselandą 8 d. spalių, pradė
jote mane vaizduoti baisiausiu 
sutvėrimu, kaip tik galėjo jūsų

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chemiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą’ ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 

» sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St.
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryte iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. 

Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
i/

TAUPYK PINIGUS TAUPYK LAIK4 1
PRAŠALINK NESMAGUMUS

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

NORTHWESTERN STOVE REPAIR COMPAN Y
Turi Tas Dalis

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

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

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

176 W. Lake Street 853 W. 63rd St.
Between LaSalle & Wells St. Block west of Halsted
2355 Milwaukee Avė. 3209 E. 92nd St.
Between California & Fullerton Avės. South Chicago, III.

... —- --------------------- -______ -___ _________________ —------------------y

; trepukų, žval- 
griaus j visas puses, ar nepama
tysiu, kur tie mano gimines. 
Pamačiau ištolo ateinant apsi- 
ašarojusią motiną su mano 
broliu Romusiu. Puolėsi jie, iš
skėtė rankas, apkabinę mane 
ėmė verkti. Verkiau ir aš sy
kiu. Įsivedžiau juos į vagono 
kambarėlį ir paprašiau konduk
torių, kad mus neišskirtų. Va
žiavome tame kambaryje viso 
8 ypatos. Vienas žydas važia
vo iš Sovietų Rusijos į 
ją, vokietis iš Rygos į 
ir trys duchoborai iš 
grįžo atgal į Kanadą.

Motina ir brolis iš abiejų pu
sių apsėdo mane, apsikabino ir 
vėrkia, kad štai už 6 valandų 
ir vėl reikės skirtis pasiekus 
Virbalį. Tie pašaliniai žmonės 
bandė mane klausinėti irgi 
apie Sovietų Rusiją. Bet aš mo ir skausmų, džiaugtis saugumais 
jiems' nieko negalėjau pasąky- lr gyvenimu. Daugelis tuks- 
;. . , . . _. stančių kitų yra tai padarę. Dau-ti, kadangi man I Uipejo su mo-, g0]j8 tų laimingų žmonių yra jūsų 
tina ir broliu pasikalbėti apie kaimynais. Pasinaudokit iš jų paty-

Brazili- 
Berliną 
Rusijos Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?

Vartok Tanlac
Jei esi persirbęs arba dėl neapsi

žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virt 
Šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nusilpusioms ir nu
vargusioms žmonėms.

Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu-

: Staučių kitų yra tai padarę. Dau-

Garsinkitės Naujienose

jų gyvenimą ir papasakoti 
save. Jeigu būtumėm visi 
Įėję susišnekėti 
tai butume kalbėję
daugiau dalykų. Bet mano mo
tina ir brolis tegali šnekėti tik 
lietuviškai, o iš pašalinių nė

apie rimo.
Tanlac yra gamtinis tonikas ir kū

no atbudavotojas, padarytas iš žiedų,
viena kalba, Šaknų ir Sakelių. Jusu vaistininkas 
ę visi apie VirS 62 mi‘ion'i butellų

TANLAC
DEL JŪSŲ EVEIKATOS
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LATVIŲ-RUSŲ SUTARTIS PATVIRTINTA

Kaip jau buvo pranešti “Naujienose” šeštadienį, Lat
vijos seimas ratifikavo valdžios pasirašytą prekybos su
tartį su sovietų Rusija. Valdžia laimėjo dviejų balsų dau- 
guma- ... ' •*•*. juliATaigi socialdemokratų vadovaujamas ministenų ka
binetas atsilaikė, nežiūrint to, kad dešiniosios partijos bu
vo sumobilizavusios visas savo pajėgas jį nuversti.

Latvijos valdžia nepabūgo ne tik savosios buržuazi
jos, bet ir Anglų diplomatų, kurie darė didžiausią spau
dimą į Latvius, stengdamiesi sutrukdyti sutarties su so
vietais patvirtinimą. Galingosios Anglijos diplomatija ga
vo skaudų smūgį nuo mažiukės Latvijos valdžios.

BOLšEVIZMAS IR SOCIALISTAI

Latviams padarius sutartį su sovietų Rusija, bus ne 
pro šalį pakalbėti apie bendruosius santykius tarpe bol
ševizmo ir socializmo.

Pati Maskva ir josios viernieji klapčiukai užsieniuo
se nuolatos skelbia begėdiškų melų, kad socialistai einu 
ranka už rankos su pasaulio imperialistais ir remiu jų 
pragariškas užmačias prieš sovietų Rusiją. Tuo gi tarpu 
mes matome, kad socialistai elgiasi kaip tik priešingai.

Kaip tik Latvijos valdžios priešakyje atsistojo socia
listai, tai tuojaus jie ėmė vesti derybas su sovietais ir, pa
galiau, pasirašė su jais sutartį. Gi pirmesniosios Latvių 
valdžios ne tik neieškojo susitarimo su Rusija, bet dar 
palaikė artimus ryšius su jos priešais Lenkais.

/

Bet Latvija šituo atžvilgiu yra ne išimtis. Lietuva 
taip pat padarė sutartį su Rusija tiktai tuomet, kai jos 
valdžioje ėmė dalyvauti socialdemokratai. Anglija sutei
kė sovietams pripažinimų “de jure”, kuomet buvo susi
dariusi socialisto MacDonaldo valdžia. Franci ja pripaži
no Rusiją prie radikalo Herriot valdžios, kurios užsienių

Ir bendrai reikia pasakyti, kad socialistai visose ša
lyse stojo ir stoja už sovietų valdžios pripažinimų ir už 
draugingų su ja ryšių palaikymų. Taip jie elgiasi, žino
ma, ne dėl to, kad jie mčgtų bolševikus arba tų kruvinų 
despotizmo ir teroro sistemų, kurių yra įvedę Rusijoje 
bolševikai, bet dėl to, kad socialistai aukščiaus už viskų 
stato pasaulio taikų. Jie tiki ne į karus, bet į tautų suta
rimų ir bendradarbiavimų!

Kuo tečiaus atsimoka bolševikai socialistams už tokį 
jų taikingų nusistatymų?

Jie atsimoka šlykščiausiais šmeižtais, fanatiškos ne
apykantos skelbimu, intrigomis ir, kur gali, net žiauriu 
smurtu! , ,

Rusijoje socialdemokratų partija visai neturi teisės 
legaliai gyvuot. Daugelis tos partijos narių ir veikėjų 
yra išžudyta, sugrusta į kalėjimus ir koncentracijos sto
vyklas arba ištremta i užsienius.

Gruzijos socialdemokratinę valdžių bolševikai užpuo
lė ginklais ir užgrobė visų kraštų — po to, kai tarp Mask
vos ir Gruzijos jau buvo padaryta taikos ir draugingumo 
sutartis!

Kitose šalyse bolševikai užlaiko armijas apmokamų 
agentų, kurie stengiasi suardyti socialistų organizacijas 
ir sukelti tamsesniąsias proletariato mases prieš so
cialistus. , • *

Tai yra faktai.
Tečiaus, nežiūrint to, kad bolševikai visuomet atsi

moka socialistams už gerų piktu; nežiūrint to, kad jie vi
sur, kur tik galėdami, stengiasi pakenkti socialistams, 
kuomet pastarieji visuomet gina sovietų valdžių nuo im
perialistų, — vis tik galų gale bolševizmas eina silpnyn, 
o socializmas stipryn.

Iš galingųjų bolševikiškų, partijų, kurios buvo susi
organizavusios keletas metų atgal įvairiose pasaulio ša
lyse, šiandie pasiliko beveik tik liūdni griuvėsiai. Pačioje 
Rusijoje po dešimties metų bolševikiško viešpatavimo 
kraštas gyvena pasibaisėtinų ekonominį krizį (du milio- 
nu pramonės darbininkų be darbo!), o politinė suirutė 
taip didelė, kad visi seniausieji bolševikų veteranai gvol- 
tu rėkia prieš valdžių. Visa beviltė Rusijos bolševizmo pa
dėtis aiškiai matyt jau vien iš to fakto, kad sovietų vald
žia, rengdamasi prie dešimties metų jubilejaus, nedrįsta 
net paskelbti amnestijų politiniems kaliniams!

i.i a

Gi socialistinis judėjimas tuo tarpu visame pasauly
je eina stipryn.

Kodėl taip?
Atsakymas aiškus: bolševizmas tai didžiojo karo pa

liktoji liga. Jisai smunka ir nyksta, juo labiaus žmonija 
pasveiksta po tos baisiosios skerdynės, kuri tęsėsi tarp 
1914 ir 1918 metų.

O socializmas yra sveikas darbininkų klasės judėji
mas — tos klasės, kuriai priklauso ateitis!

Lai atsidaro akys!
Rašo Dono Kazokas

Perėjūnas

Iš Lietuvos i Meksiką

Įvairenybės
Rytų “septyni” ir 
vakarų “devyni”

i Tūli skaičiai nuo senų laikų 
skaitomi turį paslaptingumą.

Jau nekalbant) apie pasauliniai 
lemtinį skaičių 13, reikia atsis
toti ties septyniais ir devyniais.

Tie du skaičiai vaidino ne pas
kutinį vaidmenį tautų gyveni
me.

Septyni, tikriausiai paė
jo iš senoviško Aigipto tikybos, 
kuri, kaip mano mokslinčiai, pa
darė įtaką į Moizės įstatymų lei
dimą. Skaičių septynius sutin
kame mes ne kartą Sename Įs
tatyme. Septintą dieną Dievas 
ilsėjosi.

Nojus paėmė į laivą po septy
nias dvejukes gyvulių. Po sep
tynių dienų po to, kaip Nojus ‘ 
ėjo j laivų, prasidėjo tvanas.

Septintą mėnesį po tvano pra
džios laivas sustojo ant Arara
to kalno.

Laumės juosta, kurią Dievas 
pastatė danguje kaipo ženklą to, 
kad daugiau pasaulinio tvano 
nebebus, susideda iš septynių 
varsų. Bėgyje septynių dienų 
išleidinėjo Nojus du kartus sa
vo balandžius.

Jokūbas dirbo septynius me
tus, kad gavus žmoną — Ra
chelę.

