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Lenkai Pasiuntė Lietuviams Ultimatumą
VARŠAVA, įlenki ja, rūgs. 

3. (New York Times kable- 
grama). — Lenkų vyriausy
bė pasiuntė Lietuvos sienos 
vyriausybei ultim a t u m ą, 
duodama keturias dešimtis 
astuonias valandas laiko su
grąžinti Lenkų kareivius, 
kuriuos buk lietuviai suėmę 
Lenkų teritorijoje ir laiką 
kaip šnipus.

Žmogžudybe sovietu lega 
cijoje Varšuvoj

Legacijos tarnautojas nušovė 
vilnietį, norėjusį ma:yj so
vietų atstovą

VARŠUVA, Lenkija, rūgs. 5. 
— Vienas jaunas rusas, pa
varde Trainovič, gimimu vil
nietis, praeitą penktadlenj atė
jo į sovietų legaciją tariamai 
vizos gauti, bet jo prašymas 
buvo atmestas. Trainovič parei
kalavo, kad jis norįs asmeniš
kai matytis su sovietų cnarge 
d’affaires Ulianųvu, ir bandė 
jėga prasisprausti pro legacijos 
tarnautoją. Prasidėjo grumty
nės, ir tarnautojas, išsitraukęs 
revolverį, Trainovičą nušovė.

Kadangi kova ir nužudymas 
įvyko sovietų legacijoj ir pačių 
rusų tarpe, lenkų vyriausybė 
veikiausiai' nieko dėl to neda
rys.

Francijos komunistai prieš 
legionininkus

PARYŽIUS, rūgs. 5. — Nak
ties metu visame Paryžiuje bu
vo visur išlipdyti komunistų 
atsišaukimai, kad francuzų 
darbininkai boikotuotų Ameri
kos legioninkus, kurie šį mė
nesį laikys suvažiavimą Pary
žiuje, ir “tinkamai reaguotų į 
Amerikos legioninkų ir fašistų 
provokacijas.”

Policija turėjo daug darbo, 
kol tuos kurstomus prieš ame
rikiečius atsišaukimus nulupi- 
nėjo.
Naudojos pinigais, surinktais 

Sacco-Vanzetti bylai
Vyriausybė areštavo 

trėmė iš Francijos itaių 
chistą Artemio Ronchini, 
tautinio
teto sekretorių, 
draugai, Daudel 
pasak policijos, 
kad dalį pinigų, 
co-Vanzetti bylai, jie suvaito
ję anarchistų brošiūroms, ku
rių 1,000 egzempliorių buvę dėl Francijos karo skolų mokč- 
pasiųsta į Jungtines Valstybes. Į jimo Jungtinėms Valstybėms.

ir iš- 
anar- 
tarp- 

komi-Sacco-Vanzetti
Du Ronchini 

ir Grandjean, 
prisipažinę, 

surinktų Sac-

Diktatūra žodžio laisvės 
nepakenčia

SAN SABASTIAN, Ispanija, 
rūgs. 5.—Ispanijos diktatorius 
Primo de Bivera paskelbė, Rad 
cenzūros biuras be jokio par- 
dono trempsiąs visas politinio 
pobūdžio žinias, skleidžiamas 
tikslu diskredituoti valdžią ir 
di umsti ramumą krašte. Nau
da, kurios kraštas turįs iš da
bartinės administracijos, esan
ti taip aiški pati iš savęs, kad 
valdžios priedermė esanti gin
ti visa tai energingai, be pasi
gailėjimo ir be atsižvelgimo į 
teisėtumą.

Nori sujungti Mandžuriją 
prieš Japonus

organizacijų 
kurio sieki- 
visus man- 
japonais ir 

Mandžurijo- 
Kongrese 

kaip 3,000

TOKIO, Japonija, rūgs. 5.— 
Mukdene, Mandžurijos sostinė
je, dabar laikomus visokerio
pų Mandžurijos 
atstovų kongresas, 
mas yra sujungti 
džurus kovai su 
Japonijos politika 
je ir Mongolijoje, 
dalyvauja daugiau 
delegatų.

[Praeitą savaitę Japonija pa
siuntė maršalui čang Tsolinui. 
Mandžurijos, Mongolijos ir Pe
kino valdovui^ įspėjimą, kad 
jis turįs respektuoti japonų su
tarties teises, paliauti ėmęs pa
didintus muitus japonų pre
kėms, patrempti Japonijai ne
palankius laikraščius, atlyginti 
už govėdų sudaužytą Japonijos 
konsulatą Maotzechane ir pa
liauti steigimą geležinkelio li
nijos šaligrečiai su Pietų Man
džurijos geležinkeliu.]

Borah priešinas naujai pa 
skolai Francijai

Francija turinti pirma ratifi
kuoti sutartį dėl karo skolų 
mokėjimo Amerika!

VVASHINGTONAS, rūgs.
— Sužinojęs, kad Frar.clja no
ri vėl išsiderėti 100 milionų do
lerių paskolos Jungtinėse Vals
tybėse, senatorius Borah, sena
to užsienio reikalų komisijos 
pirmininkas, parašė laišką 
valstybės sekretoriui Kel- 
loggui, įspėdamas, kad vyriau
sybė neleistų skolinti daugiau 
pinigų Francijai, kol pastaroji 
ratifikuos padarytą taip iždo 
sekretoriaus Meliono ir Frakci
jos atstovo Berčngero sutartį

K

Geležinkeliečių lokau
tas Australijoje

BRISBANE, Queenslandas, 
Australija, rūgs. 5. — Visas 
traukinių judėjimas Queens- 
lande sustojo dėl lokauto. Vy
riausybė pašalino visus Austra
lijos geležinkelių darbininku* 
ir tarnautojus už tai, kad jio 
atsisakė transportuoti prekes 
j South Johnstono cukraus 
fabrikus, kuriuos cukrinių len
drių priovėjai padėjo į juodąjį 
sąrašą ir boikotuoja.

Meksikos darbininkai 
remia Obregono 

kandidatūrą
MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 

5. — Meksikos darbo partijos 
suvažiavimas kaip vienu balsu 
nutarė remti gen. Obregono 
kandidatūrą į krašto preziden
to vietą ateinančiais rinkimais.

Gen. Obregon buvo Meksikos 
prezidentu prieš dabartinio 
Calleso prezidentavimą. Jis yra 
Calleso draugas.

ALLAHABADAS, Indija, 
rūgs. 5. — Skrendą aplink pa
saulį Amerikos aviatoriai savo 
Pride of Detroit monoplanu 
šiandie iš Karachi atskrido į 
AJlahabad^.

VARŠUVA, rūgs. 5. — Var
šuvoje šiandie prasidėjo tarp
tautinis chemijos kongresas. 
Kongreso atidarymas įvyko 
Lenkų prezidentui ir kitiems 
valdžios atstovams dalyvau
jant.

(Pacific and Atlantic Photo!
Jungtinių Valstybių aeroplanų eskadra, skrendanti per San Diego, California, formacijoj

Anglijos darbo unijų kon-į Fraucuzai pasipiktinę so 
vietų atstovo darbugraso sesija

Pasirašė manifestą, raginantį 
svetimų kraštų kareivius dė
tis raudonojon armijon

PARYŽIUS, rūgs. 5. — Visa

EDINBURGU, Anglija, rug
sėjo 5. — šiandie čia prasidė
jo metinė Bijitų darbo unijų 
kongreso sesija. Dalyvauja 
651) delegatų, atstovą u j ar J5ių i
keturiems milionams organi- Francijos nacionalistų ir kon- 
zuotų Anglijos darbininkų. servatorių spauda reikalauja, 

Kongreso pirmininkas Geor- kad sovietų Rusijos valdžia 
ge Hicks savo kalboj pasakė, tuojau atšauktų savo ambasa- 
kad valdžios pastangos įstaty- dorių Rakovskį 
mais suvaržyti darbininkų uni-1 Ambasadorius 
jų judėjimą esančios bergž- mat 
džios. Ateinančiais rinkimais leistą 
darbininkai pasirūpinsią krašto kraštų 
valdžią pasiimti vėl į savo ran- versti 
kas, ir varžomieji 
busią iššluoti laukan. *

Brooklyne bąndė 
sprogdinti teismo 

rumus

iš Paryžiaus.

Rakovskis 
komunistų iš- 

manifestą. kuriuo visų, 
komunistai kurstomi 

savo valdžias, o svetimų 
įstatymai valstybių kareiviai raginami 

stoti į didžią raudonąją armi-

Į®"! Francijos vyriausybė dėl ši
tokio sovietų ambasadoriaus 
darbo jau užprotestavo, bet 
Rakovskis teisinasi, kad, viena, 

— manifestas esą kreipiamas ne į

pasirašė

Viennoje prasidėjo riauši 
ninku byla

Iki dalyvavimo liepos mėnesį 
riaušėse kaltinamų yra 200 
asmenų

V1ENNA, Austrija, rūgs. 5. 
—- Viennoje dabar prasidėjo 
byla asmenų, kaltinamų dėl 
dalyvavimo didelėse riaušėse 
Austrų sostinėje, įvykusiose 
šių metų liepos mėnesį

Per kelias- dienas prieš bylos 
prasidėjimą kiekvienas Viennos 
laikraštis jautėsi turįs parei
gos duoti teisėjams instrukcijų, 
kaip jie turi pasielgti su kalti
namaisiais. Reakcininkų spau
da, būtent, reikalavo, kad jie 
butų aštrių aštriausia! nubaus
ti, tuo tarpu kai socialdemokra
tiniai organai patarė vadovau
tis žmoniškumu ir švelnumu.

Kaltinamų yra daugiau kaip 
du šimtai asmenų.

Suėmė 10,000 šiaurės Ki 
nę kareiviy t

Lietuvos žinios
Atmainos Lietuvos 

vyriausybėj
PulkininkasKAUNAS.

Daukantas paskirtas krašto 
saugos ministeriu.

Buvęs krašto apsaugos mi- 
nisteris pulk. Merkys paskirtas 
Klaipėdos gubernatorium.

“Lietuvos” oficiozo redakto
rius Dr. K. Jokantas, kaip pra
neša “Lietuva”, nuo VIII ato
stogose. Joms pasibaigus, į už
imamąją vietą nebegrįš.

APIPLĖŠĖ AUTOMOBILĮ

Ties Kartenos miesteliu, Kre
tingos apskr., apiplėšė važiavu
si vieškeliu automobilį su ke
turiais keleiviais ir šoferiu. Plė
šikai buvo du ginkluot! revol
veriais vyrai, spėjama, pabėgę 
iš Kauno sunkiųjų darbų kalė
jimo.

Didelės liūtys ir tvanai 
Bukovinoje

Vijimas svetimšalių laukan 
iš Francijos

PAHYŽIUS, rūgs.. 5. — Vi- 
daus reikalų ministerio Scrraut 
pranešimu, per šių metų rug- 
piučio mėnesį iš Francijos bu
vę išvaryta 
negeidžiamų 
rusų, lenkų, 
vengrų, 
timšalių 
nistinę

ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs.. 
5. — Praneša, kad Kinų na
cionalistų kariuomenė Nankine 
paėmus nelaisvėn dešimtį tūk
stančių šiaurės Kinų kareivių. 
Nelaisviai busią atsiųsti į Šan
chajų, o iš čia pasiųsti į Ilan- 
gčau ir ten inkorporuoti į na
cionalistų kariuomenės eiles.

Praneša taip pat, kad nacio
nalistai Nankine sušaudę ketu
ris šiauriečių generolus.

BUCU AREŠTAS, Rumunija,' 
rūgs. 5. — Smarkios liūtys ir 
kilę dėl to potvyniai Bukovino
je sunaikino keletą miestelių 
ir kaimų. Karlibaboj vanduo 
užliejo didelę olą, kurioj buvo 
pasislėpę trisdešimt kaimiečių, 
ir dvidešimt keturi jų prigėrė.

Bendrai, Bukovinoj žuvusių 
skaičius siekiąs per šimtą žmo
nių.

aštuoniolika šimtų 
svetimšalių: italų, 
vokiečių, ispanų ir 
skaičiaus 250 sve-To 

buvę išguiti už komu- 
propagandą Francijoje.

