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N.Y. policija išvaikė 
Sacco-Vanzetti 

procesijas
F rancuzų darbininkai nu
tarė boikotuot Amerikos 

legioninkus
New Yorke policija išvaikė 
Sacco-Vanzetti procesiją

NEVY YORKAS, rugp. 30. — 
Union Square mitinge, kuris 
vakar įvyko nužudytųjų Sacco 
ir Vanzetti atmintinėms, daly
vavo kelios dešimtys tūkstan
čių gedėtojų, — policijos ap- 
skaičiavimu dalyvavę daugiau 
kaip dešimt tūkstančių, — ne

žiūrint, kad stipriai lijo. Buvo 
laukta atgabenant Sacco ir 
Vanzetti jielenŲ, tečiau jie dar 
pasilieka Bostone. ✓

Francuzy darbininkai boi
kotuos Amerikos Le

giono mitingą
PARYŽIUS, rugp. 30. — Ge

neralinė Darbo Konfederacija, 
atstovaujanti organizuotuosius 
Franci jos darbininkus, vakar 
nutarė boikotuoti Amerikos 
Legionininkus ir nedalyvauti 

jokiose iškilmėse ryšy su jų 
priėmimu Paryžiuje rugsėjo 
19 diena. e

Chicago, III. Trečiadienis, Riigpiučio-August 31 d., 1927

‘Pacific and Atlantic Photo J
Dabar Amerikos legionininkai renkasi savo konvencijon, kuri bus laikoma Paryžiuje. 

Kaip tik išlipa Francijoj, pirmiausia jie sprunka smuklėn ir, kaip parodo paveikslėlis, su 
stiklais “nesibaderioja” — maukia iš visos bonkos.

Lietuvos žinios.
Išeivybė iš Lietuvos per 

1-jj 1927 m. pusmetį

dos valdžiai įvažiavimą į savo 
šalį, sumažėjo Lietuvos pilie
čių išeivybė į Kanadą, Ir toliau 
vargu bau ji į ten galės pakilti, 
nes, kaip skelbia paskutinės ži
nios, Kanados vyriausybė šiais 
metais yra nusistačiusi visai 
neįsileisti darbininkų žemės 
darbams.

Po mitingo žmonių minios 
bandė padaryti procesiją gat
vėmis, bet policija neleido: 
vartodama savo1 kočėlus, de
monstrantus išvaikė. Vienas 
asmuo, nešęs raudoną vėliavą, 
buvo areštuotas.

Kita kelių tūkstančių žmo
nių minia buvo ' .susirinkus 
Stuyvesant Casino, kame buvo 
pašarvotos iš Bostono parga
bentos Sacco ir Vanzetti mal
kos. Policija betgi ir čia mi
nias išvaikė, neleisdama daryt 
jokių demonstracijų.

Francija gena laukan so
vietų korespondentą

PARYŽIUS, rugp. 30. —Vi
daus ministeifis davė įsakymą 
ištremti laukah iš Francuzų že
mės Julių Biliūne, oficialinės 
sovietų žinių $ agentūros Tass 
korespondentą Paryžiuje.

Broune kaltinamas dėl siun
tinėjimo Maskvai per daug 
išpustų ir perdėtų pranešimų 
rpie įvykusias praeitą savaitę 
Sacco-VanaettĮ demonstracijas 
Paryžiuje. * I

Be reikalo kaltino Sacco 
ir Vanzetti simpa- 

tizuotojus
Gaisrai Bostone ir Cambridge 
buvo kitokių padegėjų darbas

BOSTON, Mass., rugp. 30. —' 
Praeitą sekmadienį Bostone ir 
Cambridge įvyko keletas gais
rų. jų tai-pe keturių gaisrininkų 
stočių gaisrai tuo metu, kai 
komandos buvo išvykusios ki
tur ugnies gesinti. Del tų gais
rų policija tuojau ėmė versti 
kaltę Sacco ir Vanzetti simpa- 
tizuotojams, buk tai jų keršto 
darbai.

Sprogimas laive užmušė 
keturis žmones

MANAGUA, Nikaragua, rug
pjūčio 3C. — Garlaivy Nica- 
rao, kurs Nikaraguos ežeru 
plauke į Granadą, netoli nuo Ei 
Parde salos įvyko sprogimas, 
kurio keturi žmonės buvo ‘ už
mušti ir astuoni baisiai apde
ginti.

Pasiskubinęs nelaimės vieton 
kitas laivas, Ongela, sužeistuo
sius ir aštuoniolika kitų, kurie 
išliko įveiki, nugabeno į Gra
nadą.

Priverstina prohibicija
Suomijoj neatsilikus 

nuo amerikoninės
Gėrimų pilna, kokių tik širdis 

trokšta, bet tik turi pinigų 
pirktis

ELS1NKIS, Suomija, rugp.
30. [Chicago Daily News ko- 
lesp. John Gunther], — Gauti 
gert Elsinky (Ilelsingforse) 
reikalingos maždaug trys sąly
gos: rasti vieta restorane, pa
tarnautojas ir turėti pakanka
mai pinigų pasimokėti už gėri
mus. ’Af fV.

ELsmkis, rėikia pasakyt, yra 
“sausas”. Tokia yra ir visa 
Suomija — teoretiškai.

šauniame viešbuty, alus, matyt, 
laikomas palaikiu gėrimu.

Atnešė alaus. Alus buvo ge
ras. Patarnautojas mirktelėjo 
kitam patarnautojui ir paskui 
mirktelėjo į mus. “Amerikie
čiai”, išgirdome jį sakant. 
“Regis, ir jie tuyi prohibicija 
Amerikoj.’’

Kiek vėliaus pasišaukiau pa
tarnautoją ir paprašiau, kad 
jis man dalyką paaiškintų.

“Kaip jus už tai nepakliuva
te?”

“Už ką taip?”
“Už gėrimus/’,
“Už gėrimus?!’
“Nugi. Juk Suomijoj svaigie

ji gėrimai užginta, ar ne? El- 
sinkis juk prohibicijos miestas, 
ar ne taip?”

“Taip tai taip. Bet tai kas?” 
truktelėjo pečius patarnauto-

Sovietai pasmerkė sušau
dyti Lenkų šnipą

VITEBSKAS, SSSR, rugp. 
30. — Sovietų apskrities teis
mas šiandie pasmerkė sušaudy
ti Vitoldą Ulkevičą, tariamą 
Lenkų šnipą, šnipinėjusį so- 
vietijoje Lenkijos naudai.

Besarabijoj suimta 45 
asmenys, tariami 

Rusų šnipai
VIENNA, Austrija, rugp. 30. 

— Pranešimai iš Bucharesto, 
Rumunijoj, sako, kad Kišine- 
ve, Besarabijoj, Rumunijos vy
riausybė areštavus tris atsar
gos karininkus, du sienos sar
gybos karininkus ir keturiasde
šimt civilių asmenų. Visi jie 
esą kaltinami dėl šnipavimo 
Rusų sovietų valdžiai.

M. — I I .!■ I

Amerikos aviatoriai at
skrido į Belgradą

BELGRADAS, Jugoslavija, 
rugp. 30. — Skrendantieji ap
link pasaulį Jungtinių? Valsty-

Prohibicija atėjo į Suomiją 
įvairiomis stadijom ir. ir paga
liau 1919 metais buvo priimtas 
griežtos prohibicijos įstaty
mas. Bet tuojau po to prohi-
bicija ėmė atatupstais trauktis 

įvairiomis stadijomis.

jas.
Paskui aš sužinojau, kad 

Suomijoj, kaip ir Amerikoj, 
netrūksta svaigiųjų gėrimų 
kontrabandininkų, “butlege-
rių”, pristatančių svaigiųjų gė
rimų kur tik kam reikia ir

Ką tik atvykę į Elsinkį mes, kokių tik kas nori.
suprantamas dalykas, to neži
nojome. Mes manėme: prohibi
cija, reiškia prohibicija; sau
sa, tai sausa, t

Mums atvykus buvo pietų 
metas. Atvykome gi aeroplanu 
ir buvome ištroškę. Gera butų 
butelys alaus gazolino smar
vei nuplauti. Bet, manau sau, 
tai negalimas daiktas. Suomiai 
— žmonės, klausą savo įstaty
mų, o Suomija “sausa.”

“Ką tamstos gersite?” gar
siai ir skambiu balsu paklausė 
patarnautojas.

“Ką gersime!” nešsitikėdami 
išvertėme akis į patarnautoją.

Suomijos
ežerai šmugelio bizniui daug 
padeda.

Vyriausybė turi savo muiti
nių laivus ir pakraščių sargy
bą. Ir jie veikia — teoretiškai.

Gėrimai visai geri, bet ir •ne
paprastai brangus. Kaušas 
alaus — doleris. Paskui gėrė
me vyno. Atrodo lyg kiek at
skiestas raudonas francuzų vy
nas, servuojamas kavos puodu
kuose, ir toks puodukas moka 
dolerį.

“Naminės” Suomijoj taip pat 
netrūksta. Bet ji ne taip gera. 
Y(ra dar nevalyto spirito, dary
to iš bulvių, ir panašaus kito-

“Taigi. Ko norėsite gerti?” kio spirito, atšmugeliuojamo iš 
atkartojo jis. Estų krašto.

Restorane aplink stalus buvo Visa tai parodo, kad privers- 
pilna žmonių. Atsargiai apsi- tinos prohibicijos ir jos vyk- 
dairėme. Patarnautojas patylo- dymo vaisiai visur tolygus, 
mis r.usižiovojo. tiek Halstedstryty, tiek Hel-

“Tai argi jus turite ką nors, singforse.

Kę darys su Sacco ir Van-

etti pelenais
Planuoja dalį jų išgabenti į Ita

liją, antrą dalį palikti Ame
rikoje

' BOSTON, Mass, rugp. 30.— 
Iki šiol dar nėra išspręsta, ką 
padaryti su valdžios nužudytų
jų anarchistų, Sacco ir Vanzet
ti, kurių kūnai buvo * praeitą 
sekmadienį krematorijoj sude
ginti, pelenais. Sacco-Vanzetti 
gynimo komitetas svarsto, kad 
vieno ir antro pelenai reikėtų 
padalinti pusiau: viena dalis 
butų išgabenta palaidoti į Itali
ją, Sacco ir Vanzetti gimtąją 
žemę, o antra dalis pasiliktų 
Amerikoje, šiuo tarpu pelenai 
tebėra pas laidotoją Josephą 
Langone.

Kažin kas buvo paleidęs pa
skalų, buk laidotojas neišduo- 
dąs, kadangi esą jam neužmo
kėję už visą jo patarnavimą. 
Pats I^angone tečiau tuos pa
skalos vadina “idiotiškais.” Jis 
pareiškė, kad pelenai pasilieką 
jo įstaigoj dėl to, kad jam dar 
neduota instrukcijų, kam juos 
atiduoti.

15 Meksikos banditu kri
to kautynėse

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
30. — Iš Pueblo praneša, kad 
ties Cerro Prieto įvyko susi
kirtimas tarp federalinės ka
riuomenės skyriaus ir banditų 
gaujos. Kautynės tęsės per 
dvi valandas. Banditai buvo su
mušti. Penkiolika jų buvo nu
kauti, kiti pabėgo.

Kauno “Liet, žiu'os” rašo:
Emigracija iš Lietuvos šiais 

metais pasiekė nepaprasto skai
čiaus. 1926 metais išduota išei
viams į įvairias šalis, o ypač į 
Pietų Ameriką, 6584 vizos. At
skiromis šalimis imant, perei
tais metais išduota vizų: į Bra
ziliją 2511; antroje eilėje eina 
Argentina, toliau Kanada, Ku
ba, Urugvajus, Meksika, Pietų 
Afrika ir Palestina.

Išeivybė nemažėja, bet rodo 
palinkimo didėti.

Šiais metais išeivybė ėjo to
kiu tempu: sausio mėn. išduo
ta 590 vizų 1770 asmenų; vasa
rio mėn. 987 vizos apie 2000 
asm.; kovo mėn. 2119 vizų 
6300 asmenų; balandžio mėn. 
2084 vizos 6150 asm.; birželio 
mėn. 1463 asm.; liepos mėn. 
1066 asm.

Iš paduotų skaičių matyti, 

kad išeivių skaičius iš Lietuvos 
nuo šių metų pradžios kas tnė- 
nuo didėja ir kovo jnen. pasie
kė aukščiausio skaičiaus — 
6300 žmonių, o nuo kovo mėn. 
vėl ėmė sparčiai mažėti Ir lie
pos mėn. teišvyko 1066 as
menys.

Rezultate kovos su emigraci
ja, Kaune uždaryta gana stam
bi emigracijos propagandos 
ir pagalbos Įstaiga “Švedų A- 
merikos Linijos Emigracijos 
Biuras” su jo skyriumi Alytu
je, kuriuose daug ryškiau buvo 
varomas išeivių agitavimo ir 
išnaudojimo darbas, negu kito
se tos rūšies įstaigose. Uždrau
dimas kalbinti piliečius vykti į 
užjurį ir spaudos kova prieš 
išeivybę į Braziliją, pagaliau 
pagarsėjusi uždarytosios “Al
fos” b-vės afera, kur norin
tiems važiuoti į Braziliją ir 
sumokėjusiems pinigus už ža
dėtus žemės sklypus padare 
žmonėms daug nuostolių — vi 
sa tai kiek sulaikė žmones nuo 
masinės išeivybės.

šių metų emigracijoje pirmą 
vietą išeivių skaičiumi užima 
Brazilija, į kurią per sausio — 
liepos mėnesius bus išvykę iŠ 
Lietuvos apie į5,000 žmonių; 
toliau eina Kanada, Argentina, 
Pietų Afrika ir kt. šalis. Į pir
mąsias tris šalis keliauja dau
giausia lietuvių tautybės žmo
nės, o į Pietų Afriką ir Palesti
ną beveik vieni žydai. Per 6 
mėnesius į Pietų Afriką išvy
ko 406 asmens, į Palestiną — 
47.

Suvaržius šį pavasarį Kana-

Kiek audra Lietuvoj 
palietė pasėlių

KAUNAS. — Išaiškinta, kad 
perėjusį birželio mėn. audra 
Ašmintos vdlsč., Mariampolės 
apskr., palietė 1018 ha ploto 
pasėlius ir daržoves. Paliesta 
yra šie kaimai: N. Bagrėnų, 
Bag'ėnų, Strielčių ir Ašmintos 
km. ir iš dalies — Pagaršvio, 
PaŠvinčio ir Mačiūnų km. ir 
Uiepalotų dvaro. Nuostolius ti
ria Prienų rajono agronomas.

RADO NUSMAUGTAS MOTI
NĄ IR DUKTERĮ

YLAKIAI. — Liepos 24 die
ną Pučių kaime, savo namuose 
rasta negyva, pdl. Nina Blindic- 
kiene, 40 metų amžiaus, liute- 

ronų tikybos, ir jos duktė Že
ma 8 metų amžiaus. Apžiurė
jus lavonus, pasirodė, kad abi 
buvo kažkieno (nusmaugtos. 
Lavonai rasti kambary gulint 
ant žemės, aprengti darbo, kas 
dieniais rūbais. Vienas langas 
kambary, kuriame buvo lavo
nai, buvo išmuštas. Galima 
spėti, kad piktadariai nusmau
gę savo aukas, rengėsi padary
ti plėšimą, bet nieko nepaėmė. 
Eina dabar plėšikų sekimas.

BANKO SĄSKAITININKAS
NUSIŽUDĖ

KRETINGA. — Liepos 31 d. 
nusišovė savo bute Lietuvos 
banko sąskaitininkas p. Šili
mas. Liko žmona su vaikais. 
Suužudybės priežastis — deg
tinė.

SULAIKYTAS “KUNIGAS”

Vabalninke sulaikytas apga
vikas Vainauskas Antanas, ku
ris vaikštinėjo po kaimus dė
damasis kunigu ir rinko neva 
mišioms pinigus.

NUŽUDĖ BROLĮ

Jukakalnio kaime Smalvos 
vals.č., Ežerėnų apskr. prie 
pat demarkacijos linijos pil. 
Makauskas Jonas peilio smū
giu nudurė savo tikrą brolį. 
Nudurimo priežastis nuo senai 
besitęsę tarp brolių vaidai ir 
ūmus nukovėjo būdas. Kalti
ninkas suimtas.

vadinas, ar galima gaut ko

Du automobilistai frau-
kinio užmušti

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

Dabar pasirodė visai kas k i- bių aviatoriai, William Brock 
ta. Ieškant kaltininkų, pagaliau ir Edvvard Schlee, savo mono- 
buvo areštuoti trys vaikėzai: planu Pride of Detroit šiandie 
vienas — Sommervillės šoferis iš Miuncheno, Vokietijos, at-

nors išgerti?”
“Ar turime išgerti?” nusi

stebėjo patarnautojas, “žinoma. 
Ko tik norite — kanadiškos, 
škotiškos, gerų likerių, konja
ko, vodkos, švedų punšo, šnap-|
so, džindžero... 0 gal, kai prieš Chicagai ir ;ų)ielinkei federa- 
pietus, ko nors ne taip stip-^nis oro biuras šiai dienai pra- 
raus: vynų—muskatelio, kian- našauja:

O R 1=1
Alton Steeves, antras — buvu- skrido į Belgradą. Iš čia jie 
šio gaisrininkų divizijos virši- skris į Konstantinopolį, Tur- 
ninko brolėnas James Downey, kijoj. . ..
pasitraukusio iš tarnybos gaiš-1 -----------------
rimuko sūnūs, ir trečias — Ro- ŽĄSYS SKRENDA Į PIETUS; 
bert Greatorex, katilų dirbėjas. BUS ANKSTYVA ŽIEMA 
Kvočiami jie prisipažino, kad -----------
padegimus padarę jie, ir tiki LOVELAND, Colo., rugp. 
dėl pramogos: jie mėgstą žiūrė- 30. — Čia matyta laukinių žą- 
ti gaisrų, ypač kai gaisrininkai sų būriai skrendant į pietas 
su savo mašinomis galvatruk- žiemoti, ir dėl to seni žmonės 
čiais lekią gaisro vieton ir imą pranašauja, kad šiemet busian- 
savo šmirkštynėmis veikti. ti ankstyva ir šajta žiema.

ti, tiurpen-monopol, šato-Iator, 
šato-margo, pomar, bon, grav, 
soter, šato-y-kem. Po pietų ga
lima likerių — kurakao, koan- 
tre, čery-brendi, benediktino...