Faraonas sapnavo sapną apie 
septynias stora# ir septynias Jie 
sas karves, apie septynias pilnas 
ir septynias tuščias varpas.

Krikščionybė neatsisakė nuo 
skaičiaus septynių.

Stačiatikių bažnyčia žino sep
tynius viso pasaulio suvažiavi
mus; katalikai pripažįsta septy
nias paslaptis ir dalina dieną į 
septynias kanoniškas dalis.

Naujame Įstatyme skaičius 
septyni yra sutinkamas ne vie
ną kartą. Jonas apaštalas kal
ba apie septynias bažnyčias, apie 
septynias tų bažnyčių dvasias.

Apokalipse Jonas apaštalas 
kalba apie septynius švietėjus, 
apie septynias žvaigždes Jėzaus 
Kristaus rankose, apie knygą, 
esančią užantspauduotą septy
niomis antspaudomis. Jo maty
muose rodosi septyni angelai su 
septyniomis dūdomis, septyni ' 
perkūnai, žvėrys septyniomis 
galvomis, ir tt. -

Bet ne tiktai tautų tikėjime 
gyvenime vaidina vaidmenį 
skaičius septyni.

Ne visiems yra žinoma, kad 
žinomos Kelno katedros pama
tu padėtas taip pat skaičius 
septyni.

Visi įėjimai turi septynias ni- 
>as kiekvieną šventyklos dalį 
skiria septynios kolonos. Kiek- ' 
vienoje šventyklos smulkmeno
je, kiekviename mažame men
kučiame papuošime pravestas 
principas septynių.

Skaičius septyni nuo seniau
sių laikų įdomauja žmoniją. Kas 
ložino, kad pasaulio stebuklų 
buvo septyni, kad viduramžiuo
se žinota septynios laisvo meno 
šakos ? /

Roma pastatyta, kaip ir Mas
kva, ant septynių kalvų.

Viduramžių Vokietijoje buvo 
septyni kurfiurstai — rinkėjai.

Tą pačią reikšmę, kurią turė
jo septyni krikščioniškame pa
saulyje, turėjo devyni indų ger
manų kultūroje.

Senovės germanų mitologijoje 
iš pradžios yra skaičius trys, ku
ris užleidžia vielą devyniems.

Tas skaičius 'vaidina vaidmenį 
visose tikybinėse apeigose.

Prieš įvedimą krikščioniškos 
savaitės, Vokietijoje savaite tu
rėjo devynias dienas.

Vienas Brandenburgo padavi
mas pasakoja apie nykštukus,

kurie buvo taip maži, kad jų de
vyni tilpo ant keptuvo.

Daugelyje senų vokiškų dova
nojimų užrašų mes skaitome:

—Dovanojo tiek žemės, kiek 
gali nupiauti šieno per vieną 
dieną devyni žmonės.

Lauenburge niekuomet 
šluoja po miegančio lova:

—Kitaip devynias dienas 
miegos!i

Tūlose vietose yra tikima tuo, 
kad homoseksualistai gali pavir 
sti į moteris kiekvieną devintą 
naktį.

Austrijoje vežimo, kuriame 
buvo vežtas numirėlis, devynias 
dienas nevartoja. ■

Labai išsiplatinęs (nanymas, 
kad vanduo laiko skenduolį de
vynias dienas, o paskui išmeta.

Tiroliaus kaimuose tikima, 
kad jeigu gaidys išgyvenswdevy- 
nius metus, tai jis padės kiau
šinį ir išperės jį.

Visi čigonai žino tokį užkal
bėjimą:

ne-

ne-

Amerikos Mokytojų Federa-- 
ei jos sekretorė-iždininkė Flo- 
rence Curtis Hanson rašo: “A 
parrot-minded individual is not 
a good Citizen. By this I mean 
the individual who is taught 
what to think — not how to 
think”.

Religiniai žmonės nėra baž
nyčios mokinami protaut,! o 
jiems įsakoma, kaip apie ką 
protauti. Vadinasi, savo pro
tavimo jiems nereikia vartoti.

Partijos, kurios įsako savo 
nariams kaip apie ką protauti 
ir kaip ką suprasti, nemokina 
narių protauti, o daro juos pa
pūgomis.

Sveikai protauti išmokęs 
žmogus pats riša klausimus. 
Jis supranta, kodėl reikia būti 
teisingu, padoriu, tolerantingu, 
darbščiu, pasišventusiu visuo
menei ir t.t.

Ueprotavimo pavyzdį turime 
religijose, fašizme, bolševizme. 
Kiek nors mažesniame laips
nyje randame jo ir kituose ju
dėjimuose.

Šiuo momentu įsakyto pro
tavimo aukomis yra lietuviški 
komunistai—Lietuvoj ir Ame
rikoj. ' Kuomet smurto keliu 
tapo nuvertsa teisėtoji Lietu
vos valdžia ir kraštą pasiėmė 
tvarkyti * fašistai su klerikalais, 
komunistams pasidarė riestai.

Lietuvio Emigrantė Dienynas
Biskis Kauno Pirmas sustojimos buvo Guml 

binėj, 8:45 v.
Liepos 13 d., 1927. —Anksti Kadangi buvo gražus. vokai 

rytą} šeštą valandą, atsisveiki- ras’ ^aį besimaudančių žmonnj

—Devynius metus pasiliksi tu Ne tik komunistams, o ir visai 
ten, kame tu dabar, ir paskui pirmeivijai. jr darbo, žmonoms, 
supusi gyvas! Lietuvoj dabar įsakoma kaip 

protauti, tai yra kaip suprasti 
Devynius metus tu kęsi alkį tą ar kitą dalyką, kaip apie jį

ir troškulį, nemigsi ir nepažinsi 1 kalbėti 
meilės! • žodžio,

Devyni amatai, o dešimtas ba- vimosi 
das — sako lietuvių priežodis.

—Kad tave kur devyni velniai
— taria tos pačios tautybės ne 
vienas7 įkaitintų jausmų pilie- 
tįs

liečiai 
think”. 
sveiko 
tvarka

ir kas daryti, todėl ir 
ir spaudos ir organiza- 
laisvė atimta. Ten pi- 

vęrčiami “vvhat to 
Ir komunistams ir 

proto žmonėms šitokia 
nepakenčiama. Ji gali

—Leonas Vitkauskas, patikti tik tiems, kurie protau- 
(“L. ž.”] Iti nėra išmokę, kuriems yra J-
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. sakyta' kaip protauti.
Lietuvos nuotikis turėtų ątl-

Philadelphia, Pa.
Apsisaugokite

buvo pilnos upės, upeliai, pru 
dai ir visokios balos. Vokieti į
joje visi, ir dideli, ir maži, mau 
dosi 
visi 
dosi

nęs su savo mylimais ir bran
giais namiškiais, pabučiavęs 
savo miegantį brangų sunelj 
Mindaugėlį, kuris nė nejautė kas 
čia dedasi, o ir nenorėjau, kad 
jaustų, išvykau stotin, į kurią 
nuvežė mane brolis. .
kinęs su broliu pasileidau trau
kiniu Kaunan. Iki Kauno ma
ne lydėjo mano mylima Mag- 
dutė ir vienas geras draugas.

Kaune skubiai atlikęs būti
niausius kelionės reikalus, lei
dausi, kiek laikas pavelija, ‘pa
rodyti savo mylimai žmonai 
Kauną.
Svečiose pas amerikiečius
Povakare, palydėjęs į stotį 

ir atsibučiavęs su savo brangia 
dūšele ir draugu ir juos išlei
dęs namo, gryžau Kalnų gatvėn 
pas pp. Valiukus, kurie mane, 
kaipo keleivį,) širdingai priėmė 
ir už porą pergyventų pa
rų nieko neskaitė.

Pargryžus nuo stoties ėjome 
maudytis į Nemuną. Reikia 
pasakyti, kad p. V. Valiukas 
yra senas amerikietis, dagi chi- 
cagietis ir buvęs birutietis. Jis 
gyvendamas Chicagoje pamėgo 
klemsus, tai ir Lietuvon par
vykęs jis atrado Nemune lie
tuvišku klemsų, kuriuos moka 
gerai sunaudoti. Jis prlgau- 
dęs klemsų’ verda iš jų labai 
skanią sriubą. Tad ir dabar 
prigaudę apie pusę gorčiaus tų 
klemsų parsinešėm namo.

Lfetuviški klemsai
Liepos 14 d.—Kol gavau 

sienio pasą ,dar apiejau Kauno 
turgavietę, kuri visais atžvil
giais praneša Chicagos Mex- 
well ir Jefferson gt. turgavie
tes, nes Kauno turgavietė yrif 
daug' įvairesnė; ypač Kaune 
yra pilna grybų.

Apie pietus parėjęs namo 
radau jau išvirtą klemsų sriu
bą. Pirmą kartą mano gyve
nime teko Lietuvoje valgyti 
tokį valgį. Jis jis man tiek 
patiko, kad ir pavalgęs jau
čiaus, jog per maža buvo.

Po piet ėjome aplankyti ki
tą seną chicagietį p. Joną Že- 
roną, kuris visuose Lietuvos 
Respublikos Seimuose tarnavo 
ir dabar 
antstolis, 
jis • gavo 
teritorijoj 
jakurys, gražią stubą pasibu- 
davojęs, šauniai sau gyvena, 
karves ir ožkas ganydamas ir 
jų pieną parduodamas.

Iš ten sugryžę vėl ėjome į 
Nemuną maudytis ir besimau- 
dydami dar daugiau negu 
kar klemsų prisigaudėm.

Lietuvą apleidžiant
Liepos 15 d-—Išmainęs 

tus ant dolerių, susipirkęs 
kalingus kelionei daiktus, 
aplankiau Lietuvos 
muzejų, gana 
riais eksponatais.

Pargryžęs namo 
pavalgiau skanių 
klemsų—atminčiai, 
šiol Lietuvoje ir nežinojo, kad 
galima gauti tokių skanumynų, 
dagi pačiame Kaune.

Po piet, p. V. Valiuko lydi
mas, išvykau stotin, kur gavęs 
nuo agento biletus, atsisveiki
nau su draugais ir su mylima 
ir brangia Lietuvos šalele.