: Dideli komunistę areštai 
Vengrijoje

Tautę Sujungęs seimas
Genevoje prasidėjo i

Išrado šviesą, kuri ir 
tirštą rūką veikia

GENEVA, Šveicarija, rug«. 
5. — šiandie prasidėjo aštunta
sis Tautų Sąjungos seimas. Jį 
atidarė Enriųue Villegas, Čilės 
ambasadorius Italijai, einąs pa
reigas Tautų Sąjungos taryboj 
pirmininko. Seimo pirmininku 
išrinktas Alberto Guani, Urug- 
vajos ministeris Francijai.

WASHINGT()NAS, rūgs. 5. 
— Amerikos konsulas Edin- 
burghe praneša prekybos de
partamentui, kad vienas ško
tas, Baird vardu, išradęs tokį 
reflektorių, kurio pagalba žmo
gus gali ne tik pro tirštą rūką, 
bet ir pro tirštų durnų debesius 
matyti. Išradėjas savo šviturį 
pavadinęs “noctovision.”

BI: D A PEŠT AS, Vengri j a,
rūgs. 5. — Visoj Vengrijoj po
licija padarė daug kratų komu
nistų centruose ir areštavo 
daugybę komunistų. Kratos pa
daryta Budapešte ir trisdešimt 
keturiuose kituose miestuose. 
Budapešte suimta penkios de
šimtys asmenų, jų tarpe vienas 
gydytojas, kuris, pasak polici
jos, prisipažinęs, jogei buvę 
planuojama išsprogdinti amunl- 

nistų partijos centrahnio vyk- cjjos fabrikai Csepel saloje, ne
toli nuo Budapešto.

YORKAS, nie
kieno padėta bomba Francijos darbininkus :r karei- 
naktį sprogdama ap- vius, bet į kitų kraštų; o ant- 

Brooklyne Aukščiausio- ra, manifestą jis pasirašęs ne 
sovietų ambasadorius

NIAGARA FALUS, >N. Y., 
per Darbo

NEW 
Nežinia 
praeitą 
draskė 
jo teismo trobesį ir Rekordų kaip
Rumus. žmonių niekas nenu- Francijai, bet kaip Rusų komu- 
kentėjo.

Kelioms valandoms prašilto- domojo komiteto narys, 
kus po sprogimo buvo suimti Į 
trys įtariami asmenys: Julius 
de Iloyas, Jesua Silvia ir Ma
rio Medrano, jauni meksikie-;rūgs-. 5 — šiemet 
čiai, visi trys restorano darbi-1 Dieną Niagaros kroklius atlan-| 
ninkai. Padarius jų gyvenama-’ kė, kaip apskaičiuoja, 85,000 
me bute kratą, policija sakosi ^ekskursininkų. Daug traukiniu 
suradus 150 atvaizdžių svar-lbuvo priversti eiti dviem ir 
blausių trobesių Washingtone, 
New Yorko požeminių geležin
kelių planų su pieštuvu pažy
mėtomis kai kuriomis stotimis, 
taipjau planų ir diagramų kai 
kurių artimesnių ' geležinkelio 
tiltų.

Sužieduotinė nupiovė 
jam nosj; nušovė ją

trim sekcijom.

BĖRLINAS, rūgs. 5. — Kai 
vienas Jugoslavų kandidatas į 
ministerius, Savidževič, politi
niame mitinge laikė kalbą, jau
na Savidževičo sužieduotinė- 
užėjo ant pagrindų ir sKuscuvu 
nupiovė jam nosį. Kandidatas 
į ministerius išsitraukė revolve
rį ir ją nušovė.

Gaisras nušlavė visą 
Turkų miestą

PASIGERTI NĖRA NUSI
KALTIMAS

- ---------- I NEVV YORKAS, rūgs. 5. — 
TAČHE KEUJ'RU, Turkija, Teisėjas Brodsky paleido vie- 

rugs. 5. — Siautęs praeitąją areštuotą žmogų, kaltinamą, 
naktį gaisras beveik visai su- kad jis buvęs girtas. Teisėjas 
naikino šį turkų miestą. Sude- pareiškė, kad pasigerti nesąs 
gė 550 namų, 350 krautuvių ir nusikaltimas, jei tik paslgėru- 
septynės mečetės. Ugny žuvo sis nieko bloga kitiems neda- 
taipjau keturi žmonės. rąs.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

Bandę nužudyti Jugo 
slavijos ministerį

PARYŽIUS, rūgs. 5. — Ka
vas telegrama iš Belgrado sa
ko, kad kėsintasi nužudyti Dr. 
Mel Spaho, Jugoslavijos pre
kybos ministeris. Nežinomas 
asmuo šovęs į jį keturis kartus, 
bet nepataikęs. Užpuolikas pa
sislėpęs. ...

Ghicagai ir p.pielinkei federa
linis oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Pašovė Amerikos kon
sulato sekretorių

DRESDENAS, Vokietija, 
rugsėjo 5. — Amerikos konsu- 

Iš dalies debesiuota; nedide- lato sekretoriui EmiliuI Stege- 
lė temperatūros atmaina; vidų- riui grįžtant namo, nežinomas 
tinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros
tarp 65° ir 77° F.

šiandie saulė teka 6:19, lei- mas Stegerį į nugarą. Sovikas 
džiasi 7:18. j pabėgo.

asmuo, kuris buvo pasislėpęs už 
buvo Bismarko paminklo, šovęs iš 

užpakalio, pavojingai sužeisda-

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

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

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

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TUBUČ1O APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČ1O APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 VVest 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

s
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kaip sifilis, inkstų liga, kroni- 
niai apsinuodijimai veda prie 
širdies ligų. Neprotinga atletika 
irgi gali padaryti širdies suiri- 
my. I U’ ■ IŠ

Žinantiems dalykus gali išro
dyt! keista, kad aš .kalbu apie

Apsisaugojimas nuo 
širdies ligų.

Rašo I>r. A. Montvidas

Kada apsirgimai džiova, dif- 
terija ir kitom ligom mažėja, 
kada niro kitų ligų mirčių skait
lius darosi vis menkesnis, tuo 
patim laiku širdies ligomis ap- 
sirgimų ir mirčių nuo jų skait
lius nepaprastai auga. Nuo šir
dies ligų kasmet Suv. Valstijose 
miršta tūkstančiai ir tūkstan
čiai žmonių. Tankiausiai jauni

SAPNINYKAS
Nauja laida

Tik-ką išėjo iš spaudos

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

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

Puikiai atspausdintas 
graži popiera, kaina

75 centai

Naujienos ■
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

naudingi ir šiaip sveiki žmonės. 
Susidarė tokis rimtas pavojus, 
kad net steigiamos speciales 
draugijos širdies ligų tyrinėji
mui ir nuo jų apsaugojimui.

širdies ligas padaro kitos li
gos. Pati širdis be kitos ligos 
kūne buvimo vargiai kada ap- 
serga.

Svarbiausioji širdies ligų prie
žastis vra eumatizmas. Nekal
bu čia apie įvairius reumatinius 
skaudėjimus, o a|rie tikrų j į reu
matizmą. Juo apsirgęs vaikas 
netoli visuomet gauna širdies li
ga, jei nėra tinkamai gydomas. 
Net ir gydant tūli gauna. Jau- 

ini žmonės, gavę reumatizmų, ir
gi yra linkę prie širdies ligų. 
Juo žmogus senesnis, tuo ma
žiau pavojaus. Nuo reumatizmo 

lytin retai kas miršta, bet jis tu
ri didelės tendencijos pažeisti 
širdį, kas jau neatitaisoma. To
dėl gavus jį, reikįa gulėti, rei
kia sirgti ilgai, reikia pildyti 
kiekvienų gydytojo įsakymą, nes 
vieni vaistai negelbės.

Pats reumatizmas, kiek žino
ma, tankiausiai paeina iš pulia- 
vimo kokioj nors kūno dalyje. 
Pūlių gali būti sonsiluose, gal
vos kiaurinėse, dantyse, tulžy j, 
apendikse, žarnose ar kur kitur. 
Juos galima prašalinti operacija 
ar kitokiais budais. Kas turi 
pūlių bile kur kūne, tas rizikuo
ja gauti reumatizmą ir mažu 
širdies ligų.

inkstų ligų, širdies ligą ir pana
šiai, lig tik viena liga tebūtų. 
Ret man rodos, nėra reikalo kla
sifikuoti nė reumatizmo, nė 
inkstų ligų, nė tonsilito, nė ki
tų, kuomet nėra rašomas aka
demiškas straipsnis. Kas link 
širdies ligų, netoli visos jų ne
pataisomos, tai yra neprašali
namos, todėl ir kalbu kaipo apie 
vienų ligą.

širdies |ligos veik neliktų, jei 
žmonės žinotų kas jų daro, jei 
jie neimtų |>atentuotų vaistų, 
jei apsirgę bile kokia liga, kreip
tųsi į gydytoją ir butų jo prie
žiūroj, kol tik pilnai pasveiks
ta, jei kiekvienas bent sykį me
tuose kreiptųsi j gydytojų pil
nam išegzarninavimui. šimtai 
žmonių su širdies ligom vaikš
čioja ir dirba, visai nežinoda
mi, kad jis yra nesveikas, kol 
tik nudėvi širdį visai j trumpą 
aiką ir tampa invalidais arba 
niola m gyvi bile kur. Net ir ga
vus širdies ligų, galima yra il
gokai da pagyventi, kuomet gy- 
tnimas sutvarkomas ir daro
mas reikalingas gydymas.

diena virto naktimi. Airi ka
riuomenės taip buvo nustebin
tos ir išgąsdintos, kad tuojau 
nutraukė kovą ir padarė taiką.

šiandien saulės užtemimas 
jau niekų nestebina. įMokslinin- 
kai iki vienai minutei tiksliai 
apskaitliuoja, kada saulės už
temimas turi įvykti. Iš to ma

tosi, kiek per tų laiką astrono
mo j cm mokslas patobulėjo.

Ministeris — tramva
jaus konduktorius

• v

Estijos laikraščiai praneša, 
kad buvęs Estijos švietimo nri- 
rrsleris Kartaus prieš tris me

tus išvyko j Braziliją ir ten 
ūkininkavo. Bet dėl sunkių są- 
lykų turėjo mesti savo ūkį. > j

• j ” i |

Dabar jis tarnauja Brazili-; i 
jos sostinėje Rio-de-Žaneiro1 I
tramvajaus konduktorium.

Matyt, Brazilijoje ir 
ministeriams no pyragai.

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

, .--g-—------------------ - aafJ

seredoj, 4 svarai už JI 00 Halsted~14*&Liberty
▼ ■■vv COME QUT PBATEN PATU

Seredoj tiktai
Mirstland Oregon slyvos, 40 iki 50 į svarą, specia

liai seredoj 10 svarų už $1.00

Pui'ų buvimą." kūne kadir be 
reumatizmo atsiradimo gali pa
daryti širdies ligą. Man teko 
nesenei kalbėtis su vienu jaunu 
gydytoju, kuris turi širdį, s li
gų. Jis yra tikras, kad ji pase
kė iš pliuuotų tensilų. Jo nuo
mone tonsihts reikėtų išplauti 
visiems arba bent tiems, kur yra 
šiokia-tokia abejonė apie jų ne
sveikumų. “Jeigu mano tonsi- 
lai butų buvę išimti laiku,’’ sa 
ko jis, “aš galėčiau smagintis 
gyvenimu ir ilgiau gyvenčiau.” 
Tonsilai nėra vienintelė vieta 
kur pūlių gali atsirasti. Pūliai 
Šiaip ardo sveikatų ir da gręsia 
širdžiai.

Chorea arba švento Vito šokit 
irgi yra liga, kuri daug bendru 
mc turi su reumatizmu. Ji irgi 
sugadina vaikų širdis. Ji pra
šalinama, jei tik tinkamai vai
kas gydomas Serga ja tan
kiausiai mok v klės amžiaus jau
nos mergaitės.

Netoli visos staigios ligos 
(plaučių įdegimas, šiltinės, dif- 
terija, skarlatina iv kitos (gali 
padaryti širdies ligų. Todėl rei
kia jų saugotis. Gavus bile li
gų, nors ji pati butų nepavojin
ga, reikia turėti gydytoją ir už
sispyrus gydytis iki pat galo.