“Ne taip garsiai”, šnipštelė
jau. “Sveikas ne traukinius 
skelbi. Ąr turite alaus?”

“Alaus?” Patarnautojas lyg 
su panieka atsiliepė.

Didėjąs debesiuotumas; apie 
vakarą gali būt lietaus; nedi
delė temperatūros atmaina^ 
vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 62° ir 71° F.

Šiandie saulė teka 6:13, lei
džiasi 7:28. Mėnuo leidžiasi

Tokiame 9:52 vakaro.

DANVILLE, III., rugp. 30.— 
Netoli nuo Mellot, Ind., prekių 
traukiniui užgavus automobilį 
buvo užmušti važiavę juo Sa- 
muel Haine, 26 m., ir Charles 
Foxworthy, 27 m., iš Newtown, 
Ind. Trečias su jais važiavęs, 
Clem McAdams, buvo pavojin
gai sužeistas.

BUVĘS TEATRŲ DIREKTO
RIUS NUSIŠOVĖ

FOND DU LAC, Wis., rugp. 
30. "T* Viename vietos viešbuty 
praeitą naktį nusišovė buvęs 
aktorius ir teatrų direktorius 
Frank Wallace, 51 m. amžiaus. 
Buvęs susikrimtęs dėl nepasise
kimų.

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigą 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas jeina i patarnavimą.

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

8. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad buf išmoksti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresuotas nebūtų surastas.

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. llBth Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,Chicago, I1L
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Tarptautinio Biblijos I 

Studentų Susivienijimo

KONVENCIJA
Tarp Chicagos 

Lietuvių

Jaunavedžiai abudu yra jau
ni. Vestuvės buvo linksmos, 
bet ramios, kaip ir pridera būti.

—Reporteris.

Rugs.-Sept. 3,4,5,1927
Gunsaulus Schuol Hali 
svetainėj, ant 44-tos ir 
\Vhipple St. (Brighton 

Park) Chicago, III.
Šis suvažiavimas yra pašvęs

tas dėl krikščionių, kad dau
ginus susipažintų su Biblijos 
mokslu.

Siame laike krikščioniui visuo
met reikalinga būti atgaivintu 
ir sustiprintu su Dievo žodžiu, 
kad galėtų atsilaikyt prieš viso
kius mokslo vėjus, prietarus ir 
prieš visokius palinkimus svieto, 
kuomi jie tyko krikščionius iš
vadžioti.

Bet musų yra pareiga būti vi
suomet stipriais, drąsiais ir iš
tikimais liudininkais Dievo! Ir 
kelti aukštai vėlimą teisybės ir 
apsakyti žmonėms, kad jau pri
siartino Dievo Karalija!

Kurie mylite teisybę, prašom 
visus dalyvauti ant minėtos kon
vencijos. Bus kalbėtojai iš įvai
rių miestų. Įžanga liuosa, kolek- 
tų nebus. Programų matysit 
pėtnyčioj ‘‘Naujienose.” 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

—
Bridgeportas

Marquette Park
“Naminiais reikalais’*

l’niversal State Bank, pir
mas lietuvių valstijinis Pan

ikas, uždėjo naują didžiulę iš
kabą. ši iškaba galima matyti 
ir išskirti iš visų kitų iškabų 
tur būt nuo 26-tos gatvės iš 
žiemių pusės ir nuo kokios 39 
iš pietų pusės.

Kaip pats l’niversal bankas 
yra stambiausia lietuvių Įstai
ga ant Bridgeporto, taip dabar 
ir iškaba turi atatinkamų.

Vestuvės
Pereitą šeštadienį Lietuvių 

Auditorijos svetainėje buvo su
rengtos vestuvės panelės Kelp
šaitės. šliubą davė ten pat sve
tainėje protestonų kunigas, ka
dangi jaunikis buvo svetimtau
tis ir protesionų tikėjimo.

i Vienok muzika buvo lietu- 
iviška, šokiai šokta didžiumoj 
'taipgi lietuviški. O ir vestuvių 
rengėjos pagamino valgius taip 
pat lietuviškus.

Reporteris savo namų netu
rėjo, neturi ir veikiausia netu
rės; jis, kaip amžinas žydas, 
šiandie čia, rytoj ten, o poryt 
nežinia kur bus. Kur prisiglau
džia, ten jam ir “jo” namai. 
Ir kadangi jis gyvena dabar 
šioj apielinkėj, tai ir sukosi 
kalbėsiąs “naminiais” reikalais.

Kokie gi tie Marquette par
ko naminiai reikalai yra? .Jų 
yra apsčiai, bet visų šiame ra
šiny} nei neminėsiu. Papasako
siu tik,, kaip man juos atvaiz
davo p. Mežlaiškis, kontrakto- 
rius, namų statytojas, ir p. 
Pratapas, realestatininkas.

—Ko dabar dar reikia Mar- 
(piette parko apylinkei? — 
klausiu. — Tur būt nieko, kaip 
Adomui su Ieva rojuje? Tik 
bėda, kad jiedu nemokėjo gy
venti. Namai gražus, oras ty
ras, dirl/tuvių durnų nei pa
uostyti negauni, dilginių ant 
tuščių lotų irgi nestoka. Dva
sios patenkinimui turite vie
nuolyną, o kūno išganymui sa-

irmTTv*Tnqt uaCTgo, m.
avė. krautuves. Ar teisybė?

—<Gal ir galėjo vienas kitas 
atsirasti, kuris taip manė, — 
paaiškino Reporteriui “diploma
tiškai”. Vienok mums rodo
si, kad tokia nuomonė yra klai
dinga. Dalykas toks, kad jei 
kam reikia, tas gali pereiti gat
vę, nors ir šviesų nėra. O iš 
krautuvių biznis neišpluuks, jei 
krautuvės bus tinkamai veda
mos. Gi jei netinkamai, tai nie
kas biznio jose nesulaikys.

(Bus daugiau)

Lietuvis ir lietuvaitė 
pašauti

Trečiadienis, Rugp. 31, 1927

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

mažiaus kenkia bile vienas kitų cigaretų

SEIMININKĖMS kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

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

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkai

KOI)YKL.fi No. 99

Virimo Receptas
Lemonai ir orandžiai turėtų užim

ti svarbią vietą. I^monai turi drus
kas ir rūgštis reikalingas budavoji- 
jnui kūno. Tie vaisiai veikia kaipo 
apetizuotojai ir virškintojai. Lemo- 
no skystimas vienas imant yra per- 
stiprus. Jj reikia sumaišyti su ki
tų vaisių skystimais kuomet naudo
jama gėrimui. Daug yra atsitikimų 
kur galima panaudoti lemoną kaipo 
naudingą prie virimo ir kepimo. Vie
nas iš populiaringiausių valgių kur 
iemonas panaudojama yra Lemono 
Meringue Pajus.

Lemono Meringue Pajus 
94 puoduko cvaporated pieno 
m puoduko cukraus 
Al'j šaukštų kornų krakmolo 

puoduko karštu vandens
1 šaukštas sviesto arba kitų rie- 

’ balų
2 kiaušiniai
1 keptas tešlos lukštas 
Dviejų lemonų skystimas 
1 lemono tarkuota žievė 
Biskutis druskos
Supilk pieną ir vandeni dubeltavo 

virdulio viršuje, dadėk cukrų ir kornų 
krakmolą, gerai sumaišytą sykiu, ir 
virink 15 minutų, laiks nuo laiko pa
maišant. Išskirk kiaušinius, suplak 
trynius lengvai, sumaišyk juos su bla
kių karšto pieno, įmaišyk j sutirštė- 
jusj mišinį, nuolat maišant. Po to 
dadėk druską ir kuomet atvės damai- 
šyk lemono skystimą ir tarkinj, su
pilk į tešlos lukštą, uždenk kiaušinių 
putomis iš dviejų kiaušinių ir trečda
lio puoduko miltinio cukraus, ir kepk 
neperkarštame pečiuje iki putos su
tvirtės ir gražiai parudęs.

Virtuvės Patarimai •
Išvalymui vidaus drožto stiklo va

zos, paimk saują druskos ir biskį ac
to, supilk^ų vazą ir kratyk gerai, po 
to išplauk tyru vandeniu.

Dabar yra madoje aukštos, vazos 
pavidalo druskinyčios dėl stalo. Jos 
būna aiba stiklinės arba sidabruotos.

Jeigu jūsų arbatinis indas yra me
talinis ir nebuvo naudotas per kokj 
laiką, gali būti kad pasitaikys jame 
prastas kvapas ir sugadys arbatą.

Kitą sykį tokį puodą atidedant j ša
lį įdėkit jin šmotą cukraus. Tas 
sutrauks visą vidaus pelėsių skonį.

Naminiai Pasigelbėjimai
Jeigu išmaliavosit vidų savo naujo 

išmatų (garbage) viedro, pamatysit, 
kad jis laikys ilgiau ir neduos vied- 
rui surūdyti.

Linų aliejus yra geras valymui li
noleumo. Nuo jo grinįis nebūna sli
džios kaip nuo kitų aliejų.

Sveičiant pečių, dadėk šaukštuką 
trinto alumo į vaksą. Nuo to vaksas 
ant pečiaus ilgiau laikysis.

Suminkštinimui maliavos šepečių, 
kurie sukietėja, pamerk juos į indų 
su actu.

Nuolat namie reikia turėti kiek 
nois Įvairių korkų. Jos labai susi- 
gildija.

Grožės Patarimai
Reikia taip pat atsargiai rinktis Če- 

verykus savo kojom kaip renkatės 
brangius namų rakandus. Netinka
mi čeverykai atsiliepia ant abelnos 
sveikatos nešiotojo. Nuo jų taipgi 
kojos suplokštėja, i prasideda viso
kie kojų nenormal ^kuinai. Čevery
kai turi duoti kojom tinkamą laisvę 
per sąnarius ir kart gerai galėtų lan
kstytis per pirštus. Gal bus nuosta
bu, bet netinkami čeverykai gali bū
ti priežasčia visų nervų suirimo. Ka
da pilk >it kitą porą čeverykų žiūrė
kit, kad jie nespaustų ties sąnariais 
— jei nebus spaudimo ir trynimo ne
turėsit bėdos nuo kouų.

Ypatiška Sveikata
Daugeliui musų žodis grudai reiš

kia pusryčių maistą, bet tas žodis tu
ri ir platesnę reikšmę. Žodynas sa
ko, jog grudai yra augalas kokis tik 
paeina nuo žolių auginančių grudus. 
Lapkličio mėnesį mes dėkavojame už 
suteikimą gausaus aukio kuris ivlai- 
kys mus per žiemą — ir tie tai yra 
grudai — kviečiai, rugiai, kukuružai, 
avižos, ryžiai, miežiai. Kviečiai jau 
atėjo j virtuves kaipo miltai. Kuku
rūzai sumalti j miltus, arba krakmo
lą, hominy arba kornų flėkus. Pa- 
praskit valgyt grūdinius maistus. Jie 
duoda jums spėką ir energiją dirbti 
savo darbą.

DIDELIS RUGP1UCI0 IŠPARDAVIMAS 
JOS. F. BUDRUS KRAUTUVĖJE

Rakandai, Pečiai, Lovos; Stalai, Komodes, Lempos 
ir t. p. Aukštos rųšies Pianai, Panatropes Phono- 
grafai, Brunswick Radiolos, Freshman Radios. Kai
nos vasaros metu sumažintos ir ant lengvų išmokė
jimų. Pamatyk Naujus Radio 1928 Modelius.

JOS. F. SUDRIK (Ine.)
3417-21 S. Haisted St. Phone Boulevard 4705

liūną ir komunistų kuopą.
Nu tauzyk niekų, — sudrau

dė p. Pratapus. — Tiesa, apic- 
linke graži, nauja, bet yra dar 
dr.ug ko pageidauti.

—O ko?
—Atai kad ir BS^ta gatvė nuo 

Wcstern avė. iki Rockwell dar 
neišgrįsta, — paaiškino p. Mež
laiškis.

—Kodėl gi nepasirūpinate? 
Ne tamsta asmeniškai, bet ko
dėl nepasirūpina gyvenantys toj 
gatvėj piliečiai?

Matai, prietel, — įsimaišė 
p. Pratapas, — taip aplinkybės 
susidėjo, kad ji paliko neišgrįs
ta, o dpbar ne visi piliečiai ir 
nori, kad ji butų išgrįsta.

Kaip tai?
Gi taip, — atsakė, vienas 

įų, — gyventojai rodosi prisi
bijo, kad reikės taksų daugiau 
mokėti, kai gatvė taps išgrįsta.

Gal jie turi ir pamato?
—Mums rodosi, kad ji© klys

ta, ir ve kodėl. Įsivaizduok Chi- [ 
cagoj bile apiclinkę, kurioj gat
vės butų neišgrįstos. Savasties 
vertė butų ne labai aukšta. 
Kai gatvės pataisoma, apielin- 
kės gyventojams gal ir tenka 
kiek brangiau taksų mokėti, 
vienok jų savasties vertė pa
kyla. Tatai juk reikia imti do
mėn irgi. Tą patį galima pasa
kyti apie Marquette parku ei
nančią 68-tą gatvę. Musų apie- 
linke auga, namai čia perkami, 
parduodami, mainomi, statomi, 
nauji gyventojai atsikrausto, tai 
butai parendavojami. Visuose 
šiuose įvykiuose imama domėn 
ir tai, kokia yra gatvė.

— Bet jei nieišgrįsta 68-ta 
gatvė, tur būt ir nekliuva?

—Žinoma, tai yra vietos gy
ventojų biznis. Bet tenka pa
sakyti, kad kai palyja lietus, 
tai jau purvyno nestoka. Ir jei 
turėjei nelaimę važiuoti jaja to
kiu laiku, ant rytojaus praleisi 
keletą valandų “prausdamas” 
karą.

—Na, tai viena bėda, dėl ku
rios musų apielinkės negalima 
lyginti rojui. O daugiau ar 
yra?

Yra. Štai šviesos “stop” ir 
‘go” dar nejtaisytos, nors mies
to valdininkų domė jau atkreip
ta į tai. Gal neužilgo ir įtai
sys.

—Laibai reikalingos?
Nėra kalbos! Tik pažiūrėk 

kiek čia automobilių pravažiuo
ja, ypač pavakariais, o dar šeš
tadieniais ir sekmadieniais!

—-Bet man kažinkas kugždė
tojo paausin, kad lietuviai gy
ventojai, ypač biznieriai, nenori 
tų šviesų; kad jie nenorėjo ned 
rašytis ant peticijos mayorui, 
kurioj prašyta, kad miestas įtai
sytų tas šviesas. Ypatingai biz
nieriai — jie, mat, prisibi j an
tis, kad šviesoms atsiradus ant 
Westem avė. kryžkelės, dalis 
jų biznio pereisianti į VVestern

Du vaikinai ir mergina liko 
pašauti saldainių sankrovelėj, 
2133 S. Haisted St., įdukusio 
merginos vaikino, kuriam ne
patiko merginos flirtavimas su 
kitais dviem vaikinais.

Pašauti yra: sankrovos savi
ninko duktė Auna Budrus (Bud- 
riutė), 17 m., lietuvis Charles 
Conrad, 21 m., sūnūs Simono 
Conrado, savininko čeverykų 

sankrovos Brighton Parke — 
4311 Archer Avė. ir Jack Ro- 
denburg, 33 m., 730 W. 21 PI.

Visi trys kalbėjosi ir buk ta
rėsi su mergina apie “deitą”, 
kas labai nepatiko merginos 
vaikinui Erskinc Johnson, 25 
m., kuris gyveno užpakaly san
krovos. Jis puolęs merginą ir 
kirtęs jai j veidą. Conrad už
sistojęs už merginą ir pa r mu
šę* Johnsoną. Pastarasis tada 
atsinešęs revolverį ir peršovė 
visus tris jiems bandant pa- 

! bėgti iš sankrovos.

KORNAI
Greita pagclba nuo skau
damų kornų ir piritų spau
dimo čeverykuosc.

DlScholl's
%ino-pads

Aptiekose ir 
čeverykų 

krautuvėse

F. WAITEKAITIS
Laikrodinin

kus, visokius 
laikrodžius ir 
Deimantus už
laiko ir par
duoda prieina
momis išlygo
mis. Speciali
stas taisyme 
visokios išdir- 
bystės laikro- 

, džių.
. 59th St., Chicago

Telefonas Englewood 4279

Del Nevirškinimo, širdies 
Deginimo ir Prasto Apetito

Nuga-Tono yra Huteikusioa tikrą palaimą 
milionama vyrų ir moterų laike paskutinių 
35 metų. Jos suteikė jiems daug turtingo 
raudono kraujo, padidino jų Širdies veikimą, 
sustiprino Jų nervus ir raumenis, suteikė 
naujų stiprumą dėl kepenų, inkstų ir pusJėa 
ir dėl kitų Svarbių kūno Organų. Toks su
stiprinimas viso kūno prašalina prastą ape
titą, nerviškumą, Širdies deginimą, prašalina 
Husus iš vidurių, galvos skaudėjimą, nemalonų 
kvapą iš burnoti, užkietėjimą, inkstų ar pūs
lės neveikimą, stoką abelnos energijos arba 
nusilpimo, jautimą nuvargusiu ir kitų nema
lonumų iš priežasties nusilpimo abdlnai Viso 
Kūno.