Kauną apleidau kaip 4:10 
vak po piet, greituoju trauki
niu. Neilgai trukus pasiekėm 
Virbalį. Iš ten tuoj išvežė j 
Eitkūnus, kur persėdom į kitą 
vagoną. Visi buvome suvalyti 
į muitinę ir visiems reikėjo bū
ti prisirengusiais prie revizijos, 
bet tik niekuriems kratą darė.

su kostiumais. Kaune gi| 
be išėmimo, Nemune mau<* inuogi. Tik tiek skirtumo*

Atsisvei-i ^ac* ^ra pasidalinę j burlus -

už-

moterų ir vyrų. Sako, kad Į 
nesenai maudėsi visi krūvoj! 
bet jau ir Kauno moralybei tai I 
pasirodė perdaug, tad moteris j 
atskirė nuo vyrų. Bet esą h| 
dabar susimaišo kartu, tik Javai 
sakoma, kad esą atskirti.

Karaliaučių pasiekėm jau! Į 
9:30 vai. Elbinge buvom ll:30||
v. Bet kad naktis buvo tamsi, J 
tai ir pesidaryt nebuvo į ką.

Lenkų koridorium
Liepos 16 d.— Privažiavom 

Mariainurgą tik 12:20 va. nak-11 
ties. Tai buvo paskutinė stod Į 
tis prieš Lenkijos koridoriuj 1 
Už Mariamburgo tuoj traukiny | 
užviešpatavo lenkų tvarka iii I 
lenkui tvarkdariai užėmė vie- Į 
tas. Lenkų tvarkdarių tarpe! 
yra ir mokančių lietuviškai kai-J 
bėti. Paskutinė stotis Lenkui 
koridoriuje buvo Chahynlce, | 
kurią pasiekėm 2:30 v. nakties. )

Vokietijoj , IĮ

Reikia pasakyti, kad vaŽluo-Į 
jaut Vokietijos traukiniais pa-j. 
junti tvąrką, kad ir toj pačioj 4 
trečioj klesoj. Bent jau yra II 
vandens atsigerti ir nusipraus-m 
ti, ko Lietuvos traukiniuose to-p 
Ii gražu kol bus. Pas juos irĮI 
ant stočių traukiniai neilgai sto-1 ]
vi.

Pirmutinė stotis už Lenkų I j 
koridoriaus buvo Firschau, Kii-j| 
rią pasiekėm 3:05 vai. Sekanti || 
stotis buvo Schneidemuhl, kur J 
traukinys stovėjo 15 min.

liaukai atrodo visai menki. I 
Rugiai jau kertami, o palei 1 
Berliną jau ir nukirsti. Pašte-N 
bima, kad Vokietijoj yra sė- 1 
jama daug vasarinių rugių.

Paskutinė stotis prieš Berli- 3 
ną buvo Cusrin, kurią pasie- jį 
kėm 7 vai. ryto. Aplink yra 
didelis miškas* ir ‘ daug upių.

Berline

joj bolševizmas irgi aaėmė pi
liečiams laisvę protauti, o į- 
sake, kaip protauti. Mūsiškiai 
bolševikai tai #yrė ir garbzlno. 
Prieš Lietuvos fašistus ir k’e- 
rikalus jie dabar protestuoja. 
Protestuoti reikia.

Komunistų partijų nariai nuoPaskutiniu laiku mieste 
ladelphia, Pa., atsirado blogos l^t savo pradžios atsisakė pa
vaitos musų vientaučių, kurie protauti, o protavo taip, 
pradėjo- vaikščioti po lietuvių J<alP y\ršiniakll_ buv? 
stubas, siūlydami 
anglių 
kaina, 
gius.

užsakymus 
Jie ima ir

PhL

užsisakyti1 Viršinipkai liepė protauti, kad 
nužeminta kova už reformas ir būvio pa- 
rankipini- gerinimą yra kenksminga dar

bininkų klasei,— nariai taip Ir
Tie kriminalistai vartoja Lie-:protavo; sake, kad barbkrų sa- 

tuvių Tautos Katalikų Bažny-'^j’ ‘jie taip ir protavo. .Kas 
čios vardą, buk ši parapija nu- nali« neklausė viršininkų įsa- 
pirkosi Coal Yard’ą, papirkus kyto protavimo, o protavo pats, 
tūkstančius tonų anglių ir pi-1las metamas buvo iš partijos 
giai juos pardavinėja. Tokie'ir niekinamas. Komunistų va- 
paskalai neteisingi ir visai ue-jdai keits sav0 narių protavi- 
atatinka tikrenybei. |ma mažne kas savaitė. Nevel-

I tui į juos pradėta žirutėi kaipo
Todėl šiuonri perspėjame Phi-'j davatkas, kaipo į protauti ne- 

ladelphijos ir apielinkės lietu- mokančius žmones.
vius apsisaugoti nuo tokių do- Tolerantingas žmogus niekad 
rojo supuvusių žmonių ir, at- (nesmerkia kito už vienokį ar 
sitikime ateitų tokie pas Jus kitokį protavimą, bile tik tas 
siūlyti užsakymus anglių L. į protavimas yra sveikas ir sa- 
T. K. Bažnyčios vardu, praneš-' 
kitę urnai policijai arba L. T.
K. Bažnyčios Komitetui.

Lietuvių Tautiškos Katalikų 
Bažnyčios uaudai renkamos 
rinkliavos su atatinkamais pa
rapijos liudymais ir Korpora
cijos Antspauda.

—Kun. Vysk. Ksaveras M.
Žukauskas.

Tolerantingas žmogus niekad

tebetarnauja kaipo
Kaipo tarnautojas 

piečių devinto forto 
ir ten, kaipo nau-

va-

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

TIK 
pabandykit ir nusipir- 

kit šio mėnesio 
GYVENIMĄ — 

pamatysit, kad jis 
jums patiks

Prenumerata metama
Pus?i mėty
Kopija ..........................

varankis.
Protavimo, sąžines, žodžio, 

spaudos laisve yra civilizuoto 
žmogaus privilegija ir turi bū
ti praktikuojama kiekvienoj 
civilizuotoj šalyj. Ne viena kar
ta, religija, klasė, negi partija 
neprivalo kėsintis i 
sau teisę šitos laisvės 
nirnui. Kas kėsinasi, 
visi sveikai mokanti 
žmonės turi kovoti.

Bolševikų protestai prieš Lie
tuvos ržaurpatorius yra svei
kas pasireiškimas. Bet ar jie 
jai turi gana proto protestuoti 
ir prieš Rusijos užurpatoriuc

sunaiki- 
prieš tą 
protauti

Mes taisome senus ir naujus sto
gus labai gerai prieinama kaina. 
Bridgeporto Furnitūra Co., 3224 S. 
I laistei! st., ir Kadžius and Povi
lonis grabelius gali paliudyti mu
sų žodžių teisingumu.

Marcus& Curtis Hoofing Co. 
3414 Ogden avė.

Ofisas: Tel. Rockwell 0762 
Namų Rock. 8471)

$2
$1

20c

11- 
vei- 
dar 

pramonės
turtingą įvai-

antrų kartą 
lietuviškų 

Niekas iki-

Per Vakarų Europą

Eitkūnus apleidome 8:30 1

Berlinan atvykome lygiai 8 j 
vai. ryto. Pirmiausia nuvedė II 
į emigrantų stotį, kur davė vi- Įj 
rinto vandens, arbata vadina- ■ 
mo; cukrų gi reikėjo turėti sa-• j 
vą. Šiandie apie Berliną ap- d 
siniaukę ir miglos. H

■ 1

Iki Berlino važiavom, visi J 
kartu— Argentinon, Brazilijon, įį 
Kubon ir Meksikon. Iš Berlino I 
į Paryžių gi važiavom tik Ku- j 
b©3 ir Meksikos keleiviai.

Per Berliną važiavom pusant- | 
rep valandos. 1:8O v. po piet I 
pravažiavom didelį miestelį 1 
Leherte. Į llannoverį atvykom 1 
1:45 m. šiandie čia daug prily- I 
ta; kitur'laukuose net ir javai g 
apsemti. Sustojome Brocvvede | 
5 minutėms. Buvo jau 3:35 v. I 
Čia matėsi jau nunokę miežiai. 
Čia šiandie irgi daug prilyta.

llamm
Bahnsteig 
ne Eickel 
yra daug

Ir Čia šiemet šalta, kaip kad 
buvo Lietuvoj iki pusės birže- • 
lio m. šiandie čia gražu ir šil
ta; bet sako, kad čia šiemet dar 
nebuvo tikrai šiltų dienų.

Essen buvom 5:50 v. Ober- Įį 
hausen, mainų miestas, visas |Į 
durnais aprūkęs. Dusseldorf I 
buvom 6:40 v.

buvome 4:25 v.; 
buvome 5 vai. \\ an- 
buvome 5:30 v. čia 
anglių kasyklų.

j

šioj apielinkėj žieminiai ru
giai jau nukirsti, čia taipgi 
prisėta daup; pavasariniu ru
gių ,kurie vidutiniai atrodo.

Kollone buvome 7:20. U'ai 
didelis miestas,, per jį teka di
delė upė. sako Reinas. Tai 
pasienio miestas prieš Belgiją.

(Bus daugiau)
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero Koncertas Roseland
S LA 194 kp. narių žiniai

Pranešimas
p lės Jozevskaitės koncertas 

atidėtas

Iš New Yorko aplaikyla Chi- 
cagoje |>l£s Jozevskaitės teleg
rama, kuria ji praneša, kad 
Chicagon negalėsianti greitai 
atvykti. Taigi p-lės Jozevskai
tės koncertas atidėtas gruodžiu 
mėnesiui.

jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tvvewriteri

A J“ A
ANTANAS YUŠKEVICZ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 30 dienų, 3:00 Kalančių 
ryto, 1927 m., sulaukęs 53 me
tų amžiaus, gimps Kauno rady
bos, Panevėžio apskričio, Popy- 
tų parapijos, Akalicų kaimo. 
Amerikoj išgyveno 18 metų. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Oną, sūnų Edvardą, 8 bro
lius: Aleksandrą, Andriejų,
Amerikoj, o Lietuvoj Karolį. 
Kūnas pašarvotas, randasi 3125 
W. 41st PI.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Lapkričio 3 dieną, 8:00 valan
dą ryto' iš namų į Nekalto Pra
sidėjimo P. Š. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kaži-, 
miero kapines.