Net ir chroninės ligos, tokios

Įvairenybės
Astronomų likimas

Per Petrines anksti rytą, kaip 
atsimename, įvyko saulės užt
emimas. Musų krašte saulė bu- 
( užtemusi tik dalinai, o Ang- 
ijoje ir Norvegijoje tam tikru 
ruožu ji buvo visai aptemusi. 
Kadangi pilni saulės užtemimai 
iuna labai retai, gal vienų kar- 
ą per šimtų metų, užtat šiais 
netais pilnas saulės užtemimas 
utraukė j pilno užtemimo vie-1 
as viso pasaulio mokslininkus^ 
istronomus.

v f M *

šis saules užtemimas leidžia 
prisiminti senovės astronomų 
ik imą. Prieš 4000 metų Kini-, 
oje, prie karaliaus Ilung-Kan-i 
:o rūmų, buvo du astronomai' 
lo-Lungas ir Hi-šangas. Kaip 
nalome, jau ir tais laikais žmo- j 
lės jdomavosi astronomija —• 
’angaus reiškiniais.

Ir štai, 2136 metais prieš 
Kristaus gimimų (tai pirmas,< 
storijai žinomas pilnas saulės; 
užtemimas) įvyko saulės ūžte- j 
mimas. Tais laikais astronomi- 
a buvo dar silpnai išsivysčiu- 
d, ir abu karaliaus astronomai 
nieko iš anksto nežinojo apie 
įvyksiantį saulės užtemimų ir 
neperspėjo karaliaus. Tai bu
vęs nedovanotinas mokslininkų 
ipsikidimas, nes karalius, lai
kęs užtemimų dievų bausme, 
tegalėjo juos iš anksto per- 
naldauti.

Žinoma, aprūkyto stiklo ste-

/

Antra sąvaile musų Pusmetinio Valinių Tavorų Išpardavimo

Pasiūloma didžiausias sutaupymas pinigų 
negu kada nors pirmiau

Bailinamas Muslinas
Pilnai 36 colių platumo, gražiai 
suverpti, nesutepti, pabals ix> ke
leto išplovimų, (
mastui ......................   vv

r

Vatiniai Flanel

“Mohawk” ančvalkiai

Pilnai 36 colių platumo, išbaltintos 
arba rožines spalvos, ružavais, 
molynais arba lavender brūkšniu
kais arba čekiotos, 
specialiai mastui

Mohawk ančvalkiai, Peperell 
ančvalkiai, Premium ančvalkiai, 
mleros 45x36, spe- 
cialiai kiekvienas ........*

Stalų “Padding” Baltinamas Muslinas Vatinės Užklodės

54 colių pločio, storas, vatinis 
“padding” baltinamu muslinu 
dengtas, C1
mastui .............................. ▼ ■

36 colių platumo, vienam žmo
gui tik 15 mastų parduo
dama, mas- “f E m
tui............................ ■

Del didelių lovų, 66x80 colių, pil
kos su spalvuotais karštais kiek-

Sn’8..............$1.85

Be Siūlių Paklodes
81x90 “Beauty” paklodės, stiprios, 
baltinamos, 6 daugiausiai, 7Qa 
kiekviena ...................... " vV

“Navy” Rankšluosčiai

Ekstra dideli “Navy” turkiški 
rankšluoščiai, mieros 24x48 colių, 
stori, kaina kiekvieno 
po ............................... ......

“Nashua”

Staltiesės — damask Staltiesės
už- 
ro-

“Rosemary” rųšies, gražiai 
baigtos staltieses, baltos arba 
žiniais arba mėlynais kraštais, 58 
colių platumo, 
mastui ..............................

49c

Pusiau vilnones užklodės, mieros 
66x80 colių, visokių spalvų, sati- 
niniai kraštai. Nėra geresnių pu
siau vilnonių 
paklodžių .................. l w

60x80 colių, importuoto lininio,
spalvuotais kraštukais, labai stip
rios, 
kiekviena $2.29

Drobulių Audeklas
Baltinamas drobulių audeklas, 
“Eguality” i-ųšies, 81 colio plo
čio, mastui 
tiktai ..........................

Taipgi baltinamas drobulių au
deklas, “Eųuality” rųšies, 81 
colio pločio, 9Qf*
mastui ..........................

PERKAME ir PARDUODAME
LIETUVOS PASKOLOS ir kitų VALS

TYBIŲ BONUS.
ZIMMERMANN and FORSHAY

Department S.
170 Broadway, New York City

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ......................... _................
1,054 patarimai kaip virti jvairųs valgiai.

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .............................................
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
Į i H h t <1S

KAUNO ALBUMAS ...............r...;......................~............................... ..... 50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ........................  37.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..............  .................................. 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .............................................................. 55c
Namų darbai, naminė sąska’tybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

lėti šį nepaprastų reiškinį jis 
irgi neturėjo. Už tokj apsilei- 

’.iinų abu astronomai buvo pa- 
.merkti mirti, ir buvo nužudy- 
i. Jiems saulė užtemo amži
nu!...

Bet ne visi saldės užtemimai 
kis:baigdavo taip nelaimingai, 
i'aip, 585 metais prieš K r iš
auš gimimą įvykęs saulės už
ėmimas buvo taikos pranašu, 
•'ai? metais siautė smarkus ka
lu tarp medėjų ir lydiečių. Be- 
( ojant staiga saulė aptemo ir

Priegalvių Įpilai
Be siūlių, 45 colių platumo, “Fest- 
ival”, baltinami priegalvių
’jpilaC mastui ...................  fcvv

Rankšluosčiai

Baltinamas, pušiai lininis rankš- 
luoščiam.s audeklas, btltinamas 
čekiotas indams audeklas, specia-

............ 1T/-C
$2.50

$1.50

13.00

193 Grand Street
E •

Brooklyn, N. Y

Geriausios Rųšieš
Old Gobi ciguretai pasidaro popu

liarų;; kur tik jie yra rūkomi. Neuž
ėmė daug laiko, kudNtikinus Ame- 
•ikoj publiką, kad Old Goki cigaretai 
yra gerai p įtaikyti prie jų skonio. 
Virš 5000 žmonių išbandė Old Gold 
cigaretus, kol jie buvo padaryti dėl 
jūsų.

kuomet jų s lukysite tuos puikius 
cigaretus, jus pamatysite, kad jus 
busite pilnai užganėdintas rukymu, 
nes Old Gold yra nauji ir geresni ci
garetai.

Jus galit rūkyt Old Gold rytą, die
ną ir vakare be jokios baimės dėl 
gerklės iritavimo. Nei vieno suko- 
sėjimo išrūkius visa vežimą. Jei dar 
nepradėjot rūkyt Old Gold, dabar yra 
alkas pradėti. Old Gold yra padary
ki dėl jūsų.

Skaitykit Old Gold Cigaretų Car- 
;oon skelbimą. Išsikirpkit ir jsikli- 
uokit sau j knygą. Jie suteiks jums 

daug juoko ir suteiks jums malonų 
rūkymą. • Jų skelbimai telpa Šiame 
aikraštyje reguliariai.

Kvakluotos paklodės

“Ironclad^ rųšies, be siūlių, mie
ros 81x90, pasiūtos iš labai gero 
audeklo, pigiau negu audinyčių 
kaina, kiek- S 1.1 9 
viena ..............................." ■ ■ ■ w

Peųuot Ančvalkiai

Pecjuot, be siūlių priegalvių 
ančvalkiai, 45 colių platumo, 
gerai padaryti, specia-
liai maistui ......   WWW

įpilai

“Lady Pepperell” ir “Dvvight 
Anchor” be siūlių priegalvių jpi-
lai, 42 colių platumo
45 colių platumo,
mastui ..................’............

tik 35 c.

39c

Parinktos visoj šalyj žinomas rų
šies, “Utica”, “I)wight Anchor*’ ir
“Lady Pepperell”, 81x90 coliu, 
$1.83, 81x99 co- $1.45

Šilkinis Pongee, mastui
12 mommie sunkumo importuotas Japoniškas ponge, 33 colių pločio, naturalčs spalvos, 
mastui ........ .’...................................................... .

Vilnoniai Satininiai Twill
4(K colių platumo, novelty druželėmis, didelis pasirinkimas, 

spalvų, seredoj mastui ...............................................................$1

Priegalvių Įpilai

Importuoti iš Czeehoslovakijos, 
plunksnų neperleidžiami jpilai, 
mėlyni, ružavi arba dyžuoti. 32 ar
ba 36 colių pločio, 
mastui-............ . ..............

Lovų Drobulės

50c

Fiat Crepe
šilkinis, didelis pasirinkimas spalvų, vidutinių ir tamsių 

spalvų, 40 colių pločio, mastui ....v’...........-...................... $1.25
Vilnonis Crepe

40 colių pločio, vienodos, čekiotas arba dryžuotas, vėliausių
spalvų, seredoj mastui ......  /........ ...................................... $1

Chiffon Taffeta
40 colių pločio chiffon taffeta, vienuodų ir besimainančių C* 4 
spalvų, specialiai seredoj mastui .............................................

ii
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Rūgštumai Viduriuose

IUC N. l.aSalle S t., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų
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“Phillips Milk of Magnesia 
Gtrian negu Soda

WENNERSTEN’S
~'0oheini<vn Itypo 

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKLE

KORNAI
Greita pagelba nuo skau
damų komų ir piritų spau
dinio čeverykuoae.

DlScholl’s 
TAno-pads

GERESNIO SKONIO

NAUJIENOS, Chicago, 01.

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kainba- 

iiai. tiktai staterooms

Baby Powder 
Kaip Mostis

Johnson’s yra toks švelnus — 
toks raminantis — jis veikia, 
kaip mostis dėl kūdikio lepios 
odos... glamonėja... vėsina... gy
do... Nereikalauja dabar tryni
mo! Vartok Johnson’s uo kūdi
kio maudyklės ir kiekvieną kar
tą pakeičiant jo palas. Jis bus 
dėkingas jums savo linksmumu 
ir gyvumu!

Vartok Johnson’s Bahv Soap 
kūdikio maudyklei — Johnson’s 
Baby Urvam pašalinimui odos 
netvarkos.

Vietoje sodos nuo dabar pra
deki t vartoti po biskj “Phillips Į1 
Milk of Magnesia” su vandeniu į 
b le kada nuo nevirškinimo arba 
rūgštumų, acid, gasų viduriose 1 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 

' acid iš skilvio kaipo saturated 
jolution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja fifai- 
himo rūgimą viduriose ir praša
una visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikahukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen- 

l <iasdešimtis centų buteliukas, 
>ile kokioje aptiekoje. “Milk oi 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co
r jo pinntakuno Charles H | 
i’hillirs nuo 187t

^NERSTf*

Skaityk šitą — 
Dabar! sumaišyti'su turtinį" salyklu 

Hera Ariiticialiu Prieskoniu

Įkorespondencijūs
Grand Rapids, Mich.

Kad ir be mokslo, bet sekasi

gyven- 
centre

čia vienas žmogelis 
damas pačiame1 lietuviu 
:sitaisė, taip sakant, moderniš
ką sklepuką. Tas sklepukas 
nisėtinai giliai į žemę įkastas, 
kad gali rėkaut ar dainuot— 
gatve einant nelabai girdisi. 
Be to, tame sklepuke viskas at
sakančiai įtaisyta, — reikalui 
irisiėjus gali jame išbūti ir kel
ias dienas visai neišėjęs. Mat, 
tunais ir lovele yra nuvargu-

na i. Ir tas skiepu kas pagarsė
jo musų mieste. Kur tik klau
syk, tai ir kalbama apie skle- 
ouką ir jame svečių apsilanko 
gana daug. Net ir vėlai naktį, 
kuomet visur viskas užsidaro ir 
jau niekur įeiti negalima, o į 
sklepuką visuomet įeisi. Vienų 
rytą eidamas į darbąsutinku 
savo pažystamą. Užklausiau 
jo, ar jis neis šiandie dirbti, 
kad taip anksti apsitaisęs šven
tadieniais drabužiais. Jis man 
ir sako: “Mat, brolau, vakar 
buvo pėdė, tai nuėjau į sk le
duką, tai nė nepasijuiau, kaip 
iš j tą lovelę papuoliau, —tik 
nubudau šįryt ant šešių; ir 
da kas keisčiau,— kur aš tą 
savo pėdę padėjau, nes tik vie 
nintėlė penkinė likus”.