Nusipirkit butel) Nugn-Tone šiandie—per- 
sitikrinkit jų sveikatą ir stiprumą budavoji- 
mą dr jėgą ant savęs. Jei jos nesuteiks 
tikro užganėdinimo, jūsų vaistininkas malo
niai grąžinsi pinigus. Tiktai žiūrėkit, kati 
butų Nuga-Tone—pavaduotojos yra neatsakan
čios.

TEN IR IS . 
LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE. KELIANCE 
ir populiariški vieno kabin 

laivai,
Cleveland, Weatphali«, 

Thuringla
Europinis kelionės asmeni

niai vadovaujamos

SHAftlfi NEW YOR- /II 1KO IKI KAU- 
C. V U NO IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai 
l—___________________ /

Savaitiniai ilplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitis prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine. 

General Agente
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

Yvonne D’Arle—
žavėjanti Operečių žvaigždė

“Tai buvo labai malonus at
radimas dėl manęs — aš jau se
nai norėjau surasti tokius eiga- 
retus kaip Lucky Strikes, kurie 
nekenkia gerklei. Šitie puikus 
cjgaretai yra malonus rūkyti ir 
saugus.”

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

Lybrand, Ičoss Bros 
ir Montgomery 

Atskaitų vedėjai ir 
Auditoriai

New York, July 22, 1927

It’s toasted
NEĮRITUOJA GERKLĖS—NEREIK KOSĖTI

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ 

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

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Haisted St. Chicago, 111.

Petternų Skyrius

(f

PERKAME ir PARDUODAME
LIETUVOS PASKOLOS ir kitų VALS

TYBIŲ BONUS.
ZIMMERMANN and FORSHAY

Department S.
170 Broadway, • New York City

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

“RIMBAS”
1 B a tema n Place So. Boston, Mass.

Garsinkites “NAUJIENOSE”
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KORESPONDENCIJOS
Boston, Mass.

Sacco-Vanzetti laidotuvės

ir tam

(2 so- 
dar iš

Rugpjūčio 28 dieną, sekma
dieny, atsibuvo nužudytųjų 
Sacco ir Vanzetti laidotuvės ir 
tai laidotuvės, kokių netik Bos
tonas, bet nė visa Amerika nie
kad nebuvo mačiusi.

Iš vakaro jau buvo visaip 
apie šias laidotuves kalbama ir 
rašoma. Vieni kalbėjo ir laik
raščiai rašė, kad negyvėlius veš 
laidot (į krematoriją deginti) 
kaip pirmą vai. po piet, antri 
kaip dvi; vieni laikraščiai ra
šė, kad grabus neš iš vietos net 
iki k n materijos (apie 4—5
mylias), kiti rašė, kad vežte 
vež; vieni rašė, kad tokioms 
ir tokioms gatvėms eis precesi
ja, kiti rašė, kad kitoms, 
panašiai.

lodei mes keli daugai 
cialistai ir 2 komunistai)
vakaro susitarėm eiti ant šer
menų ir nutarėm susitikti pir
mą vai., 5 blokus nuo vietos, 
kur grabai gulėjo.

Kada mc« atėjom lygiai pir
mą vai., tai jau radom burius 
žmonių ant kampų ir po visą 
Hanover gatvę prisirinkusių. 
Visų veidai buvo nuliūdę; ne
ramus ir visi vienodai tą pa
čią kančią, tą patį skaudėjimą 
ant širdies jautė. Mums be 
stovint ir bešnekučiuojant tuoj 
minia pasidvigubino, o toliau 
ir dešimteriopai užaugo. Ir už 
valandos laiko iš Hanover gat
vės pasidarė minių jura, — 
1OO,(HH> žmonių minia, čia pat 
mano draugas nusiperka laik
raštį, kurs didelėm raidėm at
spausdinta “ Sac co-Vanzet i 
100,(MM) palydovų”. Bet tik dar 
už pusvalandžio ir jau minia 
liūliavo iš 200 tūkstančių žmo
nių. Per didumą mipios pačios 
policijos nedaug buvę matyti, 
bet raitosios atjojo trys būriai 
po 12—13 vyrų ir jie pradėjo 
daryt tvarką. Galima sakyt, 
kad jie elgėsi su minia švel
niai. Tik pradėjus procesijai 
eiti, tai du kartus bandė minią 
atskirti nuo grabų, bet pama
tę, kad nepajėgs juros sulai 
kyti, tūlam laikui paliovė ta’ 
bandę. Rodos jiems (pol teis
tams) buvo įsakyta palydovo 
dauginus m leisti kaip tik 200. 
Todėl jie dar ir trečią kartą 
bandė jau pusiaukelėj neleisi i 
minios paskui grabus, bet vi.; 
nieką nepadarė. Ir tik miniai 
sumažju.s iki kokių 5 tūkstan
čių ir jau visai netoli kremato- 
rijos, prieinant prie “Forest 
Hills”, užstojo skersai gatvę 
būrys apie 50 policininkų ir pra 
dėjo minią sklaidyti ir net muš
ti tuos, kurie pasipriešino—ir 
visai išvaikė. Ir taip du dide
lius kankintinius ir žmonių

rumylėtinius, iki galo palydėjo 
tik apie pąra šimtų žmonių.

Minia buvo susirinkusi įvai
riausia. Daugiausia buvo ita
lų, žydų, rusų, lietuvių, lenkų 
ir kitokių, bet visų veiduose bu
vo matyti vienodas nubudimas, 
v ienodas valdžia nepasitenkini
mas. O reikia suprasti, kad 
tokioj milžiniškoj minioj buvo 
įvairiausių pažurų žmonių; ten 
buvo anarchistų, l.WAV., socia
listų, komunistų, y protestonų, 
katalikų, žydų ir t.t.

Matot, kaip gyvenime atsi
tinka. Kad nors ir įvairiausių 
įsitikininų žmonės, bet čia, šia
me klausime visi sutinka ir pa
sirengia išvien į kovą.

Kiek buvo automobilių negu
lėjau suskaityti, bet iš tolo 
sprendžiant,—apie 200. Kviet- 
kų, įvairių vainikų buvo tiek 
daug ir’tokių įvairių ir gražių, 
kad išrodė, jog kvietkininčių vi 
sos kvietkos buvo išpirktos.

Išrodė, kad tuos du kanki
nius žmonės numylėjo labiau už 
Kristų, labiau kaip savo sielas, 
lai yra puikus pavyzdys, tai 
yra puiki ir brangi pamoka 
bkdnąjai klesai, darbininkams; 
tai yra tikras šios kapitalistiš
kos šalies valdžios veidrodis, 
kuris parodo už ką šios šalies 
darbininkai balsuoja, ir už k? 
jie turėtų balsuoti. Bet ar jie 
balsuos?

ilsėtis po kelionei ir ieškoti dar
bo, žadėdamas dažnai aplanky
ti mane. Atsisveikinome. Bro
lis į Detroitą, o aš į Windsorą 
nuėjome ilsėtis. Jaučiu pasi
tenkinimą savyje, nes pasiekiau 
tikslo pamačiau pasaulį ir pa
simačiau su broliu. VVindsore 
radau lietuvių, jie gerai gyve
na.
i’gai

Mat, dirba Detroite. Nors 
gyvena Amerikoje, bet 
savęs kalbasi lietuviškai, 
labai pagirtina. Dažnai

—Raulinaitis.
P. S. Lydint buvo uždrausta 

benui griežti, buvo uždrausta 
bent kokias vėliavas nešti ir 
prakalbas sakyti.—R-tis.

Kelionė Į Kanadą ir Kana
dos gyvenimas

Patelefonavau savo broliui ir 
iiums besikalbant atvažiavo 
mano brolis. Mandagus anglas 
pasiūlė pietus. Supažindino su 
savo žmona, rekomenduodamas 
mane savo “sūnumi”. Manau, 
bus gera gyventi pas šį malo 
nų anglą, bet vėliau sužinojau, 
kad jo farma jau parduota ir 
aš darbo negausiu. Manęs ma
loniai atsiprašė, kad negali duo
ti darbo. Mes su broliu padėko
ję už gerą patarnavimą pasa
kėme, kad darbą aš gausiu pas 
kitą, bile tik jam padedant at
vykau j Kanadą. Su broliu nu
važiavau į VVindsor miestu. 
Brolis nusamdė butą, dar au
tomobiliu pasivažinėjome Det
roito upės krantu. Įdomavau 
Detroito namais-milžinais.

Vėlus vakaras, brolis man 
paaiškino, kad kaip busiu Ka
nados pilietis, tai galėsiu į sve
čius atvažiuoti j .Jungtines Vals
tybes, o dabar negaliu ir turiu 
gyventi Kanadoje; brolis patarė

bei atlyginimą. A§ sutikau, jis 
paruošė savo Reo automobilį, 
nuvažiavome paimti mano ba
gažus. Sugrįžome; pavedė man 
atskirą kambarį antrame aukš
te, pareiškė, kad galiu vaikš
čioti po visus 10 kambarių, 
klausytis radio, skambinti pia
nu, griežti gramofonu. Valgį 

duoda geriausį, darbo valan
čios nuo 7 ryto iki 6 vakaro; 
Iviena valanda pietų. Tai viso 
darbo valandų yra dešimtis, 

i Yra elektros vandentraukis, ka
nalizacija, maudykla, elektros 
šviesa, gaso apšildymas ir viri
mas, stiklo namas auginimui 
tabako ir tomatų diegų, — ten 
šildoma gani, vandentraukio jė
ga apliejama vandeniu diegus, 
liktai tabako ir tomatų far- 
ina, kitais darbais neužsiima
ma, nes darbo ir pelno užtek
tinai. Tabaką ir tomatas par
duoda, o paskui viską perka. 
Apdirbama mašinomis, darbas 
visai lengvas, tik rjeikia sąžinin
gai dirbti, kad nepadarius nuo
stolių. Kiekvieną dieną pašti
ninkas automobiliu atveža laik
raščius ir laiškus. Brolis atve
žė Kipro Petrausko rekordų. 
Aš anglams pagriežiu. Anglams 
patinka jo stiprus balsas. Jie 
sako mylėtų matyti jį.

Nors aš irgi, kaip ir visi, il
giuosi Lietuvos, bet medžiagi
niai daug geriau gyvenu Kana
doje, negu Lietuvoje.

sąžiningi.

Mrs.
Yards 4951

Anielia Jarusz-Kaushillas
AKUAERKA

3252 So. Halsted St.

Pinigai Lenkijon
Vilniaus Kraštą

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina j 14 — 15 dienų; kab- 
legramu — į 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00.

Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu
von ar Rusijon, visados kreipkitės į Naujienas.

1739 So. Halsted St., Chicago, UI

Patartina Kanados lietuviams 
apsistoti Ontario provincijoje, 
nes via aukštesnė kultūra, ne
gu kitose provincijose. Čia at
važiuos Detroito ir Clevelando 
lietuviai alaus išsigerti, pasi
kalbėsite su jais. Be to, gyven
site gerose sąlygose; per radio 
girdėsite Amerikos operas ir 
koncertus. Tiktai patartina lie
tuviams būti sąžiningiems, nes 
tuomi daug galima pelnyti. 
Greit išduos pilietybės raštus 
ir galėsite aplankyti savo gimi
nes Jungtinėse Valstijose. Be 
to, lietuviams bus pirmenybė 

darbas, kaipo sąžinin- 
darbininkams.

nežinau, ar gerai dirbu 
bet teko girdėti, kad ma

no darbdavis sako, kad aš esąs

dolerių iki 65 dolerių mėnesiui.
Jeigu gyvena mieste ir tik

tai dirba pas fermerius padie
niui, tai moka po 3 iki 4 do
lerių 10 valandų darbo dienai.

Paprastai Kanadoje beveik 
visur dirl>a 10 valandų ’į dieną.

Stojant dirbti pažada, kai kū
ne, duoti už sąžiningą darbą 
priedo bent 50 dolerių už sezo
ną ir žodį išlaiko,
Ypač belgai gauna, mat, są
žiningai dirbdamas gali padi
dinti metų farmerio pajamas 
nemažiau, kaip 500 dolerių.

žmonių nuoširdumas sudaro 
jaukų gyvenimą. Kiekvienas 
užklaustas maloniai atsakinė
ja ir paaiškina. Einant keliu 
sustabdo gražų automobilį, pra
šo sėsti ir nuveža į vietą. Pa-| 
keliui maloniai kalima, — kas 
daro įspūdį, kad žmonės aukš
tos civilizacijos ir ateivius lai
ko sau lygiais žmonėmis. Atei
viai taip pat privalo įvertinti 
šį demokratiškumą ir būti są-| 
ciningais, nes tik teisingumu i 
pavyksta pakilti atatinkamon Į 
aukštumom

Įgijusioms pilietybę, gerą 
vardą turintiems, valdžia duoda 
100 arba 40 akrų žemės ir duo-. 
da visą pradžią: sėklų, maistą, 
įrankių, įsikūrimui, nes norima 
apgyventi tuščios vietos.

IMroitiečiai lietuviai, sekma
dieniais atvažiuokit keliu Wind- 
sor-Esex-Leamington į Point 
Pellee Park. Ten medžių pavė
siuose žaisite. Yra pečiai, — 
virsite pietus, žuvausite Erie 
ežere, inaudysitės; visur liuosa, 
erdvu. Pasivažinėsite po didžiu
lį parką, — žinoma, rasite ir 
mane su broliu ir kitais Detroi
to lietuviais. —Žalgiris.

(Pabaiga)

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

Viršuj Universal
State Bank

Dr. A. R. BLUMENTIIAL 
OPTOJVIESTRIST

O© 

Tel. Boulevard 6487 
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752 

I^-aktikuoja 20 metų

' NAUJAUSI PHONOGRAPHAI

KIMBALL
Naujas 1927 m. modelis 
Geriausios vertės visur

Columbia Rekordai
W. W. KIMBALL CO.

306 S. Wabash Avė.
KIMBALL BUILDING

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4G04 So. Paulina St., Chicago, III.
. i ...... - ■ ■ —z

giems

kas 
brolis atvažiuodavo iš Detroito 
su Detroito lietuviais. Jie man 
paaiškindavo apie Uotu vos pa
dėtį. Brolis atvežė visų laik
raščių p<> vieną egzempliorį, 
bet man naudingiausias dien
raštis, todėl brolis užšalo? 
“Naujienas”, kurios mane ap
lanko kiekvieną dieną. Sekma
dienį atvažiavo brolis su auto
mobiliu ir važiavome apžiūrėti 
visą apielinkę nuo Erie ežero 
iki Sant Clair ežero. Pravažia
vome Amherstburg, Esex, King? 
ville ir Leamington miestus. 
Visur cemento keliai, elektroe 
tramvajai, gelžkeliai, — brolis 
sakė, kad viskas šioje apielin- 
kėje taip, kaip Jungtinėse Vals 
lybėse. Farmerių namai dviejų 
aukštų iš medžio ar plytų, ga
šli apšildomi, elektros šviesa, 
kiekvienas * turi stiklo namus, 
auginti tabako ir tomatų die
gus pavasaryje, visi turi au
tomobilius ir lai brangesnė*, 
pušies. Geriausia man patiko 
tarpe Kingsville ir Leamington 
miestų Erie ežero pakrantės! 
farmos. Valgėme pietus Point 
Pellee parke, ties Leamingtono 
miestu. Buvo daugybė automo
bilių iš Detroito, nes čia laba 
graži ir jauki vieta. Detroitie 
čiai čia atvažiuoja Kanados 
alaus išsigerti. Sugrįžome į 
VVindsorą ir vėl persiskyriau su 
broliu. Ant rytojaus nuvažia
vau elektriniu tramvajum j 
Kingsville ieškoti darbo. G ra 
žiausiame Kanados mieste man 
darbo nebuvo, tai išėjau j far- 
mas. Klausiu iš eilės kiekvie
no žmogaus apie darbą; žmo
nės malonus, visi dėkojo, kad 
siųlausi dirbti, vieni sakė ateit: I
mėnesiu vėliau, kiti gailėjo, kad I ar. ne, 
pervėhi, nes jau turi žmogų, tai 
man negali duoti darbo. Kiek-Į geras žmogus; gal ir tiesą jisai 
vienas stengėsi man patarti ii įsakė. Čia dirba įvairiausių tau- 
nurodyti kur galiu gauti dar I tų žmonės. Geriausią vardą tū
bą, man tas darė malonų į-|ri belgai; jie visų pageidauja- 
spudj, kad patekau į aukštos Imi, jiems lengva atvažiuoti į 
kultūros ir civilizacijos valsty- Į Kanadą ir greit gauna piliety
bę. Vienas buvo tiek įėjęs įlbę. Žiemą kokius 4 mėnesius 
mano padėtį, kad palikęs darbą I darbo visai nėra, bet aš per 
klausė telefonu savo pažįstamų, I aštuonis mėnesius turėsiu ban- 
nr gali jie duoti man darbą. Į ke 200 dolerių, tai gyvensiu 
Kitas negalėdamas duoti man I Windsone ir mokinsiuos anglų 
darbą, pakvietė pietums pas||<aP)os ir technikos, — patariu 
save. Dar vienas pats negalė-1 visiems lietuviams taip daryti, 
damas priimti mane darbui, te-Į nes'belgai, olandai, danai, fran-' 
iefonu užklausė savo pažįstamo, euzai, vokiečiai taip praktikuo- 
ar reikia darbininko. Tas atsa- ja. Kiti jau lanko universitetą, 
kė, kad reikia, tai jis paruošei šioje apylinkėje daugiausia 
Buick automobilį ir jo žmona I auginama tomatos ir tabakas, 
ir duktė mane ten nuvežė, apie Kur tabakas neauga, tai augi- 
5 mylias tolumo. Bet tas žmo-Įnama daržovės, seninai, užvesta 
gus labai atsargus, jis savo žmo- paukštininkystė, pienininkystė, 
nai sakė, kad nors esą jiems Į bet javų labai mažai sėjama, 
darbininkas reikalingas, bet ka- Malonų- įspūdį daro ir tas, 
daugi aš atrodau “inteligentas”, I kad visai nevartojamas raktas 
tai nenorėsiu prasto darbo dirb-1 jr niekas nepražūva.
ti, tai geriau ieškoti kito žmo-1 Nors yra platusis gelžkelis ir 
gaus, todėl dėkodamas paaiški- elektros tramvajus, bet mano 
no man, kad šiuo tarpu man I darbdavį s yra tiek demokratiš- 
darbo negali suteikti. Aš supra- kaą, kad savo Reo vežimu ma
tau dėl ko nenori mane priim- ne nuveža kiekvieną šeštadienį 
ti ir nesisiuliau. Buvau susini- arba Kanados šventes piknikan 
pinęs: nejaugi aš dėl “inteli-Įj Leamingtono miestą ir atgal, 
gentiškos” išvaizdos darbo ne- Pastebėjau, kad italų, rusų, 
gausiu? Radau kitą žmogų. Tas Į vengrų ir jugoslavų nepageidau- 
maloniai sutinka duoti darbą ir ja darban. Mat, išbandę rado 
gerus pinigus, bet pačiam rei- juos nesąžiningais.
kia valgis gamintis. Manau, Mano darbas šiuo laiku tik 
čia jau bus ne amerikoniškai, skynimas tabako žiedų ir kas 
Man užteko pačiam valgis ga- Į antrą dieną su Reo sunkiu at
mintis per tris metus tarnau- tomobiliu nuvažiavęs suskinu 
jaut Lietuvos kariuomenėje. I tomatas ir parvežu, — visai 
Padėkojęs išėjau. Radau jauną amerikoniškai.
stiprų farmerį; jis duoda gerus 5,000 tomatų diegų duoda 
pinigus ir prašo eiti pas jj dirb- pajamų nuo l,0(M) iki 2,000 
ti. Aš jau buvau beeinąs atsi- dolerių. Tabakas auginti irgi 
nešti bagažą, bet gretimas far- geras pelnas, nes 1,000 diegų 
meris perspėjo, kad blogas duoda pelno nuo 100 iki 150 
žmogus ir patarė nepastoti. I dolerių.
Mat, manau, ir čia esama blo-Į Darbininkams duoda butą, 
gų žmonių. Bet labai malonu, valgį ir baltinius plauna ir al- 
kad blogus žmones visi neigia gos moka nuo 25 iki 45 dole- 
ir tuomi matomai priverčia elg- rių mėnesiui. Jeigu duoda tik
tis teisingai. Kiek paėjęs, ra- tai butą, o val»į gaminasi pats 
dau kitą farmerį, kuris malo- darbininkas, taip pat ir balti
niai sutiko per 8 mėnesius duo- nius pats plaunasi (taip daro 
ti man darbą ir gerą užlaikymą)vedusieji), tai moka nuo 50