Visi A. A. Antano Yuškevi- 
čiaus giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs ir Broliai

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Antradienyje, lapkričio 1 die
nų, bus musų susirinkimas. Bu
kite visi, užsimokėkit mokes
čius už šiuos metus, nes yra 
daug tokių narių, kurių mo- 
kestvs užvilktos. Turiu listą iš 
Centro. Užvilkimas mokesčių 
yra ir mums patiems skriauda. 
Nei vienas musų nežinome, ka
da ištiks nelaimė. Kas bus tuo
met kaltas? Ne organizacija ir 
jos viršininkai, bet pačių mu
sų apsileidimas. Tad tėmykite 
savo mokesčių knygutę ir at
silankykite. Privalo kiekvienas 
būti šiame susirinkime, kad 
mokesčius užsimokėjus. Bet tu
rite ir svarstyti visus bėgan
čius reikalus taip SLA, kaip ir 
kuopos. Turime gerai prisireng
ti savo metiniam parengimui, 
kuris įvyks vasario mėnesį. 0 
prie to visi žinote, kad paskelb
ia laikas nominacijų organiza
cijos centro viršininkų, gi vė
liau bus rinkimai. &ie visi rei
kalai turi rūpėti visoms ir vi
siems, kad po laikui nereikėtų 
kitų kaltinti. Taigi ir kuopos 
valdybos rinkimas bus sekantį 
susirinkimų. Todėl visi budėki
te, skaitykite organų “Tėvynę”, 
kad turėjus tikrų informacijų.

• ■.

Raudonos Rožės Kliubo 
koncertas

Raudonos Rožės Kliubo kon
certas buvo vienas didžiausių. 
Publikos prisirinko pilnutėlė 
svetainė. Programas tęsėsi ga
na ilgai. Publika užsilaikė ne 
prasčiausia, bet ir ne geriausiai. 
Apie programo dalyvius nėra 
daug kų kalbėti. Mat'visi buvo 
lietuviškos žvaigždės. Lyros 

'choras taipgi stengėsi kiek ga
lėjo. Daug turėjo pagelbos iš 
Chicagos kanklių choro, o sa
vąsias storas mamas sukišo į 
užpakalį. Mamos tuomi labai 
nepatenkintos. —-Tas pats.

I _
I ■ w ' — — r r .

Tamošius Vabalas
Persiskyrė su šiuo pasauliu Spalio 29 dieną, 5:30 valandą ryte, 

1927 in., sulaukęs 33 metų amžiaus, gimęs Kauno rSdybos, Raseinių 
apskričių, Jurbarku parapijos. Amerikoj išgyveno 20 metų; paliko 
dideliame nuliudime moterį Prancišką, po tėvais Demskaitę, dukterį 
Bronislavą, sūnų Tamošių, brolį Jerominą, seserį Marcelę, 3 švoge- 
rius ir gimines, o Lietuvoj motin- lę Oną. Kūnas pašarvotas, randa
si 4511 So. Hermitage Avė.

laidotuvės įvyks Utarninke, Lapkričio 1 dieną, 8 valandą ryte 
iš namų į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Tamošiaus Vabalo giminės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikiirmą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Brolis, Sesuo, švogeriai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeilųg, Tel. Yards 174L

Persi kyrė u šiuo pasauliu Spalio 28 dieną, 1:00 valanda po pie
tų, 1927 m., sulaukusi 43 metų amžiaus, gimusi Kauno redybos, Ra
seinių apskričio, Vaiguvos valsčiaus. Amerikoj išgyveno 24 metus, 
paliko dideliame nubudime vyrą Aleksandrą, 3 dukteris: Mikoliną, 
Kazimierą ir Oną, sūnų Povilą ir gimines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4008 So. CaliCornia Avė.

Laidotuvės įvjks Utarninke, Lapkričio 1 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gėdulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimieros Dargvainienės giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Vaikai ir Giminės

■ Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Kazimiera Oargvainienė
Po tėvais Girzadaite

Aš nežinau, kaip kas supran
ta koncertų. Aš suprantu taip, 
kad koncertai! eiti, tai kaip po
kerį kaziriuoti: vienų kartų iš
loši, kitų — praloši. Taip ir su 
koncertais: vieni koncertai ner
vus suardo, kiti pataiso. AŠ 
visuomet gerbiu tuos žmones, 
kurie koncertu pataiso nervus. 
Man neaįMiina kiti žmonės, nei 
jų ligos, bet man buvo puikiu 
vaistu Babravičiaus, Vanagai
čio ir Yozavito koncertas. Tai
gi turėdamas gerų apetitų mė
ginsiu pasakyti ir kų mačiau 
ir kų girdėjau šiame koncerte, 
žinoma, aš kalbu apie praėju
sį “troikos” koncertų. *

Buvo taip: žmonių prisirin
ko pilna Auditori jos svetainė. Vi
si susėdom ir laukėm praside
dant kų nors. Visų pirma Yo- 
zavitas ant piano tik klankt, 
klankt. O pirštai, kad jau bė
gioja tai bėgioja, kaip katė pe
lę gaudydama. Staiga pasigirs
ta ot tokie ypatingai malonus 
garsai. Norėtume, kad jis dar 
kartų juos atnaujintų, bet Yo- 
zavitas jau nuvažiavo toliau ir 
jau dunda, o čia vėl lengvin, 
švęlnin. Ale tiek to. Aš, kaip 
ne pianistas, nežinau, kaip tu
rėjo būti, tat ir nesakau, tik 
laukiu seilę rydamas išlekiant 
Vanagą ant steidžiaus.

Na, ir štai už kelių minučių 
ir Vanagėlis yra. Aš tik kumšt 
savo draugui į pašonę: “Žiū
rėk”, sakau, ‘‘kas Vanagaičiui 
pripylė pauderio j plaukus. 
Plaukai atrodo taip, kad saky
tum jis tik kų iš malūno butų 
sugrįžęs.” Bet mano draugas, 
kuris tur būt turi geresnius, 
negu mano, akinius, atsako: 
“Prasitrink akis, tai ije pau- 
deris, bet pražilęs.”

Tai mat, sakau, žmogus be
gyvendamas auksinėje šalyje 
ir pražilo. Ale tai niekis: yra 
juk sakoma, kad žilė galvon, o 
velnias uodegon. Ir Vanagas tu
ri pakankamai pep, kad paten
kinus publikų, ir dar kaip pa
tenkinus! Varo per pusę valan
dos, per 15 minutes be per
traukos, o publika užmiršo ir 
žiovauti ir į lakrodžius žiūrėti. 
Žiuri į Vanagų ir akių nenulei
džia. Ir kur gi ji nuleis, kad 
kiekvienų minutę, kiekvieną se
kundų Vanagas mainosi, kei
čiasi, sukiojasi, linguoja, de
klamuoja, dainuoja, skambina, 
pasakoja. Kiekvienas pasisuki
mas vis kų nors reiškia, sako, 
dapildo žodžius, dainas, posmus.

Bet ką jus manote apie Ba
bravičių? Aš manau, kad jam 
VVisconsino farmos ar žuvys 
ėjo į sveikatę. Kai jis dainuo
ja, tai jau publikai snausti nė
ra ilada. Nežinau, kaip kitiems, 
bet man galėtų jis ir per 24 va
landas dainuoti, ir miegas prie
kabių prie manęs neieškotų.

Tiesa, šis koncertas pasibai
gė pusę vienuolikos. Eidamas 
iš svetainės, aš tik kišt ranką 
kišeniun, ogi kišeniuje vienu 
doleriu mažiau, neikad buvo ei
nant man koncertam Bet nesi
gailiu, nes išsinešiau pilną gal
vų ir širdį gražiai sudainuotų 
dainų ir Vanago juokų, kurių 
man išteks ilgam laikui.

Taip pat patėmijau ir kitus 
linksmus einant lauk iš svetai
nės. O iš kitų parengimų ma
tydavau einant > tuos pačius 
žmones sukandusius dantis. 
Mat, didelis skirtumas yra tarp 
parengimų ir parengimų, kaip 
ir su kaziriavimu: kuomet iš- 
kaziriuoji, tai eini linksmas, o 
kai prakiši, tai apleidi stalų 
[liktas. —Pustapėdis.

šiemet pataisė daug gatvių 
Roselande. Kur tik nepasisuk, 
visur rasi naujai gatves ištaisy
tas. Kuomet gatvės naujos ir 
daug platesnės, negu buvo se
nosios, daug patogiau važinėtis 
automobiliais. Važiuojantiems 
automobiliais patogiau, greičiau 
galima nuvažiuoti į vietų. Bet 
nereikia užmiršti, kad vieniems 
gerai, o kitiems prastai. Tas 
prastumas daugiau atsiliepia 
ant paprastų darbininkų ir 
vaikų. Kol septinta gatvė ne
buvo ištaisyta, tiek nelaimių ne
buvo, kaip dabar. Jau keletą 
kartų toko matyti, kaip auto
mobiliai susimuša ant septin
tos gatvės ir 'Miebigan avė. Čia- 
bus kalta ne gatvė ir ne auto
mobilis, bet patys žmones, kad 
nevažiuoja lengviau skersai gat
vę. Keliose gatvėse daboj“ pra
eivius raudonos lempos ir po- 
licmanai. Jeigu ne tie sargai, 
žūtų daug žmonių.

Ant 110 gatvės, prie Michi- 
gan avė., baigiama Ludavoti du 
namu, dviejų aukštų. Prie Mi
chigan avė. nauji namai dygs
ta kaip grybai po lietaus. Ke
letas savaičių atgal tapo pasta
tytas namas Kleino. Jame ati
darė fornyčių storų. Prie 115 
gatvės ir Miebigan avė. du kam
piniu namu bus nukeltu. Jų vie
toj statys naujus. Tolinus, pa
važiavus už West Indiana ir už 
geležinkelio, rasi daug lenkų 
gyventojų. Čia irgi st“toma pu
sėtinai naujų namų. Kuomet 
naujų namų prisibudavojo, daug 
senų namų matos renetai. Jau 
nebestoka namųk kokių nori, to
kių galim11 pasirenduoti. Nebe 
tie laikai, kada žmonės varžy
davos dėl namų.