Per pusę Šimtmečio mes studi
javome kokių patogumų reikia 
keliaujantiems per okeaną ir 
kokio patarnavimo pigiomis 
kainomis.
Mes žinome, kaip jumis užga
nėdinti.
Geri patogumai 2 klesos cabin 
ir 3 klesoj.

VVhite Star Line 
Red Star Line 

INTERNATIONAL MEKCAN- 
TILE MARINE CO.

Musų geras atstovas viską iš
aiškins jums. Arba atsišaukite 
į musų Pasažierių Departmentą.

127 So. State St. 
Chicago, III.

i Feen'a'mint
Liuosuotoją 

Jus kraintysit 
taip Guma 
Soknis Tik 

Mėtos ..

erumas o ne 
daugumas yra su
teikęs HELMAR- 
AMS daugelį pa
sekėjų. Kuomet 
cigaretai gali įsi
gyti vis daugiau 
draugų metai po 
metų per dvide
šimtį metų, tai 
reiškia, kad turi 
būt nepaprasti

Kas nori, gali sau sakyti, 
kad neturint mokslo negali bū
ti biznierius, o aš sakau, kad 
gali. Štai ir šis sklepuko sa
vininkas nemoka nė skatyti, 
nė rašyti, bet yra geras Rusi
jos garbintojas ir didelis bol
ševikų rėmėjas, todėl ir biznis 
neblogiausia sekasi.

ištaulėtų, tai velik leiskime į 
svetimtaučių mokyklas, tai kad 
ir ištautės, tai žinosim, kad nuo 
svetimų, o ne nuo savųjų. Tie 
lapeliai rado didelį pritarimų 
parapijonų tarpe ir nėra abe
jonės, kad daugumfe tėvų neleis 
į parapijinę mokyklų savo vai
kus mokintis. Bet buvo ir to
kių, kurie paėmę tą lapelį nu
nešė lenkų kunigui, kurį kun. 
Lipkus išvažiuodamas atosto
goms paliko savo vietoj. Tas 
(lenkiškas kunigas Mokydamas 
panieksiu pusėtinai iškeikė tuos 
žmones, kurie paskleidė tuos la- 
palius, išvadindamas juos tam
sybės apaštalais, šėtono vai
kais ir t.t. Keiškia, jeigu žmo-

nes nori, kad jų vaikučiai už
augę mokėtų lietuviškai ir 
reikalauja, kad jų pačių užlai- 
komoj mokykloj butų bent kiek 
mokinama lietuvių kalbos, tai 
kunigai už tai prakeikia juos. 
Ceri tautos mylėtojai tie musų 
kunigai, nėra ką sakyti.

—Gulbinišks,

A. VIOIKAS-LULEVIGH
AKUSERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatv&i 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuie- 
rijos kolegiją;

Mrs.
Yards 4951

Anielia Jarusz-Kr tiflhilhb
AKUftERKA 

3252 So. Halsted St.

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
B vakaro. Kitu lai- 

ku pafial EuUrtj.

Viršuj Universal
Stato Bank

Moterys

Giria

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

OPTOMESTRIST

Toniką
M)s. J. J. Cisler—Milės, Michigan, 
rašo: “Severą’s Regulator pagel
bėjo man daug. Aš pasinaudoju 
Šiandie iš to toniko dar duug au. 
As visuomet rekomenduoju Seve- 
ra’s Gyduoles,,.
W. F. Severą Co., Cedar Kapid*. Iown

3VVEP45 
ftEGUlATOh

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

ir 805 E. 47th St. 
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

ilgai praktika- 
vusi 
vanijos 
bučiuose. Sąži
ningai 

‘ nauja, 
se ligose 

i gimdymo, 
j gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Pennsyl- 
ligon-

puta r* 
visokio* 

jrieš 
alke

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą i

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

pairus GydytojaiTAUPYK PINIGUS TAUPYK LAIKĄ
PRAŠALINK NESMAGUMUS ,

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

NORTHWESAER STOVE REPAIR COMPANY
, Turi Tas Dalis

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

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

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

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

South Chicago, III.

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

Telephono Yards 09&4

DR. MADRIDE ŪHN
4631 So. Ashland Ava.

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

Res. telephono Plaza 82M

Vieną kartą musų šeiminin- 
cė parneša pilną popierinį mai
šą agurkų ir sako: vyrai, dabar 
važiuokite parvesti rukščios 
Smetonos, tai pasidarysim lie
tuvišką vakarienę. Mudu su 
draugu tuoj į karą ir braukia- 
va pas netolimą lietuvišką far- 
merj. Netruko penkiolika mi
liutų, o mudu jau farmerio 
kieme. Įeinava į stuiią. Aš ap
sidairiau. Žiuriu, kad nilionai 
musių aplipę lubas ir sienas; 
stuboj oras toks neskanus, kad 
norisi kuogreiČiausia laukan iš
eiti. Bet kaip eisi: juk Smeto
nos reikia. Paprašėm smeto

Tuoj šeimininkė atnešė 
indų ir jau taikosi pilti 
į kvortines bonkas nuo

DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas ĮMjr 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 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktį 
South Shore 2288, Boulevard 4136^

176 W. Lake Street
Between LaSalle & Wells St. 
2355 Milwaukee Avė.
Betvveen California & Fullerton Avės

HELMARAI yra 
Karaliene žymiau
sių cigaretų.
Tūkstančiai vyrų 
atsigrįžta prie 
HELMARŲ kas- 
dien. Kada nors 
jus irgi atsigrįšite 
prie HELMARŲ. 
Šiandien turėtų, 
būti tas laikas.

H

H 
M 
M

nk pailgindami prekių rųšis ir gerai jsi- 
vaizdimkmi j Jums teikiamą patarnavimą 
ir tvarkingą šios pirklybos vedimą, Jus da- 
Žinosite, kad visuomet apsimoka pirkinėti 
namų reikmenis labiausiai atsakančiose 
(Most R diable) Krautuvėse. Todėl Jus 
visais žvilgsniais busite geriau patenkinti 
lankydami Peoples Fumiture Co. Krautu
ves, nes jus čia rasite geriausias prekes ir 
patarnavimą už mažesnį atlyginimą.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902
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Peoples Fumiture Co
DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖS CHICAGOJE 

Užpildytos su augščiausios rųšies, Pianais, Radiom% Rakandais, Kau
rais, Pečiai* ir visokio ns namų reikmenims.

Taipgi išdirbinėja dailinusius seklyčioms setus 
nuosavoje dirbtuvėje. 

Ir yra autorizuoti pardavinėti labiausiai 
išgirtus muzikalius instrumentus.

KIMBALL PIANUS ir R. C. A. RADIOLAS.

□Z '""‘-SU

Lengvius Išmokėjimo Budus Prįtaikom Kiekvienam 
Pagal Išgalę

Dvi Krautuvės ir Setų Dirbtuvė

4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St. ■
Lafayette 3171 Canal 6982 *

M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas mHirrrixlIIXIXIXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri.

tarpu bėgiodamas apie

nes.
didelį
nuims
pieno, kurias buvom atsivežę.
Tuom
motinų mažas kūdikis padarė 
nesmagų orą. Motina pajutus, 
kad kas nors su kūdikiu negera

pavažia- 
smetonn 
kranto, 

yra. Ne-

ir rankų -ųenusipjovus vėl pila 
mums smetąną. Bet iš dide
lio indo pilti * į bonkas netaip 
yra lengva ir moteris prapylė 
pro šalį . Tąsky padėjo indą 
ir paėmus musų bonkas laiko 
žemiau stalo, o su kita ranku 
sužėrė palietą Smetoną tiesiai 
j musų bonkas. Užmokėję pi
nigus išvažiavom, bet 
vę kokią pusę mylios, 
pastatėm ant grabės

Mat kokių žmonių
butų nuostabu, kad kokia pa
prasta moteris taip pasielgtų, 
bet šita moteris, nuo kurios 
smetoną pirkom, yra gera ko
munistų veikėja ir jų parengi
muose pardavinėja Moterų Bal
są iir kitus raštus. Reiškia, ki
tiems, siūlo apšvietę, o pati ne
moka nė paprastos švaros pri
silaikyti.

Tarp parapijonų
Sekmadieny, rugpiučio 23 d. 

čia tapo išmėtyti lapeliai, ku
riuose agituojama parapijonis 
neleisti savo vaikus į lietuvių 
parapijinę mokslaiiię. Lape
liuose sakoma, kad nors lietu
viai katalikai užlaiko tą moks- 
lainę, bet delei kun. Lipkaus 
užsispyrimo nėra nė vienos lie
tuviškos minyškos, kurios ga
lėtų vaikus lietuviškai pamo
kinti. Lapely patariama, jogei 
mes norime, kad musų vaikai

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

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS 

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearbom Stn Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

3823 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State SU Room 1012 

Tel. Dearborn 2784 
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
8835 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 8:30 iki 8:t0 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto Ud 12 

TeL Yards 1141 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. —- Ingaliojlmai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičlams.

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

1

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

BLDG. 
St.

Clark

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Hl. e
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 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 Chirurgai 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

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

arti Slst Street
JOHN B. BOROEN 

(John Bagdzinnas Borden) 
LIETUTIS ADVOKATAS

112 Weot Adams St. Room 1217 
Telephono Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St noo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt -$090 

Namų Telefonas Republic U600

dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

16756 So. Michlgan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų
VedSjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

V&k&r&is
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 y, y, apart Panedėlio ir 
Pštnyžioi

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

lietuvis Kontraktorius
Suvertam šviesas i 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus b 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodame 
ant lengvo ilmokiji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Garsinkitės Naujienose
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VOKIETIJA IR REPARACIJOS.

Kunigaikščio Windisch 
Graetz Avantiūros

(Tęsinys)

Laikraščių skaitytojai jau tur-but bus užmiršę tą žo
dį “reparacijos”, kuris pirmiaus būdavo nuolatos mini
mas spaudoje. Reparacijos —• tai “atitaisymai” arba at
lyginimai nuostolių, padarytų karo metu. Laimėjusios 
didįjį karą valstybės — Santarvė su Jungtinėms Valsti
joms — užkrovė milžinišką reparacijų naštą Vokietijai.

Po Versalės taikos iki 1924 m. dėl šitų reparacijų 
Europoje nuolatos kildavo kriziai. Vokiečiai nepajėgda
vo (ir nenorėdavo) jas mokėti. Tuomet franeuzai su 
anglais ir jų talkininkai imdavo vokiečius už gerklės, Vo
kietijoje (dalinai ir neitralėse šalyse) dėl to kildavo su
judimas. Karštesnieji Vokietijos elementai imdavo šau
kti, kad žmoniškumo susilaukti iš pergalėtojų nesą jo
kios vilties ir kad todėl, ažuot lenkę savo sprandą po 
svetimu jungu, "kuri sumuštai valstybei uždėjo neteisin
goji taika, vokiečiai turį griebtis ginklo ir stoti kovon 
priešais skriaudikus.

Šitokią agitaciją uoliai vedė Vokietijbje kraštutiniai 
dešinieji ir kraštutiniai kairieji. Dešinieji sakė, kad vo
kiečiai privalą grąžinti tą tvarką, kuri gyvevo Vokieti
joje prieš karą, t. y. monarchiją, nes monarchijos laikais 
Vokietija buvusi galinga ir visas pasaulis jos bijojęs. 
Pasodinę į sostą kaizerį ir pavedę jam vadovybę, vokie
čiai vėl atgausią savo senąją galybę ir pasiliuosuosią nuo 
priespaudos.