duoda butą,

Siųskit pinigus per
naujienas

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudinaroa-

DAROME:

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

Tel. Canal 4960

APRŪPINAME VISUS JUSIJ REIKALUS LABAI GREITAI
— pirkime ir pardavime — 

NAMU, LOTŲ, FARMŲ, BIZNIŲ
. DOKUMENTUS
J KONTRAKTUS
) PALIUDYMUS
' IR KITUS DOKUMENTUS

Musų Ofisas atdaras dėl visą
S. J. DARGUŽIS

Real Estate—Notaras
807 W. 18th St.

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGEUONIS
Miesto Ofisas 

190 No. State StM Room 1012 
Tel. Dearbom 2784 

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

8835 So. Halsted St.
Po pietų nuo 8:80 iki 8:10 vai. vak. 

Nedaliomis nuo 10 ryto Ud 12 
TeL Yards 0141

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

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 25'52

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namą Tel.: Hyde Park 8895

BLDG. 
st.

Clark

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nao 7 Iki 9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Repnblic 9600
>1

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

11756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktą
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001.

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

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

Pėtnyčios

kolegiją;

Pennsyl- 
Hgon- 
Sąži- 

patar- 
visokio- 

priež 
laike 

ir po

A. VIOIKAS-LULEVICH
AKUAERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvfa 

Tel. Yards 1119

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

Baigusi akuše
rijos 
ilgai praktika 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ringai 
nauja, 
ne ligose 
gimdymo, 
gimdymo 
gimdymo.

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iri 12 die
ną. 2 iki 8 po pietų, 7 Iki 9 
vakare. Nedėliomis ruo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 82M

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktį 
South Shore 2288, Boulevard 4136

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriikų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirargas
Specialistas Moterišką, Vyrišką

Vaikų ir visų chronišką ligą 
Ofisas 3102 So. Halsted St„ Chicago 

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterą Ligą 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Lietuvis Konlraktorius
Suvertam Šviesas h 
elektros jiegą į nau
jės ir senus namus h 
mainom naujas liam*V$r 
pas j senas; duodame 
ant lengvo iimokiji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Garsinkitės Naujienose
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KRYŽKELĖJE.

Šioje vietoje jau buvo minėta dvejetą kartų tos dis
kusijos, kurios eina Anglijos liberalų ir socialistų eilėse 
dėl bloko sudarymo kovai su konservatoriais. Anglijos 
liberalams, kaipo vidurinei partijai, tas klausimas iš tie
sų yra gyvybės klausimas. Nuo to, ar ji eis kartu su 
imperialistine, atžagareiviška konservatorių partija, ar 
su demokratine ir progresyve Darbo Partija, priklausys 
ir jos pačios ateitis ir, žymiam laipsnyje, ateitis visos Bri
tų imperijos.

Einant visai skyrium, liberalams šiandie beveik nėra 
vilties pasiekti valdžios ir pasidaryti sprendžiančia jėga 
valstybėje. Socialistai vienoje pusėje, konservatoriai — 
antroje liberalų partiją taip sumalė, kad jai vos pavyko 
pravesti į parlamentą apie penkias dešimtis atstovų. 
Tarpe šešių šimtų su viršum parlamento narių tokia 
skaitlinė beveik neturi reikšmės. Taigi noroms ar neno- 
roms Anglijos liberalams tenka galvoti, su kuo dėtis, kad 
išgelbėjus savo partiją nuo politinės mirties.

Panašioje padėtyje, kaip Anglijos liberalai, šiandie 
randasi Vokietijos Centro partija ir Francijos radikalai.

Vokietijos katalikų Centras svyruoja tarpe monar
chijos šalininkų nacionalistų ir griežtų respublikonų so
cialdemokratų. Po revoliucijos ir daug-maž iki pernai 
metų Centro partijoje buvo viršus respublikoninių ele
mentų pusėje. Keletas stambiausiųjų jos vadų pasižy
mėjo, kaipo energingi monarchijos priešai. Pavyzdžiui, 
Erzberger’į monarchistai net nužudė. Juozapas Wirth, 
kitas didelis katalikų vadas, anąmet buvęs Vokietijos 
kancleriu (ministerių pirmininku), yra respublikinės 
Valstybės Vėliavos (Reichsbannerr sąjungos valdybos na
rys.

Prieš monarchistus buvo pirma aiškiai nusistatęs ir 
Wilhelm Marx, dabartinis Vokietijos kancleris. Respub
likinės partijos jį statė net savo bendru kandidatu į pre
zidentus, prieš Hindenburgą. Bet tolyn, stiprėjant Cent
ro partijoje atžagareiviškiems gaivalams, Marx pakrypo 
į dešinę pusę ir, pagaliau, sutiko eiti į bloką su naciona
listais, kurie da ir šiandie viešai pritaria monarchijos 
idėjai. Toks oficialio katalikų lyderio žinksnis iššaukė 
didelio nepasitenkinimo demokratiniuose Centro sluoks
niuose, ypač katalikiškose darbininkų sąjungose. Ir da
bar tarp dešiniojo katalikų sparno, kuriam vadovauja 
Marx, ir kairiojo respublikinio sparno, kuriam vadovauja 
Wirth, eina aštri kova Centro organizacijose, ir spaudo
je. Kairieji Vokietijos katalikai visuose pamatiniuose 
politikos klausimuose ir daugelyje socialių klausimų 
(darbininkų apdraudos ir 1.1.) solidarizuojasi su galin
gąja socialdemokratų partija.

Del klausimo dėtis su atžagareiviais ar su socialis
tais, kilo pastaruoju laiku smarkių ginčų ir Francijos 
kairiųjų liberalų (“socialistų radikalų”) partijoje. Po
lemika prasidėjo, tuomet atstovu rumu narys, Franklin- 
Bouillon (ištark: Franklen-Buijon), pareiškė, kad radi
kalų partija turinti sudaryti bloką su vadinama “demo
kratine sąjunga”, t. y. su dešiniomsioms vidurio partijo
mis, kurios kovoja prieš socialistus. Franklin-Bouillon 
pasiūlė savo partijai atmesti obalsj “Nėra priešų kairioje 
pusėje”, kadangi esąs pavojus, jogei socialistų partija 
užsikibsianti komunistų idėjomis.

Šitai nuomonei tečiaus energingai pasipriešino radi
kalų partijos pirmininkas, Maurice Sarraut. Jisai sako, 
kad su “demokratinės sąjungos” partijomis radikalai ne-i 
galį eiti kartu, nes tų partijų ekonominės, politinės ir so
cialines pažvalgos esančios perdaug skirtingos. Be to, 
demokratinė Sąjunga vedanti smarkią kovą prieš radi
kalus. Butų keista, sako Sarraut, akivaizdoje šito fak
to kviesti ją talkon.

Radikalų vadas, toliaus/ nurodo, kad Franklin-Bouil- 
lon’o baimė socialistų neturinti jokio pagrindo. Socialistų 
partija milžiniškoje savo daugumoje esanti griežtai nu
sistačiusi prieš komunistus, — ką parodęs ne tiktai ne
senai įvykęs partijos suvažiavimas ir centralipio komite
to susirinkimas, bet taip pat ir socialistų vadų kalbos 
parlamente. Ir, baigdamas, Sarraut klausia: kodėl ra
dikalai turėtų šalintis socialistų, kurie visuomet buvo 
tvirti demokratijos gynėjai, kuomet demokratinė sąjun
ga dažnai parodydavo savo nepalankumą demokratijai?

Sarraut nusistatymui, matyt, pritaria ir dauguma

kitų radikalų partijos vadų, todėl galima tikėtis, kad 
Francijos radikalai greičiau ieškos susitarimo su socia
listais, negu su dešiniomsioms partijoms — jeigu tiktai 
socialistų partija nenutars stovėti politikos lauke vienui 
viena.

Taigi, kaip matome, trijose galingiausiose Europos 
Valstybėse vidurinės partijos yra priėjusios kryžkelę ir 
svarsto, kurion pusėn sukti — į dešinę, ar į kairę. Deši
nėje pusėje — priespauda darbo žmonėms, akyplėšiška 
tautinė kova, imperializmas užsienių politikoje ir naujų 
karų pavojus ateityje; kairėje pusėje — demokratybė, 
tarptautinė taika ir socializmas. Kurį kelią jos pasi
rinks?

Lietuvaitės Nuotykiai 
Argentinoje

Argentinos dienrašty “Criti- 
ca” š. m. birželio mėn. 28 <1. Nr. 
5001, penktam tos dienos num. 
(tas laikraštis išeina šešis kar
tus per dieną), {dėta vienos lai
mes ieškotojos lietuvaitės isto
rija, kurios vertimą čia dedame. 
Panašių istorijų ten nuolat pa
sikartoja ir dažnai baigiasi blo
giau.

Norėjo būti kino artistė ir juo
dosios šmėklos ją privertė per

gyventi baisią dramą

prie kino
susitiko “Kri-

i Apie Įvairius DalykUS Į
Kaip atrodys naujieji 

Jungtinių Valstijų pini
gai.
Naujieji banknotai bus mažes

ni. — Iždo departamento ty
rinėjimai. — Filipinų pinigai. 
Ekspertų nuomonė. — Kokie 
bus paveikslai ant naujųjų 
Imnknotų. — Naujos rųšies 
banknotai bus lengviau žmo
nėms atskirti. — Banknotų 
išsiuntinėjimas.

Amerikos popieriniai pinigai 
bus daug mažesni, negu jie yra 
dabar. Mažesni, žinoma, ne sa
vo verte, bet fiziškai: jie bus 
daug trumpesni* ir siauresni. 
Naujas ' banknotas bus vienu 
t rečdaliu mažesnis, negu da
bartinis.

Sumanymas išleisti naujos 
rųšies banknotus kilo iždo de
partamente. Tyrinėjimas paro
de, kad mažesnių bankųotų 
spausdinimas atsieis daug pi
giau. Daugiau to, mažesni 
banknotai yra daug parankiau 
žmonėms vartoti.

Naujieji pinigai vargu pasi
rodys ankščiau, kaip kitą va
sarą. Pinigų spausdinimas yra 
pusėtinai komplikuotas daly
kas. Doleriniai banknotai su
daro daugiau, kaip pusę visų 
popierinių pinigų. Todėl tos 
rųšies banknotai pasirodys pir
miausiai. Po to bus $20 bank
rotai spausdinami, o vėliau de
šimkės, penkinės, šimtinės ir 
11. Praeis mažiausiai trys 
lietai, kol dabartiniai pinigai 
l ūs iš cirkuliacijos išimti, o 
jų vietą užims naujieji.

Viena 'banknotų rųšis bus| 
visiškai panaikinta. Tai nacio- 
i alių bankų banknotai. Bonai, 
kurie garantuoja banknotų sau
gumą, bus valdžios ištraukti 
1930 m. O kartu su tų bonų 
ištraukimu planuojama ir na- 
cionalius banknotus panaikinti.]

Parankumas mažesnių pinigui 
buvo demonstruojama pripuo
lamai. Prieš 25 metus, kai, I 
sulig sutarties su Ispanija,]
Jungtinėms Valstijoms teko Fi
lipinų salos, buvo reikalinga] 
falų gyventojus aprūpinti po
pieriniais pinigais. Tie pinigai 
reikėjo spausdinti Washingto- 
ne. Pinigams spausdinti yra j- 
graviruojamos plieninės plokš- 
• ės. Presai yra specialiai pa
daryti. Pasirodė, kad geriau
siai ant plieninės plokštės yra 
į graviruoti 12 notų, o ne 8, kaip 
daroma Amerikos pinigams, 
l odei Filipinų banknotai ir iš-1 
čjo vienu trečdaliu mažesni,! 
regu Amerikos. Begiu dvi<le-| 

simt Įlenkiu metų tie pinigai 
buvo siunčiami į Filipinus, ir] 
gyventojai jais pilnai pasiten
kino.

Į Filipinus buvo pasiųsta ne
mažai amerikiečių—valdininkai, 
I aviniukai, mokytojai etc. Jie 
\ artojo ten Filipinų pinigus ir 
priprato prie jų. Sugryžę na
mo, jie susidūrę vėl su Ameri
kos pinigais. Visi jie buvo tos 
nuomonės, kad Filipinų pinigai 
yra nepalyginamai parankesni.

Ta nuomone ne kartą buvo 
išreikšta iždo diepąj’tamfcntuh 
Ant galo, tapo paskirta komisi
ja, kurios tikslas buvo ištirti 
kokio didumo pinigai yra pa
rankesni žmonėms vartoti. Ji 
'bandė surasti priežastį, kodėl 
pinigai yra spausdinami tokio, 
o ne kitokio didumo. Pasirodė,

Viena mergaitė atėjo į musų 
redakciją. Žvilgsniai bailus, 
kaip įbauginto vaiko, ko nors 
ieškančio...

—Jaunuolę, ko Tamsta nori?
Jaunuolė daro ženklus, kurių 

klausęs nesupranta ir nežino, 
ką ji nori pasakyti:

—Nekalbu jūsiškai, ieškau ko 
nors, kas mane suprastų...

Po to jaunuolė atsirėmusi į 
sieną, graudžiai raudoja... Dvi
dešimt metų... ir verkia... Mer
gelė graži, beit nubudusi.

Ieškoma reporterio.
Reporteris 7 atvyksta, skubiai 

vedasi jaunuolę j redakcijos

jai sako.

Paveikslai, kurie rait
ant dabartinių pinigų, 
pripuolamai parinkti. Kai 
tų paveikslų mažai žmo- 
tera žinomi. Be to, tas

kad banknotų didumas buvo 
nustatytas be jokio ypatingo 
išrokavimo. Galimas daiktas, 
jog pinigų spausdinimui ski
riamas popieris buvo paran
kiau sukajjoti į tokio didumo 
sklypus, kokie yra dabartiniai 
banknotai.

Po to komisija išsiuntinėjo 
bankoms popierio sklypus, ku
rie buvo tokio pat didumo, kaip 
Filipinų banknotai. Bankų dar
bininkai su jais darė įvairius 
eksperimentus. Tie eksperi
mentai pilnai patvirtino tą 
nuomonę, kad mažesni bankno
tai yra daug parankesni. Visų 
pirma banko darbininkams jie 
yra daug lengviau skaityti. O 
tai, žinoma, prisideda prie lai
ko sutaupymo.

Eksperimentai taipgi parodė, 
kad mažesni banknotai yra pa
rankiau kišenėj nesoti. Jų ne
reikia tiek daug lankstyti, to
dėl jie nenusidėvi taip greit. Į 
paprastą konvertą juos galima 
be lankstymo įdėti. Visi fe- 
deraliniai bankai pripažino, kad 
mažesni pinigai yra parankes- 

| ni, negu dabartiniai.
Graviravimo biuras vien tik 

ekonomiškais sumetimais suti
ko banknotų didumą pakeisti. 
Mažesnių banknotų spausdini
mui tereikės tik du trečdaliu 
to popierio, kuris dabar yra su
vartojamas. Vien tik ant po
pierio bus sutaupyta apie $500,- 
000.