Roselandietis.

Cicero
Trečiadienyje, 2 dienų lapkri

čio, vakare Liuosybės svetainė
je įvyksta prakalbos. Kalbės 
Antanas Kupreišis, siųstas kaip 
komunistų atstovas į Rusiją. 
Jis papasakos, ką patyrė ten 
būdamas per pusantrų metų. 
A. Kupreišis nėra jokis politi
kierius, sukčius, bet paprastas 
darbininkas. Nėra jis nei ora
torius, bet savo įspūdžius mo
ka atpasakoti. Tad • tokiam ga
lima daugiau patikėti, kų jis 
sako apie “darbininkų rojų”, 
negu kam kitam. Tad visi bu
kite trečiadienio (seredos) va
kare .Liuosybės svetainėje ir 
patys išgirsite. Ypatingai atei
kite tie, kurie esat garbinto
jai šventos Rusijos. O lietuvių 
tarpe tokių garbintojų randasi 
nemažai. Ir A. Kupreišis savu 
laiku galvą guldė už tų “dar
bininkų” šalį, bet galų gale 
persitikrino ir šiandien ką kitą 
kalhj. Tad gana svajonių, turi
me darodymų ant vietos. Juos 
išgirsite trečiadienio vakare. 
Bukite Liuosybės svetainėje. 
Įžanga dykai visiems.

Uicerietis.

PRANEŠIMAI
Bridgeport. — Saldžiausios širdies 

V. Jėzaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks Antradienyj, Lapkričio 1 dieną, 
1927 m., 7:30 vai. vak., Chicagos Lie
tuvių zAuditorijos Salėj, 3133 South 
Halsted St. Visi nariai bukite laiku, 
bus išduotas raportas iš buvusio dr- 
jos baliaus. Atsiveskite draugų dėl 
prisirašymo į draugystę. Kviečia

— A. Bugailiškis, Rašt.

Birutės choro vienų vyrų generalė 
praktika įvyks utarninke, lapkričio 
1, 1927, Lietuvių Auditorijoj, 8 vai. 
vakare. Visi vyrai dainininkai malo
nėkit būtinai dalyvauti praktikoj.

Valdyba.

ARTISTŲ AČIŪ 
“NAUJIENOMS!”

Bridgeport— šv. Mateušo Apašta
lo Draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks Spalio 31, 1927 m., 7: 30 v. v., 
Lietuvių Auditorijos salėj, 3133 So. 
Halsted St. •

Visi nariai pribukite laiku, nes tu
rime daug svarbių • reikalų dėl ap
svarstymo ir išgirsitė raportą iš įvy
kusio draugijos baliaus.

A. Bugailiškis, rašt.

Į CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Graboriai Akių Gydytojai Lietuviai Daktarai

Už surengimą mums pasek
mingo koncerto 28 spalių, Liet. 
Auditorijoj, Chicagoj, esame 
širdingai dėkingi. Ypatingai p. 
šmoteliui, kaipo vyriausiam ren
gėjui.

J. Babravičius
A. Vanagaitis
M. Yozavitas

. Roseland— Lapkr. 1 d„ 8 v. vak., 
Aušros knygyne, 10900 S. Michigan 
Avė. įvyks Lietuvių Improvement and 
Benefit Klubo susirinkimas. Bus įvai
riu raportų ir svarstymas naujų 
reikalų. ‘

Visi Klubo nariai atsilankykit, ypa
tingai tie nariai nepamirškite, kurie 
turite užvilkę mokestis. Jeigu neuž- 
simokėsit tai busit suspenduoti arba 
išbraukti iš Klubo.

J. Tamašauskas, sekrt.

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal GI74 
SKYRIŲ S: 

3238 S. Halsted S’t. 
Tel. Boulevard 4063

Lietuviai Advokatai

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd S’t. nuo 7—9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas.

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo C> iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Room 1012 

Phone Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sraktai. — Ingaliojimai. — Paskola 
pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS ir
BAILYS F. MASTAUSKAS

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto i^ki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6.
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

. A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001, 
Tel. Randblph 1034. — Vai. nuo 9—G 

Vakarais
3241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

,, A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street 

Cor. Washington antį Clarks Sts.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8305

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950

• Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Namų Telefonas Pullman 6877

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. V AITUSH 

OPTOMETRISTAS

LIETUVIS’ AKIŲ 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 teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atvda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street
Phone Kenwood 1752 ( 
Praktikuoja 20 metų

PINIGŲ YRA DAUGIAU NEGU 
KUOMET JŲ YRA BUVĘ

Gal tu neturi visą to ką norėtum 
turėti, tečiau jei tau reikėtų daugiau 
tavo gyvybės palaikymui, tai lengvai 
galėtum gauti. Tu nesukrauni nei 
saulės šviesos, nei vandens, tečiau bfe 
jų negalėtum išgyventi nei pusės tiek 
kiek gali išgyventi be pinigų. Su
naudok išmintingai tuos pinigus, ku
riuos turi ir nesirūpink. Jei turi ko; 
kią kliūtį su savo akimis, tai būtinai 
sužinok, ar ji nėra pavojinga. Ateik 
pasiteirauti pas Lietuvį.

DR. G. SERNER
3265 So. Halsted Street

Lietuvės Akušerės
Phone Yards 4951

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS
A K U Š E R K A

3252 South Halsted Street

Viršui Universal
State Bank ....

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

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Yards 1119
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose ffioterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

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

3464 South Halsted S'treet
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Manlewood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos.:
9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. BrunHwick 
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IU CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Office Uouleevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Res. G600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

Ofiso Phone Canal 6257 " •
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

Įvairus Gydytojai
GYDO

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

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 v. po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 MarshalI Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:

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

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kcnvvood 5107

Valandos
nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo G iki 8 vai. vakare.

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų, 
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną 

Res. Telephone Plaza 3200

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St. netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 8110 

Naktį So. Shore 2238, Boulevard G488

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:80 iki
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockvvell St.

CHIGACO, ILL.
Ofiso Tol. Boulevard 9693

Rezidencijos Tel, Drexel 9191

Off. Yards 3557, Res. Hemlock 1385 
DR. JONAS MOCKUS 

D E N 1’ 1 S T A S 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėlioj pagal sutartį 
3404 South Halsted Street, 

Chicago, III.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai .........

Ofisas
4729 South Achland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
Vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rez. Tel. Drexel 9191 

DR.A.A.ROTH
Rusas, Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 S'o. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7— 8 vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 10- 12 (Jeną.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. luoomis Street 
kampas 18th St. ir Blue Island Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7 -9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Phone Ofiso Canal 4922 
Phone Rez. Virt ory 7516 

DR. E. SIEGEL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kraujo ir Šlapumo analyza 
Valandos: 1 I ir 6 > vak.

1800 So lalsted St.
Chicago 1
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Miscellaneous
Jvairųs

Educational
Mokyklos

IŠMOKIT PLEISTERIAVIMA PAS 
KONTRAKTORIŲ. Priimsime gerą 
žmogų ir duosime darbą laike mokini- 
mosi. Išlaidos mokslui nedidelės, jei 
norite dirbti už 60c. j valandą, atsi- ____ . . ... .
lunkykit. Po 4 savaičių mokslo dirb- biskj {mokėti, kitus mažais

Fumiturc & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Financial
Finansai*Paakoioa

Real Estate For Sale
N amai-žemė Pardavimui

site kaip pleisterninkas.
Chicago Plastering School, 

1123 N. Ashland avė.

GREITAI IR PIGIAI i 
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS j 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystė®, stenografijos, ir kitų, 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai (išbaigia
ma pradinj mokslą j devynis mėne
sius; aukštesni mokslų į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių jgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai Imsi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
ap išvietę.

Amerikos LietuviŲ 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 So. Halsted St„ ( hieago. III.

NAMŲ APŠILDYMAS DIRBTUVĖS sampeliai, 50% pi-
PLUMBINGO ĮVEDIMAS glau.

Mes parduodam bile kur ir suteikiam $179 narloro kambario setas, mo- 
apskaitliaviiną dykai. Planai prie hair, $95.
kiekvieno {vedimo irgi dykai. Tik $75 ^yalnut valgomo kambario

‘ nSj, $37.
$45, 5 šmotų pusryčių setas, 

$22.50.
Boyscn Sarnple Furn. Co.

6335 So. Ashland avė.
Buvus CaHfornia Samplc Furn. Co.

mėnesF! setas^ $37 
niais išmokėjimais. Atdaru vakarais f 
iki 7 vai.

THE ABBOTT 
PLUMBING AND HEATING 

SUPPLY CO.
5201 W. Grand Avė. tel. Bershire 1322

NAMŲ APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
NEKEIK {MOKĖTI

21 iAjiiokCjiinui. Guru iikarštu vanileniu apšildymas iveda 
mas. Apskaitliavimas dykai.

Tel. Triangle 8231

GRAŽUS moliair purtoro setas, 
$50. Puikus walnut miegruimio se
tas, $4ū. 7 šmotų walnut valgomo 

, kambario setas, $40, 2 Wiiton kau
rai. $20 kiekvienas. Atsišaukit bile kada. Avallnble Storuge Co., 7732 

. Stony fsiand avė.

AR JUS NORITE
didesnj užmokesnj, gėrės.ics (____
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
rinus išmokai to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
ti in Darbą surandame $20.00 ir $-10 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 b 
daugiaus.
FEDERAL ,\UTO ENGINEEKING 

SCHOOL

KRAUTUVIŲ F.x<ČERIAl 
Grose/ nių, hučer- 
nių, Delikatessen, 
Restau rantų, Ken- 
džių, Bekernių, Mu- 
bų specialumus. Ge

ras patarnavimas žemos 
- kainos. ...
darbo i SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street jimnis.

PARDAVIMUI pigiai kietom ang 
lim pečius.

3204 So. Halsted St.

2- R1 MOKGJC1AI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną
Perkame real estate ■ 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

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

Aš Augustas Shimkus, pailelkau 
brolio Antano Shimkaus, paeinančio 
iš Lietuvos, Kauno rėd., Šiaulių aps., 
Pašvitinio parap., Lavlkonių kaimo. 
Gyvena Chicagoj; meldžiu atsiliepti 
patsai ar kas žinanti pranešti, už Ką 
busiu dėkingas. AUG. SHIMKUS, 
R. 1, Box 89, Rhinelander, Wis.