Kovon prieš Santarvę šaukė žmones ir komunistai. 
Jie netikėjo, kaip monarchistai, kad Vokietija galinti 
vien savo pajėgomis sumušti franeuzus ir anglus. Bet 
jie tikėjosi, kad vokiečiams ateisianti pagalbon sovietų 
Rusija. Todėl jie ragino liaudį nuversti Vokietijoje 
“buržuazinę respubliką” ir įsteigti bolševikišką tvarką: 
tuomet bolševikiška Rusijos valdžia susivienysianti su 
bolševikiškos Vokietijos valdžia ir abi paskelbsiančios 
“revoliucinį karą” Santarvės imperialistams.

Kadangi Santarvės valstybės, o ypač franeuzai, kaip 
minėjome, nuolatos vis aštriau imdavo Vokietiją į nagą 
dėl reparacijų nemokėjimo arba vilkinimo, tai despera
cija vokiečiuose vis labiau augo ir šitokiose sąlygose taip 
monarchistų, kaip ir komunistų agitacija turėjo didelio 
pasisekimo. Kai, pagaliau, akyplėša Poincarė (Franci- 
jos ministeris pirmininkas), susitaręs su kitų Santarvės 
šalių valdžiomis, pasiuntė armiją į Vokietijos pramonės 
centrą, Ruhr distriktą, tai vokiečių sielvarta ir apmau
das pasiekė didžiausio laipsnio. Monarchistai su komu
nistais tuomet jau ėmė ne tik žodžiu skelbti savo idėjas 
miniose, bet ir rengtis prie ginkluotų perversmų. Mi
nios buvo tokiam upe, kad kraštutiniųjų srovių agitato
rius priimdavo išskėstomis rankomis, ir išrodė, kad neuž- 
ilgio Vokietijoje įvyks kokia nors staigi atmaina. Tik 
nežinia buvo, ar, respublikai griuvus, paims viršų monar
chistai, ar Maskvos mokiniai.

Taip vienam, kaip ir antram atsitikime tečiaus per
versmas Vokietijoje butų neišvengiamai iššaukęs aš
triausią kovą visoje Europoje. Vistiek, ar Vokietija bu
tų pasidariusi kaizeriška, ar bolševikiška, tarp jos ir ki
tų didžiųjų vakarinės Europos valstybių butų kilęs mir
tinas konfliktas, kuris butų galėjęs pasibaigti tiktai vi
sišku vienos arba antros pusės sunaikinimu!

Tai yra visai aišku šiandie. Protaujantiems žmo
nėms tai buvo neabejotina ir tuomet, treji-ketveri metai 
atgal. Todėl visą pasaulį buvo paėmus baimė, ir 1924 m. 
įvairios jėgos susidėjo į daiktą, kad suradus kelią tą gra
sinančią katastrofą pašalinti. Amerikos bankininkai su 
Europos fabrikantų pritarimu, remiami įvairių valdžių 
sumanė garsųjį “Dawes’o planą” Vokietijos reparaci
joms sutvarkyti — taip kad butų patenkinti franeuzai ir 
kad nebūtų perskaudu vokiečiams.

“Dawes’o planas”, kaip žinoma, tapo galų-gale pri
imtas ir pasirašytas. Daug pastangų tam reikalui pa
dėjo socialistas MacDonald, kuris tuomet stovėjo Angli
jos valdžios priešakyje, ir socialistų vadovaujamos dar
bininkų organizacijos/Europoje. Po “Davves’o plano” 
priėmimo franeuzų ir kitų Santarvės šalių kariuomenės 
buvo ištrauktos iš Ruhr distrikto, ir Europa pradėjo ap
rimti.

Šiomis dienomis sukako treji metai nuo to laiko ir 
dabar galima jau. numanyt, kieno pusėje buvo tiesa —

U i si mokėjimo kalnai

Chicago ja — paltu:
Metams ....... _ .... ....... ....... ..... $8.0
Pusei metą________ ____ 4 04
Trims mėnesiams _________ 2.5 >
Dviem mėnesiams.... —........ ... 1.5 1
Vienam minėsiu! .............  .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija _____________ .... 3c
Savaitei ____ ____ 18c
Minėsiu! —...........—.........  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paktui

Metams _ $7.0<
Pusei metų ..........   3.60
Trims mėnesiams ___  1.75
Dviem mėnesiams --------  1.2b
Vienam mėnesiui _________ .76

Lietuvon ir kitur uieienluoee: 
(Atpiginta)

Metams ___   $8.9(
Pusei metų 4JK
Trims raineaiams  2.6(
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

tų. kurie stojo už “Dowes'o planą", ar tų, kurie jam prie- 

šinosi. . .
Jau tas vienas faktas, kurj mes pažymėjome šio 

straipsnio pradžioje, būtent, kad plačioji publika šian
die yra beveik užmiršusi ir patį žodį “reparacijos”, — ro
do, kad tarptautiniai santykiai Europoje per šiuos tre
jus metus pasidarė visai kitokie, negu jie buvo iki “Da- 
wes’o plano” pasirašymo. Naujo pasaulio karo debe
sys yra beveik išnykęs nuo Europos padangės. Valsty
bės, kurios pinniaus buvo atstačiusios ginklą prieš vie
na kitą, per pastaruosius trejus metus atlaikė visą eilę 
taikių konferencijų ir padarė keletą draugingų sutarčių.

0 kaip su Vokietija — ar ji nėra “galutinai paverg
ta” ir prie žemės priplota, kaip 1924 m. pranašavo deši
nieji ir kairieji “Dawes’o plano” priešininkai? Atsaky
mas į šitą klausimą yra trumpas: keliauninkai, kurie 
šiandie atsilanko Europoje, kaip vienu balsu pripažįsta, 
kad finansiniu ir bendrai ekonominiu atžvilgiu Vokieti
ja dabar stovi geriau, negu Franci ja!

Taigi, pasirodo, kad tie baisus baubai, kuriais aną
met Vokietijos monarchistai ir visos kominterno sekci
jos gąsdino žmoniją, buvo prasimanyti. Juodieji ir 
“raudonieji” agitatoriai tuos baubus piešė ne dėl to, kad 
“Dawes’o planas” tikrai reiškė pavojų Vokietijai arba 
Europai, bet dėl to, kad jisai ėjo prieš jų troškimus. Jie 
geidė perversmų ir karų, o reparacijų sutvarkymas, ku-> 
rį davė “Dawes’o planas”, žadėjo .Europai nuraminimą 
ir taikos sustiprinimą.

Reparacijų klausimas, beje, da toli-gražų nėra galu
tinai išspręstas ir dabartinis jo sutvarkymas anaiptol 
negali būt pripažintas pilnai patenkinantis (teisingiau
sia butų jas visai panaikinti). Bet, šiaip ar taip, Euro- 
ia šiandie yra visai ne ta, kas ji buvo treji metai atgal: 

joje žmonės jau gali gyventi, nebijodami, kad ryt-poryt 
<okia nors katastrofa viską apvers aukštyn kojomis.

II.
Kunigaikščio Windisch- 

Graetz dalyvavimas 
politikoj

1918 m. pavasari kunigaikš
tis Ludhvig VVindisch-Graetz at
vyko į Berliną. Apie jo kelio 
) ę, sako Emery Deri, vengrų 
laikraščiuose nič nieko nebuvo 
pranešta. Tai atrodė gan keis
ta. Tuo laiku vengrų kabino
te kunigaikštis ėjo maisto ad
ministratoriaus pareigas ir bu
vo artimiausias imperatoriaus 
Karolio draugas. Jis ne tik po
litikoj svarbių rolę lošė, bot ir 
šiaip buvo pagarsėjęs asmuo. 
Kiek Vienoj, tiek ir Budapešte 
apie jį buvo kalbama visokiau- 
i. ių dalykų.

Budapešto klubuose ėjo gan
dai, kad jaunas imperatorius 
visiškai kunigaikščio Įtakon pa
teko. Jei Karolis norėdavo pasi 
linksminti, tai jis paprastai 
kviesdavo kunigaikštj, kuris 
viską tinkamai sutvarkydavo. 
iCjo taipgi gandai, kad Wind- 
sch-Graetz flirtavo su kairiai

siais parlamento atstovais ir va
žinėjo intrigas prieš savo ko- 
egas kabinete. Ant galo, jo 
/ardas tankiai buvo minimas, 
ryšyj su valstybiniu šmugeliu.

Kunigaikštis tuų laiku buvo 
'domiausias kabineto narys. 
Berline korespondentui jis pa
reiškė: “Aš turiu savotiškų bū
dą, kaip nuo reporterių atsi
kratyti. Budapešto laikraš
čiams jus galite pranešti, kad 
i Berliną aš atvykau su labai 
svarbiu reikalu. Aš aplankiau 
taipgi Spą, vokiečių vyriausią 
stovyklą, kur aš sutikau žy
miausius karo vadus... Padary
kite misteriškų pranešimų, — 
.akykite, bet nedasakykite. 
Praneškite tuip, kad nebūtų 
tiesioginiai pasakyta, jog aš 
su kaizeriu turėjau pasikalbė
jimą, vienok skaitytojai galėtų 
dasiprotėti, jog taip buvo.“

Savo memuoruose kunigaikš
tis pasakoja, jog į Spą jis at
vežė asmenišką imperatoriaus 
Karolio laišką kaizeriui Viliui. 

Prie kaizerio prieiti jam nebu
vo lengva, nes dėl kokios tai 
priežasties Vilius nenorėjo su 
juo matytis. Bet kunigaikštis 
Ludwig buvo Austrijos impera

toriaus atstovas, tad audencija 
galų gale buvo suteikta. Tokiu 
budu Windiscli-Graetz turėjo 
garbės sėdėti su kaizeriu prie 
vieno stalo.

Atvykęs į Berliną, kunigai
kštis Ludsvig nepraleido pro
gos pasilinksminti. Jis aplan
kė pagarsėjusius klubus, kur 
galima linksmai laikas praleis
ti.

Kunigaikštis Windisch-Gra- 
(tz atsivežė į Berliną savo sek
retorių Desire Rabą. Kartu su 
tuo sekretorium kunigaikštis 
lankė kabaretus ir kavines. Jis 
turėjo dar tarnų Jasper Kovacs, 
kuris pradžioj karo tarnavo 
Lancer pulke. Tame pat pul
ke tarnavo ir kunigaikštis. Kai 
kilo netikrų pinigų platinimo 
skandalas, tai Desire Raba ir 
Jasper Kovacs tapo areštuoti. 
Jų prisipažnimai Įkriminavo ir 
kunigaikštį VVindisch-Graetz.

Karo pradžioj kunigaikštis 
VVindisch-Graetz tarnavo armi
joj kapitonu. Jis dalyvavo Ga
licijoj ir Serbijos mūšiuose. 
Balkanuose jam buvo pavesta 
labai svarbi ir pavojinga misi
ja. Jis turėjo įsigauti į Alba
niją ir ten kyšių pagalba pa
kreipti centralinių valstybių pu
sėn kunigaikščius ir vadus. Apie 
tų Albanijos kelionę memua
ruose mes skaitome:

“Bulgarijos ermijos kapito
nas ir aš šliaužėme į kalnus, 
ant kurių Albanijos kunigaikš
čių palociai buvo pastatyti. Vie
nas galingiausių valdovų buvo 
Ahmed Rey Zogolay. Jo palocių 
mes pasiekėme nakties laiku. 
Palocius buvo pastatytas uolo
se iš didelių akmenų. Jo stilius 
buvo visai toks, kaip viduram
žių palocių. Palocius turėjo du 
kiemu,' kurie buvo i žibintuvų 
apšviesti. Prie ugniavietės ma
tėsi stovykla, kur buvo apie 
šimtas ginkluotų albaniečių. Tai 
buvo romantiškas ir bauginan
tis reginys. Mes turėjome lipti 
mediniais laiptais ir laukti ga
lingojo Ashmed Bey Zogolay. 
Mes įsivaizdavome, kad jis at
rodo taip pat, kaip ir jo karei-; 
viai,—tvirtas ir šiurkštus. Mus 
atvedė į kilimais išklotų bodua- 
pų. Tai galėjo būti madingos 
moters buveinė. Ant galo, pa
sirodo graikštaus sudėjimo jau
nas žmogus, kuris buvo apsi- 

renjęęa vėlifu»»i<m mados drabu- 
Žittis. Jis priėjo prie musų ir 
maloniai prabilo fracuziškai. 
Juoda kava mums laivo paduo
ta. Aš daviau jam 50,000 le
vų, ir jis viską prižadėjo. Bet 
kuriam laikui praėjus jis savo 
prižadėjimų sulaužė... Vėliau 
per franeuzų liniją aš d a si gavau 
iki Plotinos, o paskui tuo pa
čiu keliu grįžau atgal.“

Politiška kunigaikščio Wind- 
isch-GraetZ karjera prasidėjo 
nuo to laiko ,kai imperatoriaus 
sostą užėmė Karolis. Imperato
rius Karolis pašalino reakcio
nierius nuo valdžios vairo, o jų 
vietai pakvietė jaunus ir labiau 
pažangius žmones. Tarp pa
kviestųjų buvo ir kunigaikštis 
Ludwig. Imperatorius priėmė 
kunigaikštį Laxenbnrg palociuj, 
kur buvo paduota kava.