Pinigų išžiūra irgi bus kito
niška, 
dasi 
buvo 
kurie 
nėms
pats paveikslas kartais yra var
tojamas ir doleriniu! banke
tui ir dvidešimkei. Dūliai to 
žmonės turi daug neparanku- 

Imų. Ant naujų banknotų tik 
prezidentų paveikslai tebus var-

I tojami. Priegtam skirtingos 
Į dominacijos banknotai turės 
skirtingus paveikslus. Todėl 
žmonės iŠ paveikslų galės pi
nigus pažinti. Taip dalykams 
esant prigavikai nebegalės do
lerines perdirbti į šimtines.

Ant dolerinių banknotų bus 
Washingtono paveikslai, o ant 
penkinių Lincolno. Labai gali
ma, kad Jeffersono paveiks
las bus spausdinamas ant de
šimkių, Granto ant dvidešimkių, 
Roosevelto ant šimtinių, Wilso- 
no ant tūkstantinių ir Clevelan- 
do ant $50 banknotų. Tų domi- 
nacijų banknotai labiausiai yra 
vartojami.

Kaip žinia, Amerikos popieri
niai pinigai yra penkių rtjšių:
1. nacionalių bankų banknotai,

2. aukso certifikatai, 3. sidabro 
I certifikatai, 4. Jungtinių Vals- 
Įtijų banknotai ir 5. Federal
Heserve banknotai.

* Taip dalykams 
pavyzdžiui, turime 
šių dešimkes. Su 
gų išleidimu ta painiava bus 
pašalinta. Nacionaliai bankno
tai bus visiškai pašalinti. Si
dabriniai certifikatai tik doleri
nėms tebus vartojami. Penkinės 
bus tik vienos rųšies. Visi vie
nos kurios nors dominacijos 
banknotai turės vienokius pa
veikslus.

Valdžios iždo ekspertai ap
skaičiuoja, kad cirkuliacijoj ran
dasi maždaug vienas bilionas 
banknotų. Bendrai imant, bė
giu vienų metų banknotas nu
sidėvi. Suplyšę ir nusidėvėju-

—Nusiramink
Bet jaunuolė aičioja, j mus žiu
ri be vilties; į klausimus da
ro galva ženklus. Po to vėl kar
toja:

—Nemoku kalbėt ispaniš
kai... Ir turiu pasakyt ką bai
saus!

Pasigailėkite!
Ją atvedam prie lentos ir ro

dom, kad parašytų ką nors. 
Jaunuole nusišluosto skarale 

<veidą, išreiškia didelį džiaugs
mą ir užrašo:

“Lituania”. “Mac(ueraux”.
—A! Maqueraux?
—Taip... —atsidusta jaunuo

le, ir užrašo rodydama į save: 
‘ Leokadija Obeknovieh”... aš... 
Leokadija...

Reporteris bėga ieškoti ver
tėjo; jaunuolė laukia; dabar 
neverkia; šypsenos spindulys 
apšviečia jos veidą.
Bebėgant nuo juodųjų šmėklų

Po pusvalandžio jau žinome 
jaunuolės dramą.

Ji lietuvaitė, iš žiemių Euro
pos, dvidešimt metų amžiaus 
ir viena Buenos Airese. šį ry
tą pavyko išbėgti iš vienų na
mų, į kuriuos buvo sugauta 
kelių juodųjų šmėklų, ir at
ėjo į ‘'Kritikos” redakciją...

Ko? Kad laikraštis paskelb
tų jos padėtį ir sužinotų, kokiu 
fcudu tampa nelaimingomis daug 
atvykstančių, kaip ir ji, įt šj 
kraštą, kad dirbtų, bet dorai.

Kad policijos viršininkai savo 
iniciatyvą kuo greičiausiai ati
dengtų tą “maquereaux” bjau
rųjį darbą ir kitas tamsiųjų 
šmėklų žalrangas, rašome šia 
žinutę, kurią jaunuolė Leokadi
ja formulavo gana konkrečiai, 
suteikdama tuo gausią medžia
gą neatidėliotinam policijos vei
kimui.

Patraukimas
Jaunuole, kuri 

tikos” redakcijoj su savo tau
tiečiu, mus supažindino su 
trumpa istorija. Istorija, kaip 
ir daugelio jaunuolių europie
čių, kurias matome atvykstant 
nusigandusias j musų uostą.

—Turi Tamsta šeimyną savo 
tėvynėj ?

— Taip... 3)
—Atvykusi viena j šį kraš

tą?
—Taip... du mėnesiai...
—Ko atvykai?
—Dirbti, bet dorai...
—Neturėjote pragyvenimo

šaltinių savo krašte?
—Taip, bet mane viliojo ki

no menas ir nutariau vykti į šį 
kraštą, kuriame, esu girdėjusi, 
kino industrija taip pat išvys
tyta kaip ir šiaurės Amerikoj, 

(tačiau ten artistų ,gyvenimas 
neįmanomas per didelį jų skai
čių.

—Tamsta esi apgauta: čia 
kraštas kinematografijos, bet 
ne studija. Čia yra paveikslų 
rinka... ;

—Taip... taip yra...
—Tamstos tėvai sutiko su 

Tamstos kelione?
—Taip, nors labai nenorėjo. 

Jums apsakysiu, kaip aplinky
bės susidėjo.

Viena Meno mokykla
—Mano tėvynėj buvo viena 

scenos ir kinematografijos mo
kykla. Mano tėvai, būdami ge
rose socialėse ir ekonominėse 
sąlygose, su džiaugsmu žiurė
jo į mano palinkimą meno pa
sauliui: norėjo, kad aš tapčiau 
dailininke, muzike, rašytoja, o 
gal gydytoja... Bet, ko Tamstos 
norite!.. Aš geidžiau tapti “žvai
gžde” ir padėjau visus savo no
rus, meilę ir ihteligenciją šitos 
sunkios karieros pagrindam

Visų mano mokyklos draugių 
tėvai, kaip ir manieji, kovojo 
su savo dukterimis, kad ati
trauktų jos nuo idėjos prie ki
no ir sužadintų ką nors kita.

Vieną gražią dieną Lietuvos 
vyriausybe įsakė uždaryti tos 
tautinės mokyklos duris. Tuo
met svetimšaliai pradėjo steig
ti kompaniją ir varyti propa-

Tandą, kviesdami jaunuoles, 
kurios tik jaučia patraukimą 
>rie kino, emigrauti... Tolimuos 
kraštuos esama didelių miestų 
su visais kino paveikslų indus
trijos tobulumais... Tarp šitos 
publikos buvo blogos valios 
žmonių... Vilkų... prekiaujan
čių žmogiena.

Vyriausybės, kaip kad mano 
tėvynėje, ik šio laiko nežino, 
kokiems interesams pasišventę 
tie gražuolių eksportuotojai.

Palikimas tėviškos pastogės
—Mano gyvenimas, kartų jau 

pašvęstas menui, atsidūrė lyg 
kad kabąs ore. Visos musų 

• Almos uždavinys buvo išspręs
ti tą sunkią problemą.

(
Pranešiau tėvams, kad esu 

nutarusi išvykti iš namų, iš ma
žos respublikos, kurioje gyve
name, ir atsidurti Amerikoje. 
Kvaila viltis mirguliavo prieš 
mano akis, busimo gyvenimo 
grožybė, laimė, meilė... Vis tai 
yra mergaičių sapnai...

Mano motina verkė kiek įma
nydama, manė tuo mane pri
kalbėsianti. Ir tėtis, nubudęs, 
nežiūrėjo į mane, dargi nudavė 
kad nemylįs manęs ir užmir-

kiekviena 
savo pro-

Per kelias dienas 
valandą, gilinausi j 
jektus. Tiek įkalbinėjau, kad 
galų gale gavau tėvų sutikimą.
—Nevažiavau viena... Bet su 

jaunuole kaimyne, mergaite 
' cturte, toji važiavo į Buenos 
Aires’ą, kur jau buvo dirbusi 
šaldytuvuose... Mano tėvai tuo 
buvo lyg ir patenkinti... Ir aš 
važiavau...

(Bus daugiau)

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Nusipirk ir 
perskaityk visą

— nusidžiaugsi.

Prenumerata metams $2
Pusei metų $1
Kopija ............................. ...... ......  20c

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Or. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St, 
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

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

esant mes, 
penkių rų- 
naujų pini-

šieji banknotai reikalinga nau
jais pakeisti. Kadangi doleri
niai banknotai labiausiai yra 
vartojami, tad jie, žinoma, grei
čiau ir nuplyšta.

Vienas bilionas banknotų sve
ria. apie 1,500 tonų. Todėl 
kiekvienų darbo dienų valdžios 

spaustuve turi atspausdinti 
apie penkius tonus popierinių 
pinigų. Tie pinigai yra tuoj 
sudedami j dėžutes ir išsiunti
nėjami bankams. Į tas dėžutes 
telpa po 4,000 banknotų. Kiek
viena tokia dėžute sveria 12 
svarų. Naujos rųšies 4,000 
banknotų svers tik 8 svarus. 
Tuo budu jų išsiuntinėjimas 
valdžiai atsieis daug pigiau. 
Doleriniai banknotai sudaro 
pusę visų popierinių pinigų. Kas 
metai iš valdžios spaustuvės jų 
yra išsiunčiama 800 tonų. Kai 
bus įvesti nauji pinigai, tai toks 
pat dolerinių banknotų kiekis 
bes vers tik apie 533 tonus.

Išviso nauji pinigai ne tik 
žmonėms bus parankesni varto
ti, bet tuo pačiu laiku suma
žins ir valdžiai išlaidas.—K. A.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

r
DR. M ARGERIS

3421 So. Halsted Street 
Tel. Boulevard 8483

Nuc 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

Ofiso ir Res. Tel Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare 

Res. 3201 So. Wallace Street

— ■ ■ ■ mm—m. i uHmmmU—<

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

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

Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 So. Western Avė.

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

Valandos ] nuo g jfcį g vai. Vak.

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.

4MWMMMMMM»M—MMMM—1„, II ■ ■ 
Off. Yards 3557 Res. Hemlock 1385 
DR. JONAS MOCKUS 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį
3401 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.

t
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CHICAGOS 
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Komp. Stasys Šimkus Chicagoje

Svarbios paskaitos
Pradedant spalio mėnesio 

pirmų dienų, Fieldo gamtos is
torijos muzejuje, kiekvieno šeš
tadienio popiečiais, kaip 3 vai., 
bus laikomos paskaitos įvai
riais moksliniais ir pasaulio ty
rinėjimo klausimais. Lekcijas 
skaitys pasižymėjusieji moksli
ninkai, tyrinėtojai ir keliaunin
kai. Visos paskaitos bus klau
sytojams veltui.

Pirmoji paskaita įvyks spa
lio 1-ma dienų; pradžia 3 vai. 
po pietų. Skaitys jų profeso
rius Arthur Sterry Coggeshal, 
antro|K>logistas, temoj “Pirmie
ji Amerikos žmonės”.

Temos kitų lekcijų bus pa
skelbtos vėliau, bet jau dabar 
galima pranešti, kad prelegen
tų tarpe yra tokie žymus as
menys, kaip Dr. Beebe, narys 
Ne\v Yorko zoologijos draugi
jos, tyrinėtojas, keliauninkas 
ir studijuotojas jurų gelmių.

Apie prietikius šiaurinėse že
mės kamuolio dalyse skaitys 
lekcijų prof. Wm. JI. Hobbs, 
kuris buvo vadu Michigano 
universiteto ekspedicijos.

Dr. Sylavanus G. Morley, ar
cheologas, dirbus Camegie In
stitutui, turės paskaitų apie 
senovės laikus Centralinėj Ame-

Komp. Stasys Šimkus
Vgkar į Chicago atvyko kompozitorius ir muzikas Stasys 

Šimkus,''prieš kiek laiko vedęs vietos “Birutę”, bet per pas
taruosius kelis metus vedęs Klaipėdos muzikos konservatorijų 
ir prie jos esantį didelį simfoninį orkestrų.

Atvykęs Chicagon komp. St. Šimkus mano vėl prie “Bi
rutės” darbuotis.

Yra visas listas kitų žymių 
prelegentų, apie kuriuos teks

Sveikata yra tikras turtas
Dr. Herman N. Bundesen, 

sveikatos komisionierius

4. Bent 8 valandos miego 
kiekvienų naktį.

5. Mankštinimasi, tinkamas 
žmogaus amžiui.

6. Pakankamai darbo ir pa
kankamai žaismių.

7. Ramybė užsilaikyme ir 
nuoširdus juokas.

Tegu jus busite seni arba 
jauni, beit tos yra taisyklės 
sveikatos turto pamatui.

restorano. Jis paliepė jiems su
stoti, bet šie alsi liepė, revolve
rių šūviais. Seržantas ėmė šau
dyti į juos vydamasis. Vienų 
pašovė. Jis pasirodė esųs Frank 
Hynek, 1331 W. IBtli place. Jis 
pereitų savaitę buvo paleistas 
iš kalėjimo.

♦ ♦ ♦

Juozų Medauskų vakar pripa
žino kaip vienų banditų, kurie 

krautuvę ant Ogden 
po numeriu 3638. Medaus- 

kas gyvena 1511 Adams st.
♦ ♦ ♦

Naktį iš pirmadienio į antra
dienį devyni asmenys tapo au
tomobilių užmušti Chicagoj ir 
apielinkėse.

—Tuo tarpu planuojame; gas- 
tioles 1)0 plačių Ameriką.

—Ar pradėsite nuo Chicagos?
—Dar nesu tikras. Gal nuo 

Bostono.
— Na, tas tai jau nedaleisti- 

na! užprotestavo “Naujienų” 
biznio vedėjas. — Chicaga tu
ri būt aprūpinta pirmiausia, ir 
mes jokiu budu neišleisime, 
kol mums neduosit porų kon
certų.

—Na, tai pažiūrėsime.
—Gerai, pažiūrėsime ir persi

tikrinsime.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudette

Pastaba: Mano ofisas dabar randas) 
naujoj vietoj 

DR. VAITUS!! 
OPTOBnCTTt T «T A S

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dainininkas Babravičius 
pagrįžo iš atostogy

Iš šio pasikalbėjimo kai kas 
gnįli apkaltinti paujien|iečius 
šiurkštumu, bet čia bus tik bu
do klausimas ir status pager
bimas mylimo asmens ir, taip
gi savo miesto.

P-as J. Babravičius gavo pa
kvietimų nuo p. Bačiuno, So
dus, Mieli., ir pabuvęs keletu 
dienų Chicagoj, žada ten vyk
ti. Po to naujieniečiai pasirū
pins, kad Chicagoje butų bent 
ix>ras koncertų.

Reporteris J.

VIRŠUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė. 
•* I 

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

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po plot])
REZIDENCIJA:

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480 

TELEFONAS CANAL 9464

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins aklą įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, narvuolu
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tai. Boalevard 758925 METŲ PATYRIMO 

Pritaikyme akinių dėl vinokių akių

kJT-J

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo akių ir 
pritaikimo akinių 

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėki! m n no iškabas

Valandos nuo 0 ryto iki 8:30 vak. 
Nedėlioj uždaryta.

Tel. Canal 0523.

LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

žada dar
Mich., ir

aplankyti Sodus, 
vėliaus imtis darbo.

linksmas, kupinas

Daug vyrų svajojo apie to
bulų pasaulį. Ir savo svajonėse 
jie būdavojo pasaulius, kurie 
buvo pilni sveikatos ir laimės 
ir kuriuose nebuvo skurdo nei 
ligų. Vienas didis svajotojas, 
kai jis svajojo utopija, priskai
tė ligas prie didžiausių nusižen
gimų, kokiais tik žmogus galė
tų nusižengti, kadangi iš visų 
turtų žmogaus gyvastis yra 
brangiausia.

Namai dažnai griūva dėl to, 
jog jų pataisomis nesirūpina
ma; dėl to, kad perdaug sun
kus; dėl to, kad materiolas, iš 
kurio jie pastatyti, yra ^pras
tas. Taip pat yra ir su žmo
gaus “namu”. Žmogaus “na
mas“, kuris vra subudavotas iš 
prasto materiolo, negali atlai
kyti kasdieninio gyvenimo aud
rų. Žmogaus “name”, jo atsi
laikymas prieš ligų gludi jo 
materiolo stiprybėj.

Kodėl nepasinaudoti papras
čiausiais sveikatos papročiais? 
Kodėl nepadaryt taip, kad jie 
dirbtų jūsų naudai visų 
štai tie papročiai:

1. Tinkamas maistas, 
lingu kiekiu ir tinkamai 
gytas.

2. lyras oras dienų ir naktį.

Vakarinės mokyklos
Klesos ir pamokos, duodamos 

veltui vakarinėse Chicagos mo
kyklose 1927 — 28 metų sezonui, 
prasidės, kaip praneša mokyklų 
superintendento padėjėjas, p-as 
liodge, rugsėjo 19 dienų. Užsi- 
rašymas į tas mokyklas prasi
dės rugsėjo 16-tų dienų. Tiki
masi, kad šiemet lankymas va
karinių mokyklų 
skaitlingesnis, negu 
<onų.

Pamokos šiose 
praktiškai apims

bus žymiai
peititų so

laikų?

suval-

kiek tik galite jų gauti.

mokyklose 
kiekvienų 

amatų, komercinį darbų ir dau
gybė kitų dalykų, o taipgi pa
mokas anglų kalbos svetimša
liams, ir liigh school kursų ang
ių kalbos tiems, kurie norės 
studijuoti anglų kalbų giliau.