GRAŽUS mūrinis bungalow, karš
tu vandeniu šildomas, gražios grin
dys virtuvėj, maudynėj ir pantrėj. 
Tiktai $750 imokčti, kitu« kaip ren
dą. Netoli 71st St. ir Western Avė. 
EVERGREEN REALTY CO., 9201 
S. Westem Avė., Beverley 7330.

BARGENAS, 2 flatų mūrinis 
namas, 7400 S. 5 ir 6 kamb. garu 
šildomas, uždaromi porčiai, 1 blo
kas nuo mokyklos ir bažnyčios, 
$1000 {mokėti, kitus išmokėjimais. 
La Zoris, 64 W. Randolph, Phone 
Stale 6772.

Miscellaneous

KIEK JUS MOKATE 1’2 SAVO 
l’lumbingą ir namų apšildymo 

reikmenis

Sutaupyki! pinigų pirkdami pas 
mus olselio kainomis. Jus nepriva
lote mokėti DIDELIŲ KAINŲ.

Nors musų yra didelė kompanija, 
bet mes suteikiame asmenini patar
navimą.

Southend Plumbing A Heating 
Supplv Co.

2108 So. Stale St. 
Tel. Calumet 1200

MEYER CARTAGE CO.
Turi didelius uždaromus vežimus, 

veža j visas dalis Middle West. teei
tų tavoras priimamas nebrangia kai
na. 1737 Sedgwick St., Diversey 2027.

LIETUVIAI neatidėliokit. Artina
si žiema, užsikamšyki! langų sky
les. BIQUE, 10 metų įaugu kilno
tojas. Pašaukit, apskaitliavimas dy
kai. 126 \V. Grand avė. $up. 7744.

SUN PORČIAI ir Enclosures, ga
ražai, pertaisymas, darbas greit at
liekamas: Mes važiuojam nile kur. 
C. P. Pederson, Stevart 5383.

APSAUGOJIMUI savo sveikatos 
— Išvalyki! savo catch basin ir tai
some juos. Patarnavimas Chicagoj 
ir apiejinkčsr.
National Catch Basin Cleaning Co. 
1620 \V. Lake St. Seeley 7762

$5 {MOKĖTI. Generalini kontrok 
toriai, muro darbas, plumbingas, na
mus jakeliam, dedam pamatus, sta 
tom garažus, perdirbs m senus ir nau
jus, 
musų

Ilarr.
1820.

lengvais išmokėjimais. Gaukit 
dykai apskaitliavimą kol pra- 

darbą, Beil Contracting Co., 
0697 vakarais ir nedėlioj Plaza

Briupeicort Pain’iug
& Hardvvare < ’o.

Malevojam ir popieruojam. Uflaikon 
mr.levą, popierą, stiklus ir t t

3149 So. Halsted S* 
Phone Yards 7282 

J P RAMANt ’ON’« ”

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisoma? 
ir garantuojamas už $4. Automobi 
lių, trokų patarnavimas Chicagdj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu 
mo. Didžiausia ir geriau*»q s t ogi, 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik T'aty 
rę unijos darbininkai Ramdomi

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-16 Ogden Avė..

Phone Lawndale 0114

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
Tel Lafayette 8706—87t0 

Chicago

ELECTRIC KONTRA K TORIUS1
. Seniausias iš lietuvių, fcur duodi 

užganėdinimą. {vedam elektros drs 
tus, motorus, taisom elektrom reik 

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc
2522 So. Halsted St., Chlcag*

Phone Victory 7452

GARAŽUS, purčius, cementiniu? 
šalytakius, grindis, pamalus, stogus 
malevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 {mokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitllavimo. 
jiem. 7969.

5429 S. Ashland avė. 
Arelio Construction Co.

General Contractors

Personai
Asmenų Ieško

KNYGVEDYSTĖS ir apskaitliavi- 
mo mekinama privatiškai universite
tą baigusios instruktoriaus, dienomis 
ar vakarais, priimami studentai, grei
tos pasekmės, nebrangu.

Phonc Van Buren 2130

.Help Wanted—Malė
Pathininkių Reikia

DIDELĖ PROGA

Business (jhances

SINGER siuvamos mašinos, de- 
monstratoriai ir pertaisytos, po 
$10 ir daugiau, cash arba išmokė-

4251 Cottage Grove avė.

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & , 

! Mortgage Organization

PARDAVIMUI 6 kambarių moder
niškas medinis bungalow, kieto me
džio trimas ir grindys, furnas šil
domas, * geroj vietoj, kaina $7000, 
{mokėti $5(M> ar daugiau, .šaukit sa
vininką, 6024 S. yVinchester avė. 

.Rod Cliff 2570.

BARBERNĖ, 4 krėslai pardavimui 
pigiai. Geriausia vieta West Sidėj. 
1610 W. 47th St. Arti Ashland Avė.

HAULING biznis — kontraktai su i 
geru uždarbiu, reikia važinėtis tro-' 
kais toli, reikia $1500. Turi būt ma- • 
žiausiai 3*/i tono sunkumo perveži
mas.

UNITED FORWARDING CO. 
400 N. Green Street 
Klauskite Mr. Brach

1618 W. 18 S t.
I. F. DANKOWSKI, Prez.

C. J. DANKOWSKI, Sekr. Ižd. 
Pirmi, antri ir treti 

morgičiai 
Tel. Canal 1875 

| visus departmentus 
Pigiausios kainos. Greitas 

patarnavimas

ALBANY Park kampinis, 12 apt. 
namas, už 2 blokų visa transpor- [ 
tacija, privatiški porčiai, jardas, 
2—4 kambarių, gatvė ceementuota, 
savininkas parduos labai pigiai ar
ba paims 2 flatų namą ir cash. Ma
tyki! savininką. 5027 N. Bernard 
St., 2 blokai į šiaurę nuo Lawrence 

i avė.

Real Estate For Sale
Nainai-žemg Pardavimui

PARDAVIMUI 5 kambarių naujas 
mūrinis bungalow, 2 karų garažas, 
stikliniai porčiai, tiktai bisk| {mokė
ti, kitus kaip rendą, mainysiu { lo
tą; savininkas 9319 Eberhart Avė., 
Cnesterfield 6021.

7 KAMBARIŲ cottage, 2 mie^rui- 
rniai ant viškų, kieto medžio trimas 
ir grindys, furnas šildoma.

5940 So. Hermitage Avė.

Real Estate For Sale
Namat-Žemė Pardavimui

12 APARTMENTŲ namas, 2934 
Belle Plaine avė., po 4 kambarius, 
pirmos k’esos, lolss 50X125. neto
li 2 karų linijų. Tikras pirkinys, 6 
sykius rendos. Savininkas Bucking- 
ham 0877.

$4000 casli nupirksit equity mo
derniško 2 flatų namo, 8112 Vernon 
avė., 5 kambarių, 2 karų mūrinis 
garažas, kaina $16,500. WM. KIRK, 

; savininkas, 7745 Essex avė. Saginavv 
KUR jus nupirksite murinj bunga-; 8370.

low kaip šis už $9500? 5 kambarių,1 ——————--- --------—-----------------
2 ekstrą kambariai ant viškų ąržuo- i PARDAVIMUI naujas apartmen- 
io grindys ir trimas, furnas šildomas, | (inis nama> ir krautuvė, 2 didelės 
stikliniai miegojimui porčiai, 37/2 pė- krautuvės su skiepu, 6—4 kamba
rių lotas, 2 karų garažas, gera trans- rjQ apartmentai, 4 karų garažas, 
portącija, tiktai $1500 cash. AtHi- rendų $6540, su $40,000 galit veik- šaukit 3717 Armitage Avė. arba te- kaina $53,0(8), priimsiu lotus kai- 
lefonuokit bpaulding 4280. Charles ■ J)o pnokėjimą. Mes pa.statVHiin bun- 
Jarchow, Realtor. I <a|ow, 2 flatų namą ant jūsų loto
------ - ---- ---------- arba musu loto tik bizkį {mokėjus.

ŠTAI vienas saugus, Rogers Park, M1 N. Cravvford avė. Irving 2634.
6 flatų, 100% išrenduota, $6000 cash, f
geriausias pirkinys šiandie. Kenneth

. Havvkins, 1745 Howard St.

rendų $6540, su $40,000 galit

4 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
netoli Western Electric Kompanijos, 
yra gasas, elektra, vana, viškai, su 
grindimis aukštas skiepas, $1500 {mo
kėti, kitus kaip rendą. Jos. I. Novak, 
4010 W. 26th St.

KĄ TIK UŽBAIGTAS
6 kambarjų mūrinis bungalovv, 3553 

W. 63 PI., gerai pastatytas, yra vi
si {rengimai ir apmokėti, gera tran- 
sportacija, kaina žema, išmokėjimais. 
Savininkas ant vietos nedėlioj po pie
tų. Aųgust Morgenroth, savininkas ir 
budavotojas. 9738 So. Robey Street, Į 
Beverly 6954.

KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT

Namą, 
Bizni, 
Automobilį, 
Farmą

ATSILIEPKITE
PAS MUS

Gerus ^argonus greit per 
pasaranga išleidžiam.

MUSŲ KOSTUMERIAI 
laukia ką turit dėl musų tur
gaus. Ateikit, rašykit arba tele- 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv, 
2 karų garažas, atiduosiu už $8300, 

; tiktai biskj įmokėti, arba mainysiu 
* į lotą. 2929 N. Mason avė. Berk*- 

shire 5201,

6 FLATŲ muro nąpias, garu šil
domas, įplaukų $540 pe» mėnesi. Par
duosiu pigiai, 410,000 cash arba bo- Į 
naiš. Netoli Rock Island stoties iri 
parkų. 71st ir Steward Avė. NAU- i 
J1ENOS, 1739 So. Halsted St., Box 
No. 993. »

TURIU pinigų investavimui 
chattel morgičius, mėnesines mo>- 
kainas notas, mašinas, fikčerius, 

groserio krautuvė. Geras biznis. Pi-, bekernes, restaurantus, bučerries 
giai. 1010 W. 69 St. Tel. Triangle ar kitus biznfus. F. BOLAND 7th 
' ' fl., 215 W. Randolph st. - Franklin

3446.