“Tai buvo pasibaisėtinai blo
ga kava’,’ rašo kunigaikštis sa
vo memuaruose. Jis vėliau pa
tyrė, kad vienas iŠ palociaus 
tarnų pardavė gerą kavą, o jos 
vieton padėjo pigios rųšies ka
vų, Nuo to laiko kunigaikštis 
Ludwig ėmė siuntinėti geriau
sios rųšies kavą. Imperatoriui 
latai labai patiko, ir kunigaikš
tis Ludwig pasidarė jo arti
mas draugas.

Kunigaikštis VVindisch-Gra- 
etz kas savaitę buvo kviečia
mas į palocių. Imperatorius 
pateko jo įtakon, o kartu su 

• tuo didėjo ir jo politiška ga
lia.

Avantiūristiškų palinkimų ku
nigaikščiui to tik ir tereikėjo. 
Imperatorius pasidarė aklas j- 
rankis ji intrigoms. Jis suda
rydavo ir sugriaudavo Vengri
jos kabinetus. Jis prisidėjo prie 
pašalinimo grafo Tisza ir prie 
paskyrimo rpemjeru jauno gra
fo M. Esztriiazy. Keliems me
nesiams praslinkus jis rekomen
davo imperatoriui paskirti 
premjeru Alexander VVeketle. 
Tuoj Wekerle ir tapo pakvies
tas sudaryti kabinetą, kuriame 
kunigaikštis Ludvvig ėjo maisto 
administratoriaus pareigas. Jei
gu imperatorius Karolis per 
daug tankiai mainydavo savo 
nuomones, tai vyriausias to 
kaltininkas buvo VVindisch- 
Graetz. Kartų imperatorius 
Vengrijos premjero vietą pasiū
lė kunigaikščiui Luchvig. Bet 
pastarasis atsisakė. Jis svajojo 
tapti dvilypės monarchijos 
kancleriu...

Tai buvo sėkmingiausias pe
riodas kunigaikščio karietoj. 
Jis parodė nepaprastus diplo
mato gabumus. Vienu ir tuo 
pačiu laiku jis flirtavo su im- 
peratorium ir grafu Karolyj, 
kurį vengrai tiesiog garbindavo. 
Laikraščiuose jis pasirūpino iš
sigaišinti kaipo “raudonasis 
kunigaikštis“, bet karaliaus pa
lociuj jis lošė aršiausio roja
listo rolę. Jis užlaikė Visų gau
jų agentų, kurių raportais pa
siremdamas lengvai galėdavo 
imperatorių pakreipti ton ar 
kiton pusėn. Jis keldavo šau
niausias puotas, kuriose daly
vavo ir pats imperatorius. Pi
nigus jis metė be jokios atodai
ros. Nors buvo apskaičiuoja
ma, kad jo turtas yra vertas 
trijų milionų dolerių, bet vi
siems buvo aišku, jog jis išlei
džia nepalyginamai daugiau, 
negu turi įplaukų.

Keisti gandai pradėjo platin
tis Budaj>este kai dėl jo įplau
kų. Buvo kalbama, kad jo mi
nisterija pinigiškais sumetimais 
suteikė eksporto koncesijas 
privatiškiems asmenims, kad 
maisto ministerija nelegaliai 
pardavinėja bulves... Bet kas 
galėjo drįsti viešai apkaltinti 
Jo Skaistybę kunigaikštj Wind- 
isch-Giaetz, imperatoriaus 
draugų?

Vienok buvo vienas žmogus, 
kuris nužiūrėjo, kad “raudona
sis kunigaikštis“ yra niekas 
daugiau, kaip tik avantiūristas. 
To žmogaus vardai -grafas Mi- 
jhael Karolyj. Vienoj savo 
knygų jis pasakoja tokį dalyką;

Kunigaikštis Windisch-Graj 
ctz pasigyręs kai kuriems poli
tikieriams, kad jis sutikęs gra
fienę Karolyj. Girdi, grafienė 
pasakiusi jam, jog jos vyras 
turįs kušliaus Karolio laiškus.

Tie lcii&ka.i esi; gulėtų luitui l<u- 
ralių sukompromituoti. Kuni
gaikščio pasakojimas buvo gry 
niausiąs prasimanymas. Visa 
tai buvo daroma tuo tikslu, kad 
supiudyti grafą Karolyj su im
peratorium Karoliu. Kai prem
jeras VVekerle sužinojo apie tą 
dalyką, jis pareiškė:

“Aš visuomet žinojau, kad 
kunigaikštis yra melagis ir 
skymeris. Jis deda taipgi pa
stangų supikdyti karalių su 
manim“.

Grafas Karolyj nuvyko tie
siog pas kunigaikštį ir parei
kalavo pasiaiškinti. VVindisch- 
Graetz išsigando ir pradėjo 
teisintis. Jis jautėsi lyg vaikas 
pagautas bemeluojant. Jis buvo 
priverstas prisipažinti, jog gra
fienė Karolyj apie jokius laiš
kus su juo nekalbėjo.
i Nuo to laiko kunigaikštis 
VVindisch-Graetz baisiausiai

neapkentė grafo Karolyj.
1918 m. spalių mėnesį kuni

gaikštis VVindisch-Graetz buvo 
paskirtas užsienio reikalų mi
nisterijos direktorium. Dar vie
nas , žingsnis—ir jis butų bu
vęs dvilypės monarchijos kanc
leris. Bet tuo laiku prasidėjo 
revoliucija ir visi kunigaikščio 
planai nuėjo per niek.

Kunigaikščio gyvenime prasi
dėjo naujas periodas, kuris 
buvo pilnas avantiūrų ir fa
ntastiškų, planų sunaikinti gra
fą Karolyj. “Raudonasis prin
cas“ išvirto konspiratorlum ir 
“bulvių kusigaikščiu.“

(Bus daugiau)
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Pas visus vertelgas!

Lietuviai Daktarai
Phone CanaI 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

2201 Wcst 22nd Street
(Cor. Lcavitt St.)

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

Tel. RepubHc 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.
U' .............       ■■■!!

DR. MARGERIS
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 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos: I nuo 9 JJĮ 11 v,al- 7te’ 
I nuo 6 iki 8 vai. vakare

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospoct 6659 
Ofiso Tel. Canlll 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Antradienis, Rūgs. 6, 1927

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirijęs arba dėl neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virš 
iimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nusilpusiems ir nu
vergusiems žmonėms.

Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu
mo ir skausmų, džiaugtis saugumais 
ir sveiku gyvenimu. Daugelis tuks- 
stančių kitų yra tai padarę. Dau- 
Eelis tų laimingų žmonių yra jūsų 

aimynais. Pasinaudokit iŠ jų paty
rimo.

Tanlac yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
auri jas. Virš 52 milionų butelių 
parduota.

TANLAC
DEL JŪSŲ EVEIKATOS

DAINOS
Del keturių balfsų 

Surinktos L. K remi n o
Šios dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
š dviejų dalių: mišriems cho- 
ams ir vyrų chorams. Joje tei

na 67 dainos su įvairiomis gai
lų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo aj/darais,

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yfa musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spatM#krz-_ padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti —• padainuok ir su- 
itiprėsi, Žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
tiuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

r gyvenimas] 
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III. 

Tcl. Boulevard 3669

Rugsėjo mėnesio 
GYVENIMAS 

papuoštas naudingais 
raštais ir pu i k i a i s 
gražuolių atvaizdais. 
Įsigykit GYVENIMĄ 
tuojau — nesigailėsit.
Prenumerata metams 82
Pusei metų $11
Kopija ....... ................................  20c |

v, ■ - >

Dr. A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St.
Chicago, Iii.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos —

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

A. MONTVID, M. I).' 
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 Brunswiek 0597 

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia
...  .................  ........ . —J

............................
' DR. M. T. STRIKOL

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

----
A. K. Rutkauskas, M. D.

4442 So. Western Are.
Tel. Lafayette 4146

J nuo 9 iki 11 v. ryto 
Valandos / nu0 6 iki 9 vai. vak.

1111 ■ !■■■■■ .................    MM

—IIT— ■ ■■ ■■ i m ■ i . ■■■—.M

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

4645 So. Ashland Are. 
Ant Zaleskio Aptiekou 

CHICAGO, ILL.
V—, „ ... . ■>

>....... . in •' ........... “S
Off. Yards 3557 Res. Ilemlock 1385
DR. JONAS MOCKUS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro

Nedėlioj pagal sutarti
3401 SOUTH IIAl.SI I I) S I Kl I.T 

CHICAGO, ILL.
L. ----------------------- ------ -------------------- -- --------------------- .J

s
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THEM DAYS ARE GONE FOREVER <A New Tune Each Day

THEM DAYS ARE 
GONE FOREVER!

Braižymas 
Spaustuvės 
suvirinimu? 

priemonė-

- juk tamsta 
dar džiaugeis,

eGGsl

kur- 
buti

svar-

mokyklon norintysis 
amato turi eiti.Workers

Ladies 
moteriškų 
- tur būt

—Tikrai! Pradėjo parapijos 
reikalams rengti visokius pik
nikus

kad 
kontraktą, 

ateinantį 
ko, darbi-

Hope kom 
Privertė atidaryti kom-

COLV STORAI
AT PAUZES MUGA TOO

Manomą, xkad 
jo konkurentai

it says- Uay axx eone oor aajp
A tfCAC VAOCVkO^ U€(S6"-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mokimosi sezonui 
artinantis

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

Dr. J. W. Beaudette

San a ccrce^. f^oao taat 
FA(W AT OHtCH. (JF STOVPEP (AŠY

PaMtaba: Mano ofisas dabar randant 
naujoj vietoj

bus mažiau sau 
daugiau gyveni

Ar jus žinote, kad
Mintis apie telegrafą atėjo pas 

Prof. Morse, 1832, kuomet jis plau
ke iš Europos j Ameriką, ir jis tuo
jau darė bandymus, ir pasekmė buvo 
viena iš dviejų didžiausių išradimų. 
Apie po penkių metų laiko Kongresas 
paskyrė tam tikrą sumą pinigų, kad 
pravedąs telegrafą tarpe Washington 
ir Baltimore. Telegrafo išradimas 
priguli Prof. Morse. Bet nuo jo iš
radimo, kiti mokslininkai išrado pa
gerinimus, įskaitant aparatą kuris 
siunčia žinias j dvi skirtingas puses, 
viso net 4 žinias, tuo pačiu laiku ir 
tuo pačiu dratu... Ar jus žinote, kad 
rūkytojai pageidauja Helmarų ir ne
maino j paprastus cigaretus. Kaip 
tik paragausit, jums Helmarai patiks. 
Susipažinkit su Helmarais šiandie.

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

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietn
REZIDENCIJA:

2226 Marškai! Blvd.
TELEFONAS CKAWFORD 1480

TELEFONAS CANAL )464

šiuo laiku, pasirodo, netik pa- 
eikslų operuotojai ir scenerijai 

samdytojais, bet ir 
Jie samdytojai 

žmoniškesni, gali 
būti, kad taps paskelbtas steri- 
kas teatrų darbininkų visoj ša
ly. Bet ar jis bus paskelbtas, 
parodys ateitis.