Jaunuomenė, — berniukai ir 
mergaitės, — kurie nėra bai
gusieji septinto ir aštunto sky
rių viešosios mokyklos, galės 
lankyti vakarines mokyklas 
taipgi. Samdytojai tokių jau
nuolių yra raginami skatinti 
jaunuomenę, idant ji lankytų 
vakarines mokyklas. Amatų 
bus mokinami tie, kurie nori 
prasisiekti aukščiau dabartinėse 
savo vietose.

Teatrai uždaryti
Pirmadienio vakare daugiau 

kaip .’MM) vodevilių ir kintamų
jų Chicagos teatrų tapo užda
ryta. Eina ginčas, eina kova 
tarp darbininkų, kintamųjų pa
veikslų operuotojų unijos ir 
samdytojų susivienijimo. Sam
dytojai buvo pirmieji, kurie 
ginčų privedė prie griežto susi
kirtimo. Teatrų savininkai pa
liepė manadžeriams išmokėti 
darbininkams algas ir uždaryti 
teatrus.

Tik kai kuriose vietose vie
nas kitas teatras panedelio va
kare buvo atidarytas. Manoma 
tečiaus, kad ir šie bus uždaryti.

Antradienyj teatrų savinin
kai ir viršytos turėjo turėti sa
vo susirinkimų. Kų jie nutarė— 
išgirsime vėliau. Vienok, sako
ma, jie yra pasiryžę paklupdyt 
darbininkus ant kelių, jei įs
tengs, suardydami jų unijų.

Iš kitos pusės, darbininkai 
yra pasiryžę kovoti. Taigi ko
va gali nusitęsti ilgų laikų. Kai 
kurie spėja, kad darbininkų uni
ja pasistengs iššaukti streikan 
Orpheum firmos teatrų darbi
ninkus streikan ir kituose mies
tuose, kuriuose kalbama firma 
turi teatrus. Ji, mat, pasirodė 
esanti aršiausia darbininkų 
priešininkė.

Tūli žmones betgi deda vil
ties, kad pavyks susitaikyti. 
Dalykas toks, kad apart pa
veikslų operuotojų lokautas 
palietė apie 20,000 kitų teatrų 
samdinių, kurie taipgi neteko 
darbo. Be to, patys samdyto
jai, apskaitliuojama, turintys 
nuostolių apie $200,000 dienoj 
dėl lokauto. Gal tie piniginiai 
nuostoliai ir padarys samdyto
jus labiau sukalbamais.

♦ * ♦

Seržantas Thomas McCarthy 
pastebėjo du vyru išbėgant iš

Sveikas, 
energijos ir pasiryžimo pagry- 
žo iš atostogų musų daininin
kas, p. J. Babravičius, Atosto
gas jis praleido Woodboro, 
Wis., ir, kaip jis pats sako, pra
leido gerai: dalį laiko pagelbė
jo ūkininkams “around the 
farm”, o daugiausia žuvavo. *Ir 
žuvauti jam labai, labai sekė
si: sako, kad jei visas jo pa
gautas žuvis sudėtum į vienų 
krūvų — pusė lietuviškos Chi
cagos pasisotintų!

Atostogose p. J. Babravičius 
įgijo ne tik daug naujos ener
gijos, bet ir sveikatos: atrodo 
daug jaunesnis ir gražesnis. 
Wisconsin valstijos saulė jam 
padariusi daug gero, ir ištikrų- 
jų, jei p. Babravičius greitu 
laiku pasirodytų su koncertu, 
tai ne tik savo maloniu balsu 
Sužavėtų ebieagiečius, bet ir 
gražumu.

—Na, o kokie planai, p. Ba
bravičius? — klausia reporte
ris.

Feen^tnint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos ...
SAPNINYKAS

> Nauja laida

Tik-ką išėjo iš spaudos

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

—1 Laidotuvėse ratar-
nauju geriau ir pi-' 
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystes.

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

SKYRIUS: 
_____  3238 S. Halsted St 
—Tel. Blvd. 4063

Simpatiškas — 
Mandagus — 

lTffl^eresu’s ’r
H J®'’(,;i,l'J 1 ,z Ki 

tų Patarnavi- 
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 S’o. 49 Ct:» Cicero 

Tel. Cicero 8794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201 
- J

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

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

KAZIMIERAS SKERUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugpiučio 29 d., 5:15 vai. 

po pietų, 1927 m., sulaukęs 62 metų amžiaus. Paeina iš Kau
no rėdybos, Telšių apskričio. Vištovino sodžiaus, Amerikoje 
išgyveno 30 metų. Paliko dideliame nuliudime Amerikoje 
dukterį Juozapinų ir žentų John Chapas, vienų sūnų lietu
vėj Justinų, vienų seserį Chicagoj Oną Simutis. Kūnas pa
šarvotas, randasi pas dukterį, 453 Vermont St., Blue Island, 
Illinois.

Laidotuvės įvyks Ketverge, Rugsėjo 1 dienų, 8:30 vai. 
iš ryto bus nulydėtas į Šv. Petro ir Povilo parapijos bažny
čių West Pullman, o po gedulingų pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Kviečiame dalyvauti visus gimines, draugus ir pažįsta
mus laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,

Puikiai atspausdintas 
graži popiera, kaina

75 centai

Naujienos
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
Duktė ir Žentas Chapai.

THEM DAYS ARE GONE FOREVER (A New Tune Each Dar

tu Bč.kjG a neįeik to img toogat 
€ P RSh - M£'.s Oa5C FU0C G>UY •

GU'f Ak) OlC> Oci?
0G u)tk<C SCKOOtnATCS- Htt') /W V

šou editt MOT kuv) to Tais 
/Aoose - r o xo sce šou TRV! THEM DAYS ARE 

GONE FOREVER!

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

KAROLINA JUOZAITIENĖ
Mirė Rugpiučio 30 dieną, 6:15 

valandą vakare, 1927 m., sulau
kus apie 68 metų amžiaus; gi
mus Panevėžio apskr., Smilgių 
parap., Smilgių miestelyj palik
dama dideliame nuliudime savo 
mylimuosius ir mylinčius dvi 
dukteris Anastaziją Ivanauskie
nę, Veroniką Pilipavičienę, du 
žentus, du sūnūs, Karoli ir Do
mininką, marčią J ievą, brolį 
Kazimierą Eringį ir brolienę 
Antaniną, kurie randasi Spring- 
field, UI. Dabar randasi pri
rengta i paskutinę kelionę, na
muose 826 W. 34th St.

Laidotuvės įvyks 1‘ėtnyčioj, 
Rugsėjo 2 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu- B, 
lingos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Karolinos Juozai
tienės giminės, draugai ir pa- 
žistami ir taipgi draugai liku
sių nuliudime jo mylimųjų esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekamo, Dukteris, 
Simai, Žentai, Marti, Brolis ir 
Brolienė.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

DVIEJU METU SU- 
KARTUVES

Mono mylimo vyro Ignaco ir 
sunaus Jono Škotu

Brangus tėveli ir broliukai 
Jonai mes negalime užmiršti 

niekados. Ta nemieluširdinga 
mirtis atskyrė iš musų tarpo. 
Dabar ilsėkitės šv. Kazimiero 
kapinėse, lai šalta žemelė būna 
jums lengva.

Pamaldos atsibus 1 dienų 
Rugsėjo 7 vai. iš ryto, šv. Jur
gio bažnyčioj.

Kviečiame nuoširdžiai gimi
nes, draugus, ir pažįstamus da
lyvauti pamaldose.

Lieka nuliudime
Škutų šeimyna.

■ ......... {
NAUJIENŲ |

, Pinigų Siuntimo Sky- , 
rius atdaras kasdie nuo 

; 8 v. ryto iki 8 v. vakare.
\ Nedėldieniak nuo 10 v. j 
Ii ryto iki 2 vai. po piet.

u ____ —
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Komp. Stasys Šimkus Chicagoje

Svarbios paskaitos
Pradedant spalio mėnesio 

pirmą dieną, Fieldo gamtos is
torijos muzejuje, kiekvieno šeš
tadienio popiečiais, kaip 3 vai., 
bus laikomos paskaitos įvai
riais moksliniais ir pasaulio ty
rinėjimo klausimais. Lekcijas 
skaitys pasižymėjusieji moksli
ninkai, tyrinėtojai ir keliaunin
kių. Visos paskaitos bus klau
sytojams veltui.

Pirmoji paskaita įvyks spa
lio 1-mą dieną; pradžia 3 vai. 
po pietų. Skaitys ją profeso
rius Arthur Sterry Coggeshal, 
antropologistas, temoj “Pirmie
ji Amerikos žmonės”.

lemos kitų lekcijų bus pa
skelbtos vėliau, liet jau dabar 
galima pranešti, kad prelegen
tų tarpe yra tokie žymus as
menys, kaip Dr. Beetkc, narys 
New Yorko zoologijos draugi
jos, tyrinėtojas, keliauninkas 
ir studijuoto jas jurų gelmių.

Apie prietikius šiaurinėse že
mės kamuolio dalyse skaitys 
lekciją prof. Witl H. Hobbs, 
kuris buvo vadu Michigano 
universiteto ekspedicijos.

I>r. Sylavanus G-. Morley, a> 
cheologas, dirbąs Carnegie In
stitutui, turės paskaitą apie 
senovės laikus Centralinėj Ame
rikoj.

Yra visas listas kitų žymių 
prelegentų, apie kuriuos teks 
pranešti vėliau.

restorano. Jis paliepė jiems su
stoti, bet šie atsiliepė, revolve
rių šūviais. Seržantas ėmė šau
dyti į juos vydamasis. Vieną 
pašovė. Jis pasirodė esąs Frank 
Hynek, 1331 W. 18th place. Jis 
pereitą savaitę buvo paleistas 
iš kalėjimo.

♦ ♦ *
Juozą Medauską vakar pripa

žino kaip vieną banditų, kurie 
apiplėšė krautuvę ant Ogden 
aVė. po numeriu 3638. Medaus- 
kas gyvena 1511 Adams st.♦ * *

Naktį iš pirmadienio į antra
dienį devyni asmenys tapo au
tomobilių užmušti Chicagoj ir 
apielinkėse.

, i

Komp. Stasys Šimkus
Viikar į Chicago atvyko kompozitorius ir muzikas Stasys 

Šimkus, prieš . kiek laiko vedęs vietos “Birutę”, bet per pas
taruosius kelis metus vedęs Klaipėdos muzikos konservatoriją 
ir prie jos esantį didelį simfoninį orkestrą.

Atvykęs Chicagon komp. St. Šimkus mano vėl prie “Bi
rutės” darbuotis.

Sveikata yra tikras turtas
Dr. Herman N. Bundesen, 

sveikatos komisionierius

4. Bent 8 valandos miego 
kiekvieną naktį.

5. Mankštinimasi, tinkamas 
žmogaus amžiui.

6. Pakankamai darbo ir pa
kankamai žaismių.

7. Ramybe užsilaikyme ir 
nuoširdus juokas.

Tegu jus busite seni arba 
jauni, beit tos yra taisyklės 
sveikatos turto pamatui.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dainininkas Babravičius 
pagrįžo iš atoslūgy

žada dar aplankyti Sodus,
Mich., ir vėliaus imtis darbo.

Tuo tarpu planuojamo gas- 
tioles po plačią Ameriką.

—Ar pradėsite nuo Chicagos?
- Dar nesu tikras. Gal nuo 

Bostono.
—Na, tas tai jau nedaleisti- 

nal užprotestavo “Naujienų” 
biznio vedėjas. — Clricaga tu
ri būt aprūpinta pirmiausia, ir 
mes jokiu budu neišleisime, 
kol mums neduosit porą kon
certų. X

-Na, tai pažiūrėsime.
—-Gerai, pažiūrėsime ir persi

tikrinsime.
Iš šio pasikalbėjimo kai kas 

giijli apkaltinti jia’ujiientfcčius 
šiurkštumu, bet čia bus tik bu
do klausimas ir status pager
bimas mylimo asmens ir, taip
gi savo miesto.

P-as J. Babravičius gavo pa
kvietimą nuo p. Bačiuno, So
dus, Mich., ir pabuvęs keletą 
dienių Chicagoj, žada ten vyk
ti. Po to naujieniečiai pasirū
pins, kad Chicagoje butų bent 
poras koncertų.

Reporteris J.

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. ** I 

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

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

2226 Marshall Blvd.
1 TELEFONAS CRAWFORD 1480 

TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUS!! 
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins aklę įtempimą, kurta 

esti priešaatimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai. 10 
'kl 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Te:. Boulevard 7589

Daug vyrų svajojo apie to
bulą pasaulį. Ir savo svajonėse 
jie budavojo pasaulius, kurie 
buvo pilni sveikatos ir laimės 
ir kuriuose nebuvo skurdo nei 
ligų. Vienas didis svajotojas, 
kai jis svajojo utopiją, priskai
tė ligas prie didžiausių nusižen
gimų, kokiais tik žmogus galė
tų nusižengti, kadangi iš visų 
turtų žmogaus gyvastis yra 
brangiausia.

Namai dažnai griūva dėl to, 
jog jų pataisomis nesirūpina
ma; dėl to, kad perdaug sun
kus; dėl to, kad materiolas, iš 
kurio jie pastatyti, yra papras
tas. Taip pat yra ir su žmo
gaus “namu”. Žmogaus “na
mas”, kuris vra subudavotas iš 
prasto materiolo, negali atlai
kyti kasdieninio gyvenimo aud
rų. žmogaus “name”, jo atsi
laikymas prieš ligą gludi jo 
materiolo stiprybėj.

Kodėl nepasinaudoti papras
čiausiais sveikatos papročiais? 
Kodėl nepadaryt taip, kad jie 
dirbtų jūsų naudai visą 
Štai tie papročiai:

1. Tinkamas maistas, 
lingu kiekiu ir tinkamai 
gytas.

2. lyras oras dieną ir

Vakarinės mokyklos
Klesos ir pamokos, duodamos 

veltui vakarinėse Chicagos mo
kyklose 1927— 28 metų sezonui, 
prasidės, kaip praneša mokyklų 
superintendento padėjėjas, p-as

bus žymiai

mokyklose 
kiekvieną

kiek tik galite jų gauti.

reika-
suval-

rašymas į tas mokyklas prasi
dės rugsėjo 16-tą dieną. Tiki
masi, kad šiemet lankymas va
karinių mokyklų 
skaitlingesnis, negu 
zoną.

Pamokos šiose 
praktiškai apims
amatą, komercinį darbą ir dau
gybė kitų dalykų, o taipgi pa
mokas anglų kalbos svetimša
liams, ir liigh school kursą ang
ių kalbos tiems, kurie norės 
studijuoti anglų kalbą giliau.

Jaunuomenė, — berniukai ir 
mergaitės, — kurie nėra bai
gusieji septinto ir aštunto sky
rių viešosios mokyklos, galės 
lankyti vakarines mokyklas 
taipgi. Samdytojai tokių jau
nuolių yra raginami skatinti 
jaunuomenę, idant ji lankytų 
vakarines mokyklas. Amatų 
bus mokinami tie, kurie nori 
prasisiekti aukščiau dabartinėse 
savo vietose.

Teatrai uždaryti
Pirmadienio vakare daugiau 

kaip 300 vodevilių ir kintamų
jų Chicagos teatrų tapo užda
ryta. Eina ginčas, eina kova 
tarp darbininkų, krutamu jų pa
veikslų operuotojų unijos ir 
samdytojų susivienijimo. Sam
dytojai buvo pirmieji, kurie 
ginčą privedė prie griežto susi
kirtimo. Teatrų savininkai pa
liepė manadžeriams išmokėti 
darbininkams algas ir uždaryti 
teatrus.

Tik kai kuriose vietose vie
nas kitas teatras panedelio va
kare buvo atidarytas. Manoma 
teėiaus, kad ir šie bus uždaryti.

Antradienyj teatrų savinin
kai ir viršytos turėjo turėti sa
vo susirinkimą. Ką jie nutarė— 
išgirsime vėliau. Vienok, sako
ma, jie yra pasiryžę paklupdyt 
darbininkus ant kelių, jei įs
tengs, suardydami jų uniją.

Iš kitos pusės, darbininkai 
yra pasiryžę kovoti. Taigi ko
va gali nusitęsti ilgą laiką. Kai 
kurie spėja, kad darbininkų uni
ja pasistengs iššaukti streikan 
Orpheum firmos teatrų darbi
ninkus streikan ir kituose mies
tuose, kuriuose kalbama firma 
turi teatrus. Ji, mat, pasirodė 
esanti aršiausia darbininkų 
priešininkė.

Tūli žmonės betgi deda vil
ties, kad
Dalykas toks, kad ‘apart pa
veikslų
palietė apie 20,000 kitų teatrų 
samdinių, kurie taipgi neteko 
darbo. Be to, patys samdyto
jai, apskaitli uojania, turintys 
nuostolių apie $200,000 dienoj 
dėl lokauto. Gal tie piniginiai 
nuostoliai ir padarys samdyto
jus labiau sukalbamais.* * 4

Seržantas Thomas McCarthy 
pastebėjo du vyru išbėgant iš

Feen;amint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos ...

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme nkinių dėl visokių akių

Tik-kų išėjo iš spaudos

JAN SMETAN A, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo akių ir 
pritaikimo akinių 

1801 South Ashland Avė. 
Platt Bldg., kam p. 18 St., 3 augitas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėk’t mano iškabas

Valandos nuo 0 ryto iki 8:30 vak. 
Nedėlioj uždaryta.

Tcl. Canal 0523.