PARDAVIMUI delikatesen Ir

Šita sena įstaiga, didžiausia-------------------------------------------
savo rųšies, reikalauja 3 lietu- PARDAVIMUI ice creain parlor 
vių vyrų dėl išsimokinimo šios 
įstaigos biznio. Jus galėsite tuvių apielinkėj, 
dirbti dalį arba pilną laiką. Ap-1 
’ikantas turi gerai atrodyti ir 
būti mažiausiai 25 metų am-

naujos
parduodu pigiai 

priežasties ligos. Joseph Duris, 
_ __ Halsted st. --------------- i 

___________ i------------------------- REALTY &
PARDAVIMUI delikatesen su 4 

žiaus ir turi būti gyvenęs Chi- kambariais iš užpakalio, netoli 2 
o (’o«1 yardų ir 1 freight house, $20cagoje mažiausiai 2 metus. ren(|at 532 w. 47th St. 

Pa 31 matyki te su manim šian
die. Ofisas atdaras iki 8 vai. 
vakaro.

ANTRI MORGIČIAI
aprpikavimas

12 FLATŲ mūrinis namas, 71 St. 
ir Eggleston, rendos $10,700 j me
tus, pigiai, 5% sykių rendų. Ge
riausioj vietoj. Savininkas, 7519 S. 
Halsted st. Radcliffe 2520.

Dykai

6305 S.

MORTGAGE
Western Avė

Exchange—Mainai

CO.

3 FLATŲ namas pardavimui, 2-5 
ir 1—4 kambarių, vana, medinis na
mas cementiniu pamatu. Savininkas 

5233 Emerald avė.
Yards 1070

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis į vieną mu- lv 

sų puikių nubgalow, kurie randasi “ 
netoli Marųuctte Mnnor, o kitus 
ki proga jutns apsitfvventi lietuvių 
distrikte ir vietoj mokėjus rendą 
savi inkui, jus mokėsite už savo 
namą.

Phone Hemlock 8300

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

____ ___ .___ 10 FLATŲ namas — 79 St. ne
mokėsite kaip rendą. Tai yra pui- toli Ashland, moderniškas, parduo

siu arba mainysiu bile į ką kaipo 
dalį įmokėjimo. WALTER J. PAUL, 
Real Estate, 3236 W. 55th st. apt. 2.

MR. JAMES VERR 
Room 328 29 S. La Sal

HARDWARE Krautuvė pardavimui. 
Gerai įrengta. Paaukausiu pigiai už 
cash. 7309 W. Roosevelt Rd., Forrest 
Park, III. Tel. Forrest 527.

Furnished Rooms
BRIGHTON Parke. Gražus kam

barys (iri vieno ar. dviejų vaikinų. 
Tel. Lafayętte <8212.

PARDAVIMUI pigiai restorantas. 
Galit nupirkti su mažai cash, ge
ras biznis, geroj vietoj, arba inai- 

I nvsiu ant lotų, automobilio, bučer- 
nės arba kas ką tuflt. Priežastis — 
turiu du bizniu, vienas negaliu ap
dirbti. Atsišaukit. Pullman 4396.

MAINYS
Grosemef. 
Bučernes, 
Lotus, 
Automobilius

ANT -
Namų, 
didelių, 
mažų, 
vidutinių.

teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

. Canaj 4060

2 FIATŲ medinis namas, cemen
tiniu pamatu, 50 pėdų lotas, furna- 
su šildomus, 3 karų garažas, {plau
kų $100 { mėn. kaina $8750, $2000

■ {mokėti, kitus išmokėjimais. Del 
' sutarties šaukit Vincennes 8211, 
7240 Perry Avė.

SU mažu {mokėjimu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mu-

Tuoj

61 St. ir MįchTgap avė., moder
niškas 6 flatu 'namaš, po 6 kamba
rius, garu šildomas, elektra, naujai 
dekoruotas, su $4000 galit veikti, 
arba mainysiu į ką nors mažesnį. 
H. T. Coleman & Co., 5857 S. State 
St. Tel. Wentworth 5702.

KAM MOKĖTI RENDĄ
Kuomet už tuos pačius pinigus ro bungalow puikiai pabudavo- 

jųs galite turėti nuosavą namą. Tik ta įr moderniškai įrengta. Jei 
remi" Į kas nori, gali pirkti ir už cash.
mą, 5 iki Okambarių mūriniai bun- Namas randasi puik .oje Mar- 
galow ir rezidencijos, moderniški ff p k aniplinkėie visais atžvilgiai, tile stogas, tde va- nuette 1 arK apiuinheje,
na, ugnavietės, vandens šildytuvai, trejetas blokų nuo parkų, arti 
kambariai dekoruoti, lotai *>0x10(1, rtnfvpknrin ir hnii)pvririi Pirkė- 2 blokai į vakarus nuo įtariem avė. I gatvcKarių ir ooiuevarų. rirKe-

tik •

PARDAVIMUI buČemfi ir gro
sernė labai pigiai iš priežasties dvie
jų biznių. Kas pirmas atsišauks,FURNIŠIOTAS kambarys, priva- I, 

tiškoj šeimynoj, vana, vienam arba lai laimės. 3140 S, Wallace st. 
dviem. 1 fl. 2325 W. Fullerton Avė.--------------------------------------- 4^-

BARBERNĖ pardavimui. Gyveni- 
RENDAI 2 šviesus kambariai dėl į mo sąlygos verčia mane greitu lai- 

2 vaikinų. Prie mažos šeimynos.
2819 So. Emerald Avė.

ku parduoti barbernę geroje apie-. 
' linkėję, biznis eina gerai. Parduo-' 

— - i siu nupiginta kaina ir ieigu reikės ■ 
KAMBARYS rendon dviem vyram. Salėsiu morgičių palikti. Apielinkč j 

Karštu vandeniu šildomas, arti karų ll,e>luv,U ,r kįjM ĮJVjų-
linijos. 3951 So. Campbell Avė. Vieta Mt. (ireenwood. Kreipkitės 

J * sekamu adresu: Ig. Virbylh, 1105b
Vincennes avė., Cnicago, III.

For Rent
RENDAI automobilių taisymo ša- 

pa arba garadžius. Atsišaukit j Sto
rą. 3200 So. Halsted St.

RENDON 6 kambarių fintas, mo
derniškas, janitoriaus patarnavimas, 
tinkamas gydytojui ar šiaip šeimy
nai. Renda $75. 641 W. 119th Street, 
Tel. Pullman 0494.

PARDAVIMUI pool room, 15 sta
lų, cigarų, saldainių ir soft drink. 
Geriausia vieta didmiestyje, geras 
biznis. 334 S. State St.

PARSI DUODA pirmos klesos soft 
drink parloris, 

renda. Kambariai pagyvenimui.---
duosiu pigiai visą arba pusę. Par
davimo priežastį patirsit ant vietos. 

733 W. 18 St.
5 KAMBARIŲ fintas rendon, šunį Arti Halsted si.

parlor, uždaromi pal čiai, karštu i 
vandeniu šildomas, $47 { mėnesį.

4704 W. 18th St.

FLATAS 3 kambarių parendavoji- 
mui vyrams ar moterms. 4631 S. St. 
I.ouis Avė. ,

6 DIDELI, šviesus kambariai, nau
jai dekoruoti, puiki transportacija, i 
galima tuojau gyventi, $30 j mėnesi. 
451 W. 38th St., Tel. Stewart 6424.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU $850 grojiklj pidhą 
už $110, sykiu suoliuką ir rolelius.

6136 So. Halsted Street 
1-mos lubos

PARDUOSIU Angelus grojiklj pia-, 
ną su suoleliu, cabinet ir 41 rolellų 
už $120, liktai už cash pirkėjams., 
Pasimatykit su GEORGE JORGEN- 
SEN, 1120 So. Halsted St., 1 fl. 
----------------/--------------------------

GROJIKUS pianas, gražus kei- 
sai, pirmos klesos stovyje, Art Co- 
lonial išmarginimo, už $85, pusė 
įmokėti, kitus j 90 dienu, rolellai, 
suoliukas ir karpetukas dykai pir
kėjui. George Kimberley, 6512 So. 
Ha'sted St. ist floor.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 40 akrų &rba daugiau farma arti Benton Harbor, 
mylios nuo St. Joe upės. Viduryj vai
sių farmų. Pyčės. vynuogės, alfal- 
fa ir Šienas — geriausi dirva. Geros 
išlygos, nepriimsiu mainų. Pirk nuo 
savininko. EDD KING, Sodus, Mich.

Real Estate For Sale
______Namai-Žemė Pardavimui_____

' BUK PRAPERTIERĮŪMI
I^ngviu budu gali turėti medipį 

bizniavą namą pirkdamas arba mai
nydamas ant automobilio, loto, ma
žo biznio ar ko kito, rendos neša $60 
{ mėnesį. Nėra jokių kaštų, veikit 
greit. John MIKšIS, 3407 South 
Morgan St.

garu šildomas, pigi nydama8 ant automobilio, loto d pagyvenimui. Par- w,njA <>*• v-

VAISIŲ ir grosemės krautuvė, 
prie geros gatvės, tarpe dviejų bu- 
černių, 3 kambariai iš užpakalio, ne
brangiai. Turiu apleisti miestą. 2917 
W. 63rd St., Hemlock 5620.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Bargenas.

1409 So. 49th Ct., Cicero, III.

GERAS,lotas netoli 52 St, 
yra visi įtaisymai, bargenas, 
reikia $300 cash.

K. D. FRIEND 
5503 Everett Avė.

Arba šaukit Hyde Park 2005

Financial
FinansaLPaskoloa

PARDAVIMUI NAMAI
r

PARDAVIMUI gražios cottages, 
murinės po 5 kambarius, tile va
nos, elektrinės ledaunės, garu Šil
domos, pigi kaina, išmokėjimais, 
apžiūrėki! 9926-52 Normai avė. ar
ba phone Beverly 7900.

LOTAI
KAS nori gauti gerų barme

nų prie Marquette Parko LO
TŲ, tai pasiskubinkite, ūktai 
keletas patik-).