)r. Hermai! N. Bundesen 
Sveikatos komisionierius

menkesnės reikšmės gyvenimo 
faktus, jis pilniau ir teisingiau 
galėjo suprasti šiandieninio 
Lietuvos gyvenimo eigą, negu 
daugelis kitų amerikiečių, ku
rie nėra pratę orientuotis vi
suomeninio gyvenimo įvykiuose.

Iš pasikalbėjimų su daktaru 
Davidoniu po to, kai jis sugrį
žo iš Lietuvos, matyti, kad jis 
atydžiai tčmijo Lietuvos gyve
nimą viešėdamas Lietuvoj, per
kratinėjo ir svarstė visą, ką ma
tė ir girdėjo. Todėl jis gali 
šiandien papasakoti nepapras
tai įdomių dalykų apie šių die
nų Lietuvą.

Visi A. A. Kostanto Skudulio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinj patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

So. Paulina St. Laidotuvės įvyks Seredo- 
1927. Iš namų 8 vai. bus nulydėta į šv. Kryžiaus 

edulingos pamaldos už velionės 
iv. Kazimiero kapines.

draugus ir pažystamus da-

Harry II. 
muose bylą 
kompaniją, 
Parkers. Jis 
giau 
kompanijos serų 
panija nėra mokėjusi < 
dų jau nuo 1920 metų 
Parkers yra viena tų mažę 
jų kompanijų, I 
suorganizuoti ir 
bią koporaciją 
dolerių kapitalu

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuoLu
nį o, 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
žiausiai klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
T«L Boulevard 758°

Chicagos Darbo Federacijos 
unijų atstovai išmetė iš savo 
tarpo 10 komunistų, kurie ne
senai buvo išguiti iš Internatio
nal Ladies Garment 
unijos. International 
Garment unija - 
rūbų siuvėjų unija 
labiau nukentėjo dėl komunistų 
keliamos suirutės joje, negu 
kuri kita darbininkų organiza
cija, išskyrus kailasiuvių uniją.

Draugų paprašytas Dr. Davi- 
donis sutiko pasidalinti savo 
įspūdžiais iš Lietuvos su chica- 
giečiais. Jo prakalbos, kaip jau 
minėta, įvykš ateinantį ketvir
tadienį, rugsėjo 8 dieną, Mildos 
svetainėj. Pradžia 8 valandą va
kare.

Bepigu jums neaimanuoti, 
kai jums nieko ne kaštuoja. 
Bet mane, tai, kaip Dievą my
liu, subankrutys! Supranti, su
manė bažnyčią statyti. Maniau, 
duosiu kokią porą desėtkų ir 
uHęks. Daviau. Bet nepraslin
ko kelios dienos, vėl kolektos. 
Ir vėl daviau. Dabar, sakau, 
jau busiu ramus. Ale kur tau! 
Ir vėl, ir • vėl kolektuoja. Išro
do, kad tikrai galo nebebus. 
Aršiau negu surprais parės.

—Na jau, na?

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rūgs. 2 dieną, 7 vai. ryto, 1927 
m., sulaukęs 37 metų amžiaus; 
paėjo iš Lietuvos Virbališkių 
valsčiaus, Panevėžio apskr., Ku
piškio parap., Vilniaus vienkie
mio, palikdamas dideliame nu- 
liudime savo mylimuosius ir 
mylinčius 2 broliu Kazimierą ir 
Petrą, Lietuvoje ir 4 seseris.

Laidotuvėmis rūpinasi Simo
nas Pukauskis.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Eudeikio koplyčioj, 4605 S. Her- 
mitage Avė.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Rugsėjo 6 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš Eudeikio koplyčios bus 
nulydėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Waskiowi- 
čiaus ^iminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširlžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, Broliai, Se- 
Seseris ir Giminės. Laidotuvėse 
patarnauja graboriu.- Eudeikis.

šv. Adelbt rto mokyklon, ku- 
•i randasi prie 16-tos gatvės ir 
So. Paulina, du plėšiku įėjo. 
Čia buvo tuo laiku susirinki
mas laikomas. Plėšikai atkišo 
Vinklus ir sukomandavo pakel
ti rankas. Pasipelnę 128 dole-

Kunas pašarvotas, randasi 
4843 W. 14th St. Cicero, UI. 
(Laidotuvės bus pagarsintos 
vėliaus).

VIRŠUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.

Ties namais 1021. Growe st., 
nukrito gatvėn didelė lenta, 15 
pėdų ilgumo ir 4 pėdų pločio. 
Lenta išrausė duobę gatvėj. 
Spėjama, kad lenta numesta 
buvo iš aeroplano.

ko Reporteris, 
visai nesenai 
kadi bažnyčia bus statoma. Be 
to, tamsta juk esi žmogus die
votas, tai ka čia aimanuoti?

Banditai pasigavo Mile liope 
sekretorių Friske 
panijos 
panijos šėpas ir pasigrobę brau 
gmenų ir pinigų sumoj 6—7 
tūkstančių dolerių dingo. Krau
tuvė randasi 3961 Lincoln avė.

JAN SMETAN A, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir 
pritaikimo akinių

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebėldt mano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vak.
Nedėlioj uždaryta.

Tcl. Canal 0523.

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

Rugsėjo 16-tą atsidarys va
karinės mokyklos. Jas galės 
lankyti vyrai ir moterys, vai
kinai ir mergaitės; mokslas jo
se bus veltui visiems. Kai ku
riose gi mokyklose pamokos 
suaugusiems ir ypač svetimša
liams bus duodamos dienos lai
ku po keletą valandų. Tai bus 
daroma tuo tikslu, kad paleng
vinus lankymų mokyklų toms 
ypatoms, kurios turi liuoso lai
ko dienomis, o ne vakarais.

Aeroplanui nukritus užsiimi 
še turtingas real estatininkas 
kuris lėkė juo. Nelaimė atsiti
ko netoli Rushville, Illinois.

Kctvirtadienyj, rugsėjo 8 
dieną, Mildos svetainėj, 32-ra 
gatvė ir Halsted, rengiama 
prakalbos. Kalbės daktaras l)a- 
vidonis, nesenai sugrįžęs iš 
Lietuvos, kur jis praleido atos
togas šių vasarų.

Kaip žmogus, pajėgiąs įžiū
rėti ir atskirti svarbesnės ir

JUOZAPAS BUBELĖ
Mirė pirmadieny, rugsėjo 5 d., 

4 vai. ryto. Paeina iš Lietuvos 
Žvirblaičių kaimo, Alsėdžių pa
rapijos, Telšių apskričio Ame
rikoj gyveno apie 23 metus. 
Lietuvoj paliko tris brolius: 
Petrą, Juozą ir Kazimierą Bu
belius, ir sėserį Agniešką. Ame
rikoj paliko švogeris N. Vili
mas. Kūnas pašarvotas pas 
graborių Dudy, 214 E. 115 St.

Laidotuvės atsibus seredoj, 
rugsėjo 7 <1 , 2 vai. po pietų iš 
graboriaus koplyčios j Tautiš 
kas kapines.

Laidotuvėmis rūpinasi p. An
tanas Žilevičia ir draugai, 310 
Kensington Avė.

Lieka nuliūdę Broliai ir Sesuo.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 3 dieną, 11 vai. nak
ties, 1927 m., sulaukęs 36 metų 
amižaus paeina iš Šiaulių apsk., 
Sukimų parapijos, Zarenėlių 
kaimo palikdamas dideliame nu
liūdime savo mylimuosius ir 
mylinčius moterį Prancišką, po 
tėvais Levinaitė, 3 sūnūs: An
taną 10 m., Vincą 4 m. ir Vla
dislovą 14 mėnesių, tėvą Kazi
mierą, motiną Oną, seserį Zu

zaną ir gimines.

Eina bobos viena pas- 
itą siūlydamos tikėtus 

pirkti. Kitos vėl seka paskui 
rinkdamos dalykus išlaimeji- 
mams tuose piknikuose. Eina 
kunigas ir parapijos komitetai 
kolektuodami pinigus bažny
čios statymui. Seka davatkos 
rinkdamos aukas komžoms siū
ti. Eina kitos kolektuodamos 
pinigus altoriams statyti. O 
kur galas? Kas gali užtikrinti, 
kad rytoj, poryt, užryt jos ne
sugalvos ko nors naujo?

į Susprogdinta bar berne tūlo 
Ladra, kuri randasi 1510 \Vest 
Cbicago avė. 
bombą padėjo 
barbenai.

Ekspliodavo • «■ v • ■

KAZIMIERAS MIKN1S
Persiskyrė su šiuo pa

sauliu pirmadienyj, rug
sėjo 5 dieną, 3 vai.- ryto, 
1927 m., sulaukęs 37 me
tų amžiaus. Gimęs Lietu
voj, Panevėžio apskr., Pa
nevėžio parapijoj, Karu- 
žiškių kaime. Paliko di
deliame n u liūdime moterį 
Oną, dukterį Anelę 12 me
tų, Genovaitę 7 metų ir sū
nų Kazimierą 2 metų ir 
6 mėnesių, taipgi švoge- 
rius Juozapą ir Antaną 
Stukus. Kūnas pašarvotas 
randasi 3836 S. Donore St.

Visus gimines ir pažįs
tamus širdingai užprašom 
į laidotuves, kurios bus 
nerudoj, rugsėjo 7 dieną, 
2 vai. po pietų į Tautiš
kas kapines.

Laidotuvėse patarnauja 
graborius S. D. Lachavicz, 
Tel. Canal 1271—2199.

gyv. 656 N. 
Bufus Smith, gy- 
So. Michigan a v., 
į rūsį, kur sru- 
nešėsi su savim 

Husyj buvo

Kadaise Reporteris yra gir
dėjęs tokią pasaką: susilaukė 
jaunas tėvas pirmagimių dvy
nukų. Netrivoja jis iž džiaugs
mo, nenusėdi vietoj, žmoną ga
tavas apipilti auksu, kurio ne
turėjo. Bet štai praslenka me
tai, ir vėl... dvynukai! Vienok 
tėvas neliesidžiaugia. Prabėga 
dar vieni metai laiko, ir vėl... 
dvynukai. Susiėmęs galvą kuo
ne rauda tėvas.

Manašiai atsitiko, matyt, ir 
su kai kuriais Marųuette Par
ko lietuviais. Pirm poros mė
nesių, kur tik Reporteris nėjo, 
su kuo tik jis nekalbėjo; pir
mutinė naujiena, kurią jam 
vietos gyventojai turėjo pasa
kyti, buvo: suorganizavome pa

rapiją, pradėjome krauti kapi
talą bažnyčiai statyki. Džiau
gėsi gyventojai, turėjusieji tro-j 

( bėjsius, džiaugėsi biznieriai, i 
džiaugėsi dievoti ir l>edieviai.

Kodėl? Išrodė, kad Marųuette 
parko apielinkė. nusitarė apsi
gyventi “ant vietos”. Pastaty
sime, girdi, bažnyčią, daugiau 
žmonių pradės kraustytis čia, 
bus daugiau biznio, išteks tada 
ir Dievui ir Mamonai.

šiandien ūpas persimainęs, 
kaip ano tėvo, apie kurį minė
jau. Andai sutiko Reporteris 
pažįstamą biznierių, ir ve, tas 
biznierius klausia:

Pasakyk, susimildamas, ka
da visam tam bus galas?

—Kam galas? 
porteris.

—Nagi toms kolektoms: baž 
nyčiai, kunigams, komžoms, al
toriams ir Dievas žino kam.

—Žiūrėk, gerbiamasis, — sa

Penki šimtai tuksiančių Chi
cagos vaikų grįžta atgal į mo
kyklas po laisvos vasaros, žais
mių, saulės šviesos ir tyro oro.

Penki šimtai tūkstančių vai
kų bus susodinti daugiau ar 
mažiau art: Vienas kito tuo se
zonu, kuriuo 
lės šviesos i 
mo viduj.

šią vasarų 
go mažiau 
romis.

Dabar kila klausimas, kaip 
sujungti raides ir numerius su 
nudegta, žibančia sveikata, į- 
gyta vasaros atostogų laiku. 
Taipgi, kaip palaikyti atsparą 
prieš ligas ir palaikyti Chica
gos reputaciją, kaip sveikiau
sią vietą pasaulyj 
vaikui gyventi.