SAPNINYKAS
Nauja laida

puse lietuviškos Chi-

Sveikas, linksmas, kupinas 
energijos ir pasiryžimo pagry- 
žo iš atostogų musų daininin
kas, p. J. Babravičius, Atosto
gas jis praleido Woodboro, 
Wis., ir, kaip jis pats sako, pra
leido gerai: dalį laiko išgelbė
jo ūkininkams “around the 
farm”, o daugiausia žuvavo, ’lr 
žuvauti jam labai, labai sekė
si: sako, kad jei visas jo pa
gautas žuvis sudėtum j vieną 
krūvą
cagos pasisotintų!

Atostogose p. J. Babravičius 
įgijo ne tik daug naujos ener
gijos, bet ir sveikatos: atrodo 
daug jaunesnis ir gražesnis. 
Wisconsin valstijos saulė jam 
padariusi daug gero, ir ištikrų- 
jų, jei p. Babravičius greitu 
laiku pasirodytų su koncertu, 
tai ne tik savo maloniu balsu 
Sužavėtų chicagiečius, bet ir 
gražumu.

—Na, o kokie planai, p. Ba
bravičius? — klausia reporte
ris.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 S'o. 49 Ct:, Cicero 

Tel. Cicero 8794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 32017

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

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

pavyks susitaikyti.

operuotojų lokautas

KAZIMIERAS SKERUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugpiučio 29 d., 5:15 vai. 

po pietų, 1927 m., sulaukęs 62 metų amžiaus. Paeina iš Kau
no rėdybos, Telšių apskričio. Vištovino sodžiaus, Amerikoje 
išgyveno 30 metų. Paliko dideliame nubudime Amerikoje 
dukterį Juozapiną ir žentą John Chapas, vieną sūnų lietu
vėj Justiną, vieną seserį Chicagoj Oną Simutis. Kūnas pa
šarvotas, randasi pas dukterį, 453 Vermont St., Blue Island, 
Illinois.

Laidotuvės įvyks Ketverge, Rugsėjo 1 dieną, 8:30 vai. 
iš ryto bus nulydėtas į šv. Petro ir Povilo parapijos bažny
čią West Pullman, o po gedulingų pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Kviečiame dalyvauti visus gimines, draugus ir pažįsta
mus laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,

Puikiai atspausdintas 
graži popiera, kaina

75 centai

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

i

Duktė ir žentas Chapai.

THEM DAYS ARE GONE FOREVER (A New Tune Each Day
» ■ ... ____________ ____ 1__ —___________I____ _______ _____ ________ -___

i

LACHAVICZ
Lietuvis Grahorius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

J. F. BADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 
Grabčrius Chicagoje

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

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

SKYRIUS:
32^8 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

KAROLINA JUOZAITIENĖ
Mirė Rugpiučio 30 dieną, 6:15 

valandą vakare, 1927 m., sulau
kus apie 68 metų amžiaus; gi
mus Panevėžio apskr., Smilgių 
parap., Smilgių miestelyj palik
dama dideliame nubudime savo 
mylimuosius ir mylinčius dvi 
dukteris Anastaziją Ivanauskie
nę, Veroniką Pilipavičienę, du 
žentus, du sūnūs, Karolį ir Do
mininką, marčią J ievą, brolį 
Kazimierą Eringj ir brolienę 
Antaniną, kurie randasi Spring- 
field, 111. Dabar randasi pri
rengta į paskutinę kelionę, na
muose 826 W. 34th St.

Laidotuvės įvyks l’ėtnyčioj, 
Rugsėjo 2 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Karolinos Juozai
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami ir taipgi draugai liku
sių nubudime jo mylimųjų esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame, Dukteris, 
Simai, Žentai, Marti, Brolis ir 
Brolienė.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, 'telefonas 
Yards 1138. L

4

DVIEJŲ METŲ SU
KAKTUVĖS

Mono mylimo vyro Ignaco ir 
sunaus Jono Škotu

Brangus teveli ir broliukai 
Jonai mes negalime užmiršti 

niekados. Ta nemielaširdinga 
mirtis atskyrė iš musų tarpo. 
Dabar ilsėkitės šv. Kazimiero 
kapinėse, lai šalia žemelė būna 
jums lengvu.

Pamaldos atsibus 1 dieną 
Rup,sėjo 7 vai. iš ryto, Šv. Jur
gio’ bažnyčioj.

Kviečiame nuoširdžiai gimi
nes, draugus, ir pažįstamus da
lyvauti pamaldose.

Lieka nuliudime
Škutų šeimyna.

NAUJIENŲ j
Pinigų Siuntimo Sky- ■ 
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedčldienfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai po piet.
.   , ----------- —&



6___________

Tarp Chicagos

NAUJIENOS, Chicago, ŪL Trečiadienis, Rugp. 31, 1927

CLASSIFIED A D VERTISEME N T S
Lietuvių

•‘VILNIES’ PIKNIKAS
“Business bet ore pleasure.

Raudonos rubaškos

Announcements
 Pranešimai__

SLA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsimokėti duokles jie gali 
pas mane namuose (3201) l.owe 
avė.). Eidamas finansų raštininko 
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno 
36 kuopos nario domę į tai, kad 
jūsų teisės Susivienijime pirmiau
sia priklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužsiniokėjes per tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
mokesniai užvilkti, ateikite, nelauk
dami, kol įvyks kuopos susirinki 
mas, pas mane į namus ir užsiimi 
kėkite. —J. Balchunas,

» SLA. 36 kp. ifnansų »"št.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikią

Business Chances
Pardavimai Bintai

REIKALAUJU reprezentantu viso
se lietuvių kolonijose, uždarbis $50 
L savaitę ir aukščiau, bedarbis ar dar-

> būdamas nedaro skirtumo. Rašykit 
toj '

B. Jasudes & Co., 
2015 So. Robey St. Chicago, III.

Delikatesen krautuvė pardavimui, 
įsteigta per 9 metus, su visais rakan
dais, viskas modemiška. 28 W. 75 St.

PADAVIMUI soliunasl su geriau
siais įtaisymais pigiai, ant bizniavos 
gatvės. 2445 W. 47th St.

REIKALINGAS bučerys patyręs 
savo darbą. Darbas nuolatinis. 1446 S. 
50 Ct. Cicero, III. *

CIGARŲ ir saldainių krautuvė par
davimui, pigiai, 1803 W. 47th St.

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

PARDAVIMUI per badavųtoją 5 
kambarių naujas modemiškas medi
nis bungalow, galima padaryti 4 kam
barius ant višjkų, fumas šildoma, ti
lo grindys ir maudynės, įmūryta va- 
na, modemiška konstrukcija, gatvė 
cementuota, gera transportą c i j a, 
$6900, išmokėjimais. 2188-40 74th A v. 
R. J. Brett. 4005 Milwaukee Avė. Kil
davę 6405

Real Estate For Sale
Namai-Žeml Pardavimui

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

REIKALE GAS laikinas bučeris, 
I 2209 W. Lake St., Melrose Park, UI. 
I Tel. Melrose Park 8033.

Pagal įsakymą Didžio “Perkūno” 
Vaidylos visi renkasi Ketvirtadieny, 
Kept. 1, 1927 m., 8 vai. vak. Bub daug 
naujų svarstymų, taipgi bus duodama , 
kiekvienam broliui dovana. Krivy*.

REIKIA patyrusių pardavinėtojų dėl 
l urduvinėjimo dviejų kuinų audinių ir 
čcverykų krautuvė. Didelė alga ir 
komisas. Samuel’s Cloak, 1237 South

REIKIA 2 patyrusių beilerių j sku
durų šapą. H. Dray, 1447 Blue Island 
Avė.

For Rent

SLA. 226 kuopa laikys mėnesinį 
susirinkimą nedėlioj, rugsėjo 4 dieną, 
2 v«landt| po pietų, Liuosybės svet., 
1X22 Wabansia Avė.

Visi nariai ir narės malonėkit lai-! 
ku pribūti į susirinkimą ir kurie 1
esate neužsimokėję, malonėkit užsi- RENDON flatas 6 kambarių, elek- 
mokėt. K. čepulevičius, rašt. 1 maudynė, pigi renda. Kreipkitės

į buČernę. Rendon Storas tinkamas 
pentoriui, šiaučiui arba kitoniškam 
bizniu. 3156 So. Wallace St.Personai

___________ Asmenų
LIETUVIAI RENDON dėl gasolino stoties labai

Kurie esate pirkę Sub-diVision že- geras kampas ant Archer Avė. Ren- 
mę ir jums nori panaikinti kontrak- da pigi ir 10 metų lysas. Atsišaukit 
tus arba jus nesutinkate su kontrak-j 526) Avė. if, \ irginia C.'.O
tu, tai pasimatykit su manim tuojau. — ------------------------------------------

, A. B. ALLEN RENDAI dviejų kambarių flatas,
134 N. La Šalie St. ( entral 33o5 elektriką, ice box ir sienoj lova. Ren- 

da $45. 6602 Westem Avė. Matykit 
J. Welichka, 6634 So. Maplewood Av. 
Tel. Republic 3769.

TONSILAI IR ADENOIDAI 
TIK UŽ $25

GROSEIJNĖ pardavimui, pigiai, 1187 
West 18th St.

_____ ■

PARDAVIMUI pigiai bučemė ir 
grosemė. Atsišaukit į trumpa laiką, 
nes turiu greit parduoti. 716 W. 31 St.

PARDAVIMUI pigiai saliunas, 4 
kambariai užpakalyj pragyvenimui ir 
garažas. Priežastis pardavimo — li
ga. Renda už viską $50. 2508 W. 38 
St. netoli kampo Archer Avė.

PARDAVIMUI Lunch Room fikče
riai, mažai vartoti. Parduosiu pigiai, 
kam reikalingi atsišaukit. 901 W. 33 
St. Yards 4839.

PARDAVIMUI pigiai restaurantas, 
geroj vietoj tarp dirbtuvių. Visa ar
ba pusę parduosiu. 11955 S. Halsted 
St. Pullman 4396.

6 FLATŲ MŪRINIS, $18,000 
Equity $9000, mainysiu j lotus išmo
kėtus arba gerą vasarinę cottage. 
Earl Grendale, 4956 N. Kentucky Av. 
Palisade 0029

NAUJAS mūrinis namas, 11 
gyvenimų ir 2 Storai, vėliausi 
svmai, sienos, lovos ir vanos su 
lietum; parodinis ice box ir parce- 
linės šėpos virtuvėj. Kevanee boi
leris, garu šildomas. Morgiėius bai
gias tik už 5 metų. Parduosiu pi
giau $1500 negu vertas.

Kreipkitės tuojau, 
du

pa- 
įtai-

Miscellaneous
- __ Įvairus_______ _

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samuoini.

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

Phone Lawndale 0114

PARDAVIMUI medinis bungalow 6 
kambarių, vėliausios mados {rengi- 
mai, garažas 3 karams. Parduosiu pi
giai, nes išvažiuoju ant farmų. 5817 
So. Kildavę Avė.

50 pėdų prie 63 St. netoli Central, 
$200 pėdai, 75 pėdų prie 63 St. netoli 
Austin, $125 pėdai. 63 St. 42 pėdų 
kampas, netoli Crawford, $200 pėdai, 
50 pėdų prie 79 St. netoli Hamlin, 
$175 pėdai. 5 akrai Central Avė. ne
toli 79 St. Applegate, Wentworth 9172

Pardavimui 10 biznio lotų ir kam
pas, yra visi įrengimai, N. E. kam
pas 55 ir Ridgeway St. $75 pėdai. Tel. 
Saginaw 6722.

Padarysite 
metu dvigubus pinigus.

A. VISBARAS
6409 S. Kedzie avė.

Hemlock 3825

KANDYS* 
BLAKĖS 

DALESKITE JUMIS PALIUOSUO- 
T1 NUO BEREIKALINGO RŪPES
ČIO APIE RAKANDUS. KAINA PI
GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX- 
TERMINATING CO., 159 N. DEAR- 
BORN ST. PHONE DERBORN 4941.

prie automo-'
ir dar kitoki Širdies ligos ir reumatizmas paeina | 

nuo ligotų tonsilų. Išimkit juos dėl
i savo apsisaugojimo, Dr. Frank L. 
Nathanson, 38-16 W. Madison St. Van 
Buren 7556.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo Ceader grojiklį 
‘ pianą su 75 roleliais ir suolelis už $75.

PA J IEŠKAU moteries arba mergi- Priimsiu $30 cash, o kitus išmokėji- 
nos nuo 35 iki 40 metu amžiaus. Aš mais į 3 mėnesius nuo tinkamų žmo- 
esu nušlis, turiu 4 vaikus. Kuri my- nių.
Ii gyventi ant ūkės, prašom atsišauk-1 
ti, atsakymą duosiu kiekvienai.

W. ZLABIS, .
McNaughton, Wis.

SAVESTY, 
6512 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučemė, darbo yra 
dei 2 vyrų. 2753 W. 55th St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

Gražus 5 kambarių mūrinis namas, 
karštu vandeniu šildomas, 2 karų ga
ražas, cementuota gatvė,, gražioj apie
linkėj, geriausis bargenas North West 
Side, lengvais išmokėjimais. Pama- 
tykit šį bargeną tuojau, savininkas 
3458 Natchez Avė. Tel. Palisade 5690

,1

Už $3500 nupirksite 2 flatų medi
nį namą, po 6-6 kambarius, vanos, 
elektra, gasas, pečiumi šildomas, už
pakaliniai porčiai, cementuota ėlė, 

bloko nuo 41 St. karų linijos. Ix>- 
tas 25x125. Rendos $45 i mėnesį. 
Biskį įmokėti. Tel. Commodore 1184

SU mažu jmokčjlmu galite 
nupirkti naujų 6 kambarių mu- 
ro bungalow puikiai pabudavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puikioje Mar- 
quette Park apielinkėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė
jas 
mo

LIETUVIAI
Aš jums parduosiu lotą ir garage na
rna už $1350, tiktai $150 cash ir per 
5 metus išmokėti, netoli Irving Fark 
A. H. Monk, 2235 N. Marmora Avė. 
Tel. Berkshire 0243.

LEISKIT atlikti jūsų karpenterys- 
tės darbą. Taisymas ir cementinis 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas. Triangle 8993.

gaus lengviausias išmokeji- 
sąlygas. Kreipkitės: 
7114 S. Campbell Avė. 

_________ )

Turiu 2 lotus, 35 mylios tolumo, y- 
ra visi įtaisymai, suros ir apmokėti, 
aš noriu 6-12 apartmentų, dadėsiu 
cash, arba gal man patiks maža iš
mokėta farma. GREEN, Austin 3074

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

Lietuviai—gyvenkit lietuvių distrikte 
Pardavimui 5 kambarių mūrinis bun- 
galow, mažiau negu ‘metų senumo, j 
Edison parke, yra visi įrengimai ir I 
apmoksti, 2 blokai nuo bažnyčių, mo- 
kyklų ir krautuvių, karštu vandeniu , 
šildoma, kaina $10,800. Parduosiu 
quity už $2800, arba geras cash pa- u 
siūlymas nebus atmestas. Tel. New- cag0S> visokio didumo, 40 iki 500 ak- 
catle 2436. ...

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMOS iki 150 mylių nuo Chi-

rų, mainysiu j namus, nuo 2 flatų iki 
50 apartinentų. Schaver & Sons, 2527

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

“Business before pleasure’ 
šiandie yra gana reikšmingi žo
džiai. Netiktai kad daroma biz
nis krautuvėse, bet dar plates
niu mastu varomas piknikuose 
ir susirinkimuose. Taip ir buvo 
šiame “Vilnies” piknike rugp. 
28 d., Stickney darže.

Atvykus mums į daržą apie 
pirmą vaahidą, pasigirdo bal
sas: “Smetonai Smetona!” Ei
name toliau. Prieina Žmoguš su 
raudona rubaška ir siūlo 
mums žaliu virbeliu knygutę, 
kurioj esą surašyti visi Smeto
nos darbai. Prieina moteris (ir
gi raudona rubaška) ir siūlo 
kokias tai serijas ant Išlaimė- 
jimo. Prieina kita moteriške 
(taipgi iš savo vėliavos pasi
siuvusi raudoną rubaška), ta 
irgi siūlo savo tavorą.

Spėjus mums apeiti aplink 
daržą, apspito mus dar kiloki 
biznieriai — biznieriai pasirėdę 
raudonais marškiniais, o jų bu
vo net keli desėtkai. Darbinin
kai, “direktoriai 
bilių, byrmonai,
činovninkai, vis buvo raudoni. 
O vieną matėme ir su barzda.

Po medžiais buvo pastatyta 
bariukas, prie kurio buvo įtai
syta loterija “kendėms” laimė
ti. Prie tos loterijos dirbo geri 
spikeriai, kurie mokėjo gandai 
šaukti.

I*risiminė man pirmasis 1
"Naujienų” piknikas Černaus- j PAJ1ESKAU partnerto, aS turiu Je-1 
ko darže, kur po drg. Grigai- verykų taisymo dirbtuvę ir turiu far-j 
čio prakalbų buvo renkamos 
Lietuvos socialdemokratams 
aukos. Rinkau aukas ir aš pats. 
Pora bolševikų iškoliojo mus 
sakydami: “Mes atvažiavome į 
pikniką dėl ‘pleasure’, o ne kam 
nors biznį daryt. Eikite ant 
Maxwell st., jeigu norite daryt 
biznį!”

O čia, pereitos nedėlios “Vil
nies” piknike, buvo daromas 
biznis iš visų pastangų. Buvo 
atvežtas pilnas p. Budriko tro- , 
kas visokių daiktu* ant išlaimfi- 
jimo. Stovėjo ir p. Balzeko nau
jas autas (“VVhippet”) apkars
tytas “sainomis” — išrodė lyg 
kokiame jomarke žmogus esi, o 
ne piknike.

Nors “baderiavo” mus 
mutės su savo tikėtais, lx?t 
visgi buvome kantrus.