A. N. MASULIS
6641 So. Westem Avė., 

Republic 5550
i

PARDAVIMUI moderniškas 2 
flatų, 6—6 kambarių namas, k. v. 
š. 2 karų garažas, su $10,000 "galit 
veikti.

Merrimac 4663

PARDAVIMUI — rinktinas biz
nio kampas, trys frontai, 138 v80 
pėdų, 51x60 pėdų. 132x60, 99 V4 
pėdų, ant užpakalio loto 2 edition 
North Avė. Terrace, 2 blokai nuo 
L C. Pasiulykit patys, C. F. Edson, 
240 E. Delaware PI.

prie Riverside Drive. Arba pastaty
sim, pagal jūsų norą.

JONAS BROS.
451 Riverside Drive 

Arba rašykit Box 991 “Naujienos”, 
1739 S. Halsted st.

jaš gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. Campbell Avė.

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

Tąlephone Yards 0062 
Daro paskolas ant

1-mo ir 2-ro Morgečio
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

PASKOLOS namų savininkams — 
$100 iki $500, be morgičių arba pa
sirašytojų. Matyk it mus dėl greito 
patarnavimo.

CENTRAL FINANCE CO.
Morton Bldg., 108 N. Wells St.

- ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
. ma, padaryti ir nupirkti j vieną diepadaryti ir nupirkti į vieną die 

ną, geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN,
155 No. Clark St.

' Room 820 ' Central 6260
TAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS i

Mes pasiimam ir dastatom bile 
kur. Darbas garantuotas ir geriau
sias. Pigi kaina. Pabandykit pas 
mus. Taipgi turime naujus pirmos 
rųšieą rakandus

Cohimbus Park Furniture Co.
5655—57 W. Madison st. Col. 0319

Furniture & Fixtures
Kakandai-Itaifcai

Visokios rųšies galėsite pasirink
ti. Turime 2 flatų. medinis namas 
po 4 ir 4 kambarius, įtaisytas pa
gal vėliausios mados.

2 FLATŲ mūrinis namas po 4 ir 
4 kambarius.

2 FI^ATŲ mūrinis namas po 6 
ir 6 kambarius.

4 FLATŲ mūrinis namas, visi 
po 5 kambarius ir garažas 4 maši
noms.

PARJ>AVIMUI namas tik 9 metų 
senumų, 3 pagyvenimų, Storas, bu- 
Černė, 3 karų garažas, įtaisytas pa
gal vėliausios mados, biznis išdirb
tas per daugeli metų. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant lotu ar 
namų.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer avė.

Tel. Lafaydtte 7674

LIETUVIAI 
Gyvenkit Brookfielde

Aš dar turiu keletą puikių nau
jų mūrinių bungalow, jus*galit juos 
įsigyti Įmokant tik $1000, o kitus 
išmokėjimais kaip rendą. Kam mo
kėti rendą, kad šituo budu jus ga
lit turėti 4 arba 5 kambarių bun- 
galow, su uždaromais porčiais, mū
ryta vana, aukštu skiepu ir viškais. 
Yra visi įrengimai ir moderniški 
parankumai, lotas 40x128.

K. RICKEK, 
2458 S. St. Louis avė. 

kampas 25th St.

GATAVAS dėl statymo namų 50 
pėdų lotas prie Westfcrn avė., neto
li 73 St. čia reikia tuojau, krautu
vių. Keletas lotų prie Artesian ir 
Maplewood, netoli 73 St. labai pi
giomis kainomis. Frank J. Hinkamp, 
7918 S. Westem avė. Republic 4900.

KAMPINIS 6 flatų namas, 8301 S. 
Throop St. viskas moderniška, 
$15000 cash galit veikti. 3—5 ir 
3—4 kambarių, su Murphy lovoms 
šienuose. Pamatykit dėl gero pirki
nio. Savininkas Vincennes 7346.

tylės perkame

Lietuvos Bonus

J. S. L0WITZ 
318 So. Dearborn St.

PARDAVIMUI naujas 5 kambarių 
mūrinis bungalow, bargenas, kaina 
$7800, cash $300, rendos $60 j mė
nesį. 8989 Nottingham Avė., arti 
Irving Park Blvd., (TREJLLY, 808 W. 
Van Buren St

MUSŲ prityrimu pastatytų 10 mo
derniškų po 5 kambarius bungalovv, 
geroj apielinkėj, 1 blokas nuo 22 
St. prie Maple Avė., Bervvyn, III., 7 
mlnutos ėjimo iki Onk Park “L” 
stoties. Pažiūrėkit kol nupirksite 
vieną. Lengvais išmokėjimais, pigi 
kaina, $8500. Mes pastatysim ant 
jūsų loto už $1000, kitus kaip renda.

JOHN SKALE Jr., 
Tel. Riverside 6097

demiškų po

rendą.

Žiūrėk šių bargenų
Naujas 5 kambarių mūrinis bunga

lovv, plieno konstrukcijos, furnas šil
domas, aržuolo trimas, 
knygynas, bufetas, ’ 
bingas, gatve cementuota, netoli p* 
ko, 2 blokai nuo Belmont karų, ti----$7950, cash $2000, tik viena liko už tą 
kainą. HANSON & OSTROM, 3550 N. 
Cicero Avė.

GERIAUSIS BARGENAS North- 
west Sidc — 2 flatų mūrinis na
mas, 5—5 kambarių, sunparlorai, 
ice box, aržuolo trinias, tile vana

n»«’ uo-navietė ‘r prieangis, gasiniai pečiai, lotas vėTiaush Jlum- 31 y 125, kaina $14,500, cash $1500. vėliausia uni'rr? ni: xt ur„„,isnpar. I. B. BRUCE, 745 N. Hamlin avė. 
iktai Kedzie 7891. Atdara nedėlioj visą dieną.

ATYDOS
Bile namas šioje grupėje 

$1500 cash, kitus kaip rendą.
už

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis į vieną mu

sų puikių bungalow, kurie randasi 
netoli Marųuelte Manor, o kitus 

1 mokėsite kaip rendą.
Phone Hemlock 8300

4422 Schubert nve. 6 kamb.
rinis bungalovv.

4341 Drunnnond PI., 2 flatų 
rinis namas.

4454 Byron St., 7 kambarių re
zidencija.

4815 N. Tripp avė., 6 kambarių 
murinė rezidencija.

422 Lake Avė., Park Ridge, 2 fla------------- —------------------ 2 Z

4—5 mūrinius bungalow, tile stogas, k. v. 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros 
kasdie, 3052 N. Major Avė. Palisade 

j 1179.

tų medinis namas.
5059 Carmen avė., 2 flatų, 

kambarių. Atsišaukit. \
G. Earl Grindie 

4956 N. Kentucky avė. 
Palisade 0029.

mu-

mu-

KAM MOKĖTI RENDĄ?

GERIAUSIS bargenas North West 
side, 5 kambarių cottage, 2 karų ga
ražas. Kaina $5,600, cash $800.

Atsišaukit:
J. R. BRUCE , 

745 N. Hamlin Avė. 
Kedzie 7891

BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe

SPECIALIAI, VEŽKIT TUOJAU 
Visas blokas, jskaitant 2 kampus, 
prit Grand Avė., netoli, pabrangs ke
letą tūkstančių dolerių kaip tik 40 
pėdų cementavimo kontraktas bus už- 

Matykit savininką. Dr. C. A.Ką jus turite parodyti už visą
savo praeitą gyvenimą? Gal būt dk baigtas. Matykit savininką. Dr. C. A. 
dclj skaičių rendų kvitų. Ar jus ži- Kirkvvood, 3939 W. North Avė., Tel. 
note, kad jus galite įsigyti namą Belmont 2407.
mokant dar mažiau negu kad jus 
dabar mokate. Tik biskj įmokėjus 
jus galite nusipirkti 5 kambarių 
bungalovv, su stikliniais porčiais 
karštu vandeniu šildomą, ugnavie- 
tė. Dar galima pristatyti du kam
barius ant viškų, garo paipos jau 
ten yra suvestos. Taipgi yra įmū
ryta prosinimui lenta ir t. t. Turit 
pamatyti, kad įvertinus.

5236 So. Green St.
Savininkas ant vietos. Rašykit 

arba pašaukit Rex Reali y and 
Mortgage Co.

127 N. Dearborn St.
Tel. Randolph 1630.

$500 PINIGAIS
Gražus 5 kambarių mūrinis bun- 

galow, tik ką užbaigtas, 5227—9 S. 
Kilpatrick Avė. bloko j pietus 
nuo Archer avė. karų linijos. Ar
žuolo medis, furnas šildoma, stikli
niai porčiai, gražiai dekoruotas, 
aukšti viškai, lotas 30X126, kaina 
tik $6,700. Busiu ant vietos subatoj 
ir nedėlioj. JOSEPII STBNAD, 
1808 So. Ashland avė. Tel. Ganai 
1272.

Geras investmentas
Pardavimui 3 nauji mūriniai 2 flatų 
namai, 5—5 kambarių, modemiškas, 
pavienis apšildymas, 2 karų garažas, 
šildomas, 2552 N. Oak Park Avė. 
Merrimac 8737.

2 FLATŲ* mūrinis namas, 2 pe
čiai karštu vandeniu šildomi, aržuo
lo trimas, labai geroj apielinkėj, 
kaina $14,500, {mokėti $1500, kitus 
kaip rendą. saukit savininką. 5910 
Irving Park Blvd. Kildare 8091.

$1500 CASH
Kitus kaip rendą, 2 flatų nau

jus namas, uždaromi porčiai, neto
li Marųueįte bulvaro, netoli lietu
viu bažnyčios, atskiri garu Šildytu
vai. $14500, kilus kaip rendą. Sa
vininkas. Hemlock 4900.

IŠMOKĖJIMAIS pagal jūsų įplau
kas. Naujas mūrinis bungalow, 5 
bambarių, miegojimui porčiai, k. v. 
š. įmūryta vana, lietaus lašai, dide
li viškai, didelis lotas, gatvė ir kiti 
įrengimai, netoli geros transporta- 
cijos, tik biskj {mokėti. HOME 
BUILDERS OF AMERIKA, 134 N. 
La Šalie St. Central 6925,