Daržas yra kone per pusę 
mažesnis už černausko daržą.' 
Publikos buvo nemažai. Gal dėl 
to, kad įžangos tikėtai buvo 
parduodami iš kalno kaipo iš- 
laimėjimui dovanų ir tas pats 
tikėtas buvo geras į daržą įei
ti. Tikėto kaina nuo 10c. iki 
50c. Kam pasitaikė ištraukt 
mažiau kaip 50c., o kam dau
giau kaip 10c., visgi apsimokė
jo pirkti, nes į daržą vis tik 
reikėtų mokėt pusę dolerio į- 
žangos. 1

I rvi X X VV'U — nes VJCIUB UU8 UZi

Matomai, biznis buvo sutvar- imtos labai greit. Tai yra didžiausia 
kytas gana sistemačiai, todėl ir Pro«a Chicago], ir jei jus esate regas 

• • •  . • I < * c* < m j i j 4 ia itcan ii uinaaj oi vę j vcit gtuivy

piknikas, galima pavadint, bu- ne8 aplikacijos nebus priimamos po 
vo “istoriškas.”

Pagalios, pašokę keletą fak-1 2 
strotų, pasižiūrėję dar kartą į i 
raudonų rubaškų frontą ir į po- Į 
rą poliemonų, kurie buvo Juo-; — 
dais marškiniais—priminė fa
šistus. Jeigu užvilktum raudo- 
nūs marškinius ir tiems 
monams, tai jau tikrai 
kaip Maskvoj.

Vienas mano draugas, 
juokus, šyptelėjo: . /

—Draugai tavorščiai išnieki
no savo vėliavą.

—Ar tu pasiutai?
—Nu, žinoma. Matai, 

nes pasisiuvo iš raudonos 
flagėsl...

Apie ketvirtą vai prasidėjo karu, mes turime dėl jūsų 
chorų giedojimas ir visas ker-l 
mošiųs pradėjo dar i_________ ,
įsisiūbuoti. Bet mums jau nugi- laike jūsų liuoso laiko Ir nedė- 
bodo, tai apleidome daržą. No- I ,

“pleasure", bet, homis? Atsišaukite tuojau:

MR. LUCIKENBACH

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

... .... 1 GRAŽUS 4 kambarių nauji rakan-
mą prie gero kelio. As manau uždėt (jaj grejtam pardavimui, 3 šmotų 
gasohno stoti. V1enam per daug dar- parjoro 8etas, 7 šmotų riešutinis val- 
ho ir nesutinku pinigų. Kas turit pi- gonio kambario setas, 3 šmotų mieg- 
mgų, meldžiu prisidėt, visados rujmj0 setas, springsai, matrasas, vir-
sit aš užtikrinu .Adresas John I šilai* tuvės setas, 2 kaurai 9x12, lempos ir 
sha, 1.113 5_nd St., Kenosha, Wis. ma2j kaurai, viskas už $340, dalimis, 
......... ......... - — 6542 N. Clark St.

30x150 biznio lotas, prie Burlington 
St., netoli Brant St., Westmont, III. 
kaina $1400. išmokėjimais. Taipgi lo
tas prie 95 ir Loomis, 37 *,4x125. Par
duosiu greit ir nebrangiai. Phone 
Hemlock 5184.

PARDUOSIU savo 17 metų išdirb- S. Kedzie Avė. Rdckvvell 4243. 
tą čeverykų biznį, namą ir staką. Lo
tas 24x135, kaina $40,000, cash $15,- 
000, kitus išmokėjimais, krautuvė ir 
6 kambarių flatas viršui, 2 karų ga
ražas. 1647 W. 63rd St. Tel. Pros
pect. 3394.

Financial
Finansai-Paskolos

PASTATYSIM ant jūsų loto 5 kam
barių murinf bungalovv, aržuolo tri
nias, furnas šildomas, už $5150, iš
mokėjimais pagal sutartį. David 
Whithelaw, Builder, 4417 N. Major 
Avė. Kildare 8490

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

Pardavimui 11 kambarių namas, y- 
ra gasas, elektra, cementuotas skie
pas, 5152 S. Kildafe Avė. arba 6 kam
barių fialas rendon, nebrangiai. PI- 
TASSI, 2312 W. Van Buren St. Tel. 

' West 0749.

ku
rnės

polic- 
butų

mylįs

Pardavimui gražus ąržuolinis sta-
REIKIA jaunu moterų hotelio dar- las ir 6 krėslai, $25. 656 W. Garfield 

bui, gera alga. 1246 So. VVabash Avė. Blvd. Tel. Boulevard 8741.Blvd. Tel. Boulevard 3741.

Geras lotas sparnas nuo kampo 
prie 79, netoli valstijos kelio, 25x125*, 
lengvais išmokėjimaią, Walter J. Paul, 
Real Estate, 3236 W. 55th St. Apt. 2.

SUSTOK rupinties apie pirkimą, 
arba mainymą namo, Joto, farmos, 
ar biznio. Ateik pas mus, pavesk 
tą rūpestį mums ir busi laimingas. 
Mes turim daug bargenų jums pa
siūlyti ir daug selsnianų, kurie greit 
gali išmainyti arba parduoti jūsų 
pranertę. Slanko & Nestor, 5097 
Archer Avė. Lafayette 6036.

Help VVanted—Male-Female

VYRAI IR MOTERYS 
AR JUS NORITE DIRBTI?

AR JUS GALITE SUVARTOTI 
PINIGUS

Ar jus norite dirbti vieną valandą 
nuo 7:30 iki 8:30 kiekvieną vakarą? 
15 priežasties pasidauginimo' musų 
biznio, mes atidarėm keletą naujų 
departamentų, nėra skirtumo ar jus
esate profesijoj arba turite amatą, 
mes turime vietą dei jūsų, jei jus tik 
pašvęsite vieną valandą kiekvieną 
vakarą, mes mokėsime jums $40 į sa
vaitę. Turi biskį mokėti angliškai.

MES PERTIKRINOME KITUS
MES PERTIKRINSIME IR JUMIS 

Sis darbas netrukdys jūsų dabartinio 
užsiėmimo. Darbas yra paprastas, 
patyrimas nereikalingas ir visai ne
reikia nieko pardavinėti. Jus galite 
tikt tai vietai, jei jus turite 25 me
tus amžiaus. Jei jus esate tas žmo
gus, kuris nori pasiekti ką nors auk
štesnio, negu dabartinis jūsų užsiėmi
mas, todėl atsišaukite asmeniškai 
pėtnyčioj, rugsėjo 2 d., 8 vai. vaka
re, 12 aukštas, Tovvers Bldg., 6 N. 
Michigan Avė. Tas tiktai liečia tokius 
darbininkus, kurie nori dirbti, kurie 
nori ką nors atsiekti. Randasi neapr- 
ribuotų progų Šiame naujame projek
te, bet jus turite veikti greit,—VEI- 
KIT TUOJ — nes tos vietos bus už

I darbininkas ir atsakysite j tai greit, 
r.cb™ rr’. ..z 70

1 pėtnyčios, rugsėjo 2 d., 8 vai. lygiai, 
aukštas.

TOWER BUILDING
6 N. Michigan Avė.

Help VVanted—Malė
Darbininku Reikia

VYRŲ, 
kurie turi
ir moka
valdyti

Business Chances
Pardavimui Bizniai

. PARDAVIMUI pigiai restauranas. 
Biznis išdirbtas per keletą metų, lie
tuvių apgyvento] apielinkėj. 3206 So. 
Halsted St.

100x235 pėdu j Lisle, Mclntosh sub- 
diviziją, paaukavimas už $500 equity 
už $300. Mr. Whalėn. Prospect 8700

____:_______ rnlaiiuUyL------------------
Krautuvė ir du flatai pardavimui, 

lotas 25x125, lengvais išmokėjimais. 
6510 Cottage Grove Av. Prospect 6589

keli-
savo

automobilių.
Jei mokate važinėtis su uždary-

smarkiau labai Pelningą ir gerą vietą,

rėjome turėti
pasirodė, kad tokiame piknike-
kermoŠiuj žmogus tik nuvargti 
tegali, o ne pasilsėt. Suite 505 6 North Clark

Buvo ir kunigas su atbulu --------- —
kalnierium. — Buvęs. --------- —

St.

PARDAVIMUI krautuvė, ice cream 
parloras, saldainių, cigarų, žurnalų ir 
mokyklos reikmenų, geroj vietoj, nau
jos mados fikčeriai, gyvenimui kam
bariai, pigiai. 1733 So. Halsted St. 
Canal 5904

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė arba pirimsiu pusininką. Parda
vimo priežastis — svarbi. 4503 South 
Wood St.

Tiktai $1,000 įmokėti.
Ką tik užbaigtas gražus muro-gele- 
žies konstrukcijos namas, aržuolo tri
nias, karštu vandeniu šildomas, vė
liausios mados įrengimai, gražioj a- 
pielinkė, 25 minutės važiavimo ik vi- 
durmiesčio, C. B. & Q. Kaina te sin- 
ga, pasiulykit patys. Pamatyk šį bar
geną, 6940 W. 80th PI. Taipgi mes 
pastatysime namą ant jūsų loto be 
{mokėjimo. H. Finegold, 4704 N. Saw- 
yer Avė. Phone Keystone 2487-8860.

Pardavimui lotas prie 46 St. ir Tur- 
ner Avė. Nebrangiai. Ėlė išmokėta 
Cash arba išmokėjimais. Nuo namų 
statytojų priimsiu morgičių ir doku
mentus arba padarysime antrus mor- 
gičius. Savininkas, 6947 So. Oakley 
Av. A. W. Ehrhart. Tel. Hemlock 3293

PARDAVIMUI 3 arba 4 lotai ne
toli Norwood Parko per savininką, 
30x125 ir 40x125, nebrangiai. Telefo- 
nuokit savininkui. Mansfield 9090.

GROSERNĖir bučernė pardavimui, 
geras nuolatinis biznis, visas biznis 
cash. $1800 cash. 2887 W. 39th St. 
Lafayette 7624

MANAGERIO
Gera proga atsakančiam vyrui su ka
pitalu, investuoti į pelningą įstaigą ir 
vesti Chicagos ofisą. Dei tolimesnių 
informacijų atsišaukite.

R. B. HUFFORD, sectetary, 
Mayflower Transit Co. Ine.
612 ^ferchants Bank Bldg. 

Indianapolis, Indiana.

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui bučerng ir grosemė su nauju 
muro namu ant kampo Archer avė. 
Lotas 33 X125 ir užpakaly cottage. 
Biznis labai geras ir gerai augan
čioj kolonijoj. Priežastis — likau 
kolieka ranka. Kaina $14,000. Yra 
morgiėius. Atsiliepkit 5361 Archer 
avė. Tel. Virginia 0770.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė, sena išdirbta biznis, lietuvių ap
gyvento] apielinkėj. Tel. Yards 5888, 
3002 So. Union Avė.

PARDAVIMUI biznis ir prapertė 
prie Main St. su bučeme arba be 
bučemės. Savininkas nori apleisti biz
nį. Del informacijų atsišaukit po 6 
vakaro, 2835 W. 24 Buolevard.

PARDAVIMUI pieno ir groserio 
krautuvė. Turiu parduoti iš priežas
ties ligos. 1802 W. 46 St.

PARDAVIMUI grosemė, kendžių 
vaisių ir ice cream krautuvė tarpe 
dviejų mokyklų Bridgeporte. Kas pir
mas tas laimės. 919 W. 33rd St.

PARDAVIMUI pigiai pekarnė ar
ba mainysiu ant namo. 1510 Main St. 
Melrose Park, III.

Lietuviai darykit biznį su lietuviais, 
kampinė krautuvė, 5 kambarių flatas, 
3 karų mūrinis garažas, galima var
toti kaipo ofisą, mainysiu i lotą ar
ba namą kaipo dalį įmokėjimo. Walter 
J. Paul Real Estate, 8236 W. 55th St. 
Apt. 2

5 kambarių bungalow, sienose lo
vos, elektra, gasas, cementiniai šaly- 
takiai, moderniški parankamai, par
duosiu pigiai, savin. Mansfield 9090.

2 aukštų mūrinis namas, 3 karų ga
ražas, 50 pėdų lotas, moderniškas, ne
paprastas bargenas. Palisade 3482.

BARGENAS. Krautuvė ir 2 flatai, 
po 5-5 kambarius. Parduosiu su biz
niu arba be biznio. Atsišaukit, 1724 
West 61 st St.

PARDUODU arba mainau 6 ruimų 
bungalovv Beverly Hills, vėliausios 
mados visi įtaisymai. Parduosiu ne
brangiai arba mainysiu ant bučernės 
arba grosemės ar delikatesen štoro.

10528 So. Campbell Avė.
Phone Beverly 4181

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

Pardavimui naujas apartmentinis 
namas ir krautuvė, 2 didelės krautu
vės su skiepu, 6-4 kambarių apart- 
mentai, 4 karų garažas, tendų $6540, 
su $40,000 galit veikti, kaina $53,000, 
priimsiu lotus kaipo įmokėjimą. 3801 
N. Crawford Avė. Irving 2684.

PARDAVIMUI
Naujas garadžius 50x125, įtaisytas 

pagal vėliausios mados. Didelis Sales 
Room, gražus frontas, parduosim pi
giai. Randasi 3921-23 Archer Avė.
Pardavimui naujas bungalovv 5 kam

barių, karštu vandeniu apšildomas, 
lotas 50x125, randasi Brighton Parke. 
Parduosim pigiai.

Pardavimui namas po 4 ir 4 kam
barius su beismantu, maudinės ir visi 
parankumai. Randasi Brightoh Parke.

Pardavimui 4 pagyvenimų medinis 
namas, geroj vietoj, randasi Town of 
Lake. Parduosim pigiai.

Pardavimui naujas mūrinis namas 4 
pagyvenimų ir 4 karų garadžius įtai
sytas pagal vėliausios mados.* Labai 
graži vieta, prie parko ir mokyklų. 
Randasi Marquettė Parke. 6616-18 S. 
Whipple St.

Mes tos namus parduosime pigiai 
arba mainysime ant kitų namų, lotų 
ar

Pardavimui per savininką naujas 
mūrinis 3 flatų namas, su garažu, 
gatvė ir ėlė cėmentuota ir apmokė
ta, $14,000. 4874 Homer St. Albany 
4084.

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

PARDAVIMUI biznio namas prie 
35 St. netoli Wood St. krautuvė ir fla- 
tai, viskas išrenduota, tikras barge
nas, tiktai bifcki įmokėti, o kitus iš
mokėjimais. E. F. Driver, 180 N. Mi- 
chigan Avė. Franklin 0838.

PARDAVIMUI pigiai barbernė. At
sišaukit į Aušros Knygyną, 3210 So. 
Halsted St. Box 247.

biznių.

Jokantas Bros.
4188 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

Gražus 5 kambarių mūrinis bunga- 
low, 2 karų garažas, $10,000, cash 
$8500, kitus lengvais išmokėjimais, 
didelis nuleidimas už cash. Savinin
kas 2238 N. Keating Avė. Phone 
Belmont 1395.

NAŠLĖ parduos eųuity, 50 pėdų 
Elston Avė. biznio lotas, 50x125, 
equity $1500. Palisade 6938.

TURIU 2 flatų mūrinį namų 
po 6 kambarius, noriu mainyti 
ant 4 arba 6 flatų namą.

Lafayette 6036
Klaupk Mr. Duzynski.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontrantus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

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

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

ATSAKANTIS kontraktorius, pa
būdavęs ir finansuos namą ant jūsų 
išmokėto loto. Nėra jums atsako
mybės. Suteikiame surašą, žema kai
na, darbas garantuotas. Mišką Bros., 
3942 Belmont Avė. Pensacola 9496

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

H. EPŠTEIN.
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

2-rus M0RG1CIUS
Padarome į porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO.
1647 W. 47th St.

Miscellaneous

NIEKO nereik įmokėti, 5 kambarių 
mūrinis bungalow, $5800, pastatysim 
ant jūsų loto. Išmokėjimais kaip ren
da. Rašykit arba telefonuokit J. D. 
Rogers Construction Co., 189 W. Ma
dison St. State 7622.

Pirkit savo apielinkėj, tiesiai iš ol- 
selio. Turime didelių mierų, 42-50. 
Nėra seal kautų, mink-squirrel trim, 
$125. Kailiniai kaulai perdirbami bi
te styliaus $25, 2 metai garantijos. 
Singer & Conen, 1326 Milvvaukee Av. 
Brunswick 8057.

LIETUVIAI
Pastatysime ir finansuosime 5 kam
barių namą ant jūsų loto, arba 2 ar
ba 3 flatų. Pinigų nereikia. R. R. 
DOBROTH & Co., 3153 Montrose Av. 
Juniper 7807.

KONTR AKTORIUS
Budavoju namus ir taisau 

Pigiai ir greitai 
S. A. ZOLP

834 W. 83rd St. 
Tel. Boulevard 0527

AR TAMSTOS AUTOMOBILIUS 
SVEIKAS?

O iei ne, tai kreipkis prie J. M. 
JUSTINĄ, aš esu geriausias ir tei
singiausias daktaras, kuris duosiu 
tikrą ir greitą pagalbą jūsų automo
biliui.

Buk atsargus, turėk mano antrašą 
savo knygutėj.

449 West 103rd Place

PASIRINKIMAS sampelinių kaili
nių kautų, pamušas biskį suteptas, 
parduosiu nebrangiai, šaukit Neve
da 8588.

Bridgeport Painting 
& Hardware ’ Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierą, stiklus Ir t. t.

3149 So. Halsted St
Phone Yards 7282

J. S. RAMANCJONIS.

KRAUTUVIŲ FIRČERIAI
Grosernių, Bučer- 

a^Rftnių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekernių, Mu- 
sų specialumas. Ge- 

patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. SMe Street

RUBIN BROS..
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (noti ne.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

Educational
____________ Mokyklos

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

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

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

SČHOOL
1507 W. Madison Street