Kaipo priedas prie raidžių ir 
numerių, tenka žiūrėti, kad bu 
tų tvirtumas. Tvirta sveikata 
yra tai, ko jaunimas reikalau
ja geram darbui mokykloj ir 
busimam augimui.

Pasirūpinkit gauti jūsų kū
dikio gimimo metrikus, apsau
gokite jį nu j raupų ir difteri- 
jos; žiūrėkite, kad jis turėtų 
tinkamus drabužius, gautų pa-j kovoja su 
kankamai miego, ir pamatysi- muzikantai 
te, jog nėra nieko, kas galėtų! nepasidarys 
sulaikyti jūsų kūdikio augimą 
ir mokslą.

musų vaikai sir 
negu kitomis vasa

Sekmadienyj, rugsėjo I die
ną, po pietų, atsidarė teatrai. Į 
Chicagos didkupiai praneša, Į 
kad samdytojai susitaikę , su 
muzikantų unija, vienok nuty- ( 
Ii apie operuotojus, dėl susire-j 
mimo su kuriais ir buvo pa
skelbtas lokautas.

Du banditu apiplėšė Illinois 
Athletic Cluc, t. y. kliuh-ą, ku
riam mayoras Thompsonas pri
klauso. Iki šiol policija nesura
do plėšikų. Kalbamas kliubas 
randasi adresu 112 S. Michigan 
avė.

MARIJONA PETROKIENE
PO TĖVAIS STATKAITfi

Mirė Rugsėjo 8, 1927 m., 9 vai. ryto, 58 metu amžiaus. Kilo iš 
Kauno rėdybos, Šiaulių apskričio, Papilės parapijos, Gumbakių kai
mo, Amerikoje išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuliudime vyrą Juozą, 4 seseris: Barborą Lin- 
tauskienę ir Oną Simanaitienę Amerikoje, o Lietuvoje Uršulę Petraus
kienę ir Rozaliją Jaučkojienę, brolį Praną Statkų Cicero, III. ir gimi
nes Amerikoje.

K imas pašarvotas 455
je, Rugsėjo 8 d
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines 
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Seserys, švogeriai ir Gimines.
Laidotuvėms patarnauja graborius I. J. Zolp, Tel. Boulcvard 5203

• TaTikyti krutamųjų paveiks
lų operuotojus ir scenerijus su 
samdytojais buvo mėginę val
džios arbitratoriai. Darbininkų 
unija atsisakė priimti jų tarpi
ninkavimą. Dalykas toks 
samdytojai sulaužė 
kuris išsibaigs tik 
sausio mėnesį. Visa 
įlinkai reikalauja, tai kad sam 
dytojai pildytų padarytą surar

Jau nėra reikalo kalbėti, kad 
1 visose mokyklose bus mokina

ma anglų kalbos; nėra taipgi 
reikalo įrodinėti, kad vakarinė
se mokyklose bus duodamos pa
mokos norintiems arba 
čioiYis tapti šios šalies 
čiaik arba pilietėm;?.

Vakarinėse mokyklose 
sai, kurie, rodosi, turėtų 
plačioms lietuvių minioms 
liiausi, bus amatų mokinimo 
kursai. Įvairiose mokyklose bus 
mokinami amatų tie, kurie dir
ba šapose arba pas kontrak to
rius,, kurie arba norėtų pla
čiau ir geriau susipažinti su 
tomis darbo rūšimis, kurias jiie 
dirba, arba tie, kurie norėtų 
pasiruošti amatui, kokį kas 
yra pasirinkęs duonai pelnyti. ’ 

šičia suminėsiu tik keletą ‘ 
kursų amatninkams. Ve jie: 
automobilių konstrukcija, tai
symas, užlaikymas etc. Kepė-1 
jų amatas. Chemija (pritaiky- 

i ta amatninkų reikalavimams 
dirbtuvėse). Braižymas, reika-1 
lingas prie statymo trobesių, i 
d< kuravimui, vadinamas meka-' 
niškasis braižymas, braižymas 
mašinų, reikalingas mašinis-; 
tams, ir kt. Kursai tiems, ku
rie domisi elektra ir dirban
tiems elektros srityj. Kalvyste; 
ir liejyklų darbai, 
drabužių formų, 
dąrbai. Pamokos 
geležies įvairiomis 
mis; suvirinimas kitokių meta
lų. Pamokos įvairiausių me
džių darbų (kursas dailydėms).

Suminėti visas mokyklas, ku
riose amatų bus mokinama va
karais (o ir dienomis), čia sto
ka vietos. Bet norintiems pa
tartina atsilankyti į artimiau
sią viešąją mokyklą, o toj mo
kykloj, jei nebus reikalauja
mas kursas išguldoma, tai bus 
duota aiškus patarimas, ku
rion 
kintis

S. D. LACHAVICZ
_______ Lietuvis Graborius 

ii* Balzamuotojas 
| 2311 \V. 23r<l Place 

'O Chicaso, 111.
Patarnauja laido- 

tuvėse kuopigiausia 
Keika‘o me’<14iu at- 
Hišaukti, o mano 
darbu busite u?ga- 
nėdinti.

IJMk Tel. ( anai 1271
ir 2199

Wolf užvedė teis- 
prieš skerdyklos 

vadinamą Allied 
sakosi turį 

kaip tūkstantį kalbamos 
vienok koni- 

dividen- 
1. Allied 

snių- 
kurias bandoma 
r sudaryti stam- 

su 10,000,000

Tei. Boulevard 4139

A. MASALSKIS a, 
GRABORIUS

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

3307 Aubiirn Avė
CHICAGO, 1LL.

—Blogai 
ris.

> bomba, padėta 
priemenėj į delikatesų krautu
vę, 1802 So. Crawford avė.

Išsprogdinta automobilius, 
kuris buvo pastatytas prie val
gyklos Ouk Lawn apielinkėj. 
Savininkas, Edward Hunt, ne
turi supratimo, kodėl jo autą 
išsprogdino.

fll tikis įvyko ties. MadisonCHICAGOS 
ŽINIOS

Simpatiškas —
M andagus —

ir Pi- 
JĮgesnis Už Ki- 

WWtii Patarnavi- 
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 1
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS > •

4447 So. Fairfield Avenue,
Tcl. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Ave^ Tel. Blvd. 3201

—Tąigi kad blogai, — atsi
duso biznierius. — Nors bėk 
atgal, iš kur atkeliavAu.

i ;—Na, o kad taip paduotume 
sumanymą parapijos komitetui,! 
idant jis kreiptųsi į vyskupą1 
prašydamas jį pastatyti savo 
arba vyskupijos lėšomis bažny
čią? Jei neklystu, bažnyčia bus 
vis vien ne parapijonų, bet 
vyskupijos savastis, tai tegul 
ir pastato ją. Katalikų bažny
čia, kaip gera dūšių ganytoja, 
rodosi, turėtų ir trobesį kaime
nei pabudavoti. Taip juk geri 
gaspadoriai daro — ar ne? Be 
to, katalikų bažnyčia tur būt1 
yra turtingiausia visų bažnyčių | 
Amerikoj. —Reporteris.

Pascalc Papeo, 
Curtis st., ir 
venusis 1830 
įlipo požemi n 
tai bėga. J ie 
degančią lempą 
gazo. Guzas užsiliepsnojo. Abu 
vyru vos pavyko išgelbėti. Prie rius, plėšikai dingo,

Ties Lincoln Highway ir To- 
rrence avė. dviem automobi
liams susikalus, tapo užmušta 
p-ia Viliam ir jos vyras, kurie 
gyveno Waterman, III. Užmuš
tas ir Frank Tlokoš, Kuris gy
veno Holyoke, Mass.

Sužeisti p-nia Rokoš, ai ber
tas Viliam, 12 metų berniukas, 
.Jonas Grinius, 8 metų, II. Baš- 
polis, dviejų metų vaikutis. 
Visi užmuštieji ir sužeistieji 
važiavo viename automobily.

Kitą automobilį operavo Ly- 
man A. Stanton, vienas perdė- 
tinių Prudential Life Insurance 
kompanijoj, kuris grįžo iš kem
pės, kame mankštinasi kumšti- 

dau-įninkąs Dempsey. Stanton išli- 
ko nesužeistas.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Town of Lake
1km>s-

dviems

viešojoj 
yra du

13-tos wardos lietuvių 
ter’ių kliulx> pastangomis gau
ta čia darbas mokykloj 
lietuviams vaikinams.

Dalykas toks, kad 
mokykloj reikalinga
jaunu vaikinu, kurie prižiūrėtų 
vaikus, lankančius mokyklą. 
Apmokamos tos vietos ne kažin 
kaip grrai, vienok ir ne taip 
prastai, — regis, po $85 savai-

Iki šiol kokie nors svetim
taučiai rekomenduodavo savo 
draugus ar patronuoja mus jau
nus vyrus toms 
šiemet lietuviai, 
vietos politikoj, 
kalbamos vietos 
svti lietuviams

vietoms. Bet 
dalyvaujantys 
nusitarė, kad 
turi priklau- 
jaunuoliams.

Mat šioj apidinkėj gyvena ylin 
daug lietuvių, jų vaikai lanko 
mokyklų, taigi ir lietuviai jau
ni vyrai turėtų juos prižiūrėti. 
Bcosteriai pareikalavo tų vie
tų lietuviams ir lietuviai gavo. 
Vietos ne kažin kaip aukštos, 
1. i t jcuni žmonės šiandie 
kažin ką geresnio gaus ir 
t u r. —Reporteris.

ne 
ki-

Bridgeportas
Chicagos Lietuvių Auditori

jos bendrovės iškilrninpa vaka
rienė rengiama šeštadienyj, 
rugsėjo 10 dieną.

Vakarienė bus didžiojoj sve
tainėj. Mažosiose svetainėse bus 
šokiai. lėlike vakarienės bus 
gražus programas, kuris susi
darys iš prakalbu, dainų, mu
zikos.

•J ...Musų ^gerbiami artistai per 
vasarą turėjo progos pasilsėti; 
į rudenį vėl darban stos, su
kuopę daugiau energijos. Tai 
mums ir prižadėjo padainuoti.

Vakarienė taipgi 
Gerbiamą ptulrliką 
skaitlingai 
atsilankymu 
Auditorijos 
ddis namas 
sų užlaikymui. Per vasarą įp
laukos sumažėjo, o išlaidos be
veik tos pačios. Naujam sve
tainės dekoravimui taipgi rei
kėjo ne mažai pinigų. Visas 
|H‘inas eis Auditorijos užlaiky
mui.

Tikėtus meldžiame nusiprkti 
iš kalno šiose vietose: p. Base- 
vičius, 3326 S. Union avė. 
Dimšas, 811 W. 33 rd st.; 
Žuaritienė, 537 \V. 120 st.; 
ditorijoj pas pp. Butkų ir 
tanaitj, 3135 S, Halsted st.; 
p. Evaldą. 810 W. 33rd s t 
pas kitus narius. —A. M-nė, 

komisijos narė.. .

bus gera, 
meldžiame 

atsilankyti. Savo 
kartu paremsite 

svetainę. Toks di- 
reikalauja daug lė-

Per

i P- 
p-ia

pas 
. ir

KAROLIS POŽĖLA PARITO 
KOMARĄ

raščiuoee su klausimais, k<xiel 
icra turnamente Požėlos? Ta
tai labai supykino kai kuriuos 
turnamento dalyvius. “Dirvoj” .
pasirodė piktų puolimų ant Po' HclP yVantcd—Male 
K-los, o podraug ir ant Ban-' —D"Wntota'-*!«•-----
ccvičiaus bei Norkaus. Požėla 
atsakė į užpuolimus.

Susidarė tokia padėtis, kad 
imtynės tarp Komaro ir Požė
los tapo neišvengiamos. Bisty 
nes, kaip minėta aukščiau, įvy

LIETUVIAI, 
uždirbkit $100 j savaitę

Visi mano pasamdyti vyrai, po 
, .. i i- • n Rėk uždirba. Jus galit irgi tą patko pereitą sekmadieny Požėla padaryti! Man reikia 3 smarkių 
Kiguldė Komarą. Apie tai gau- lietuvių vyrų pagelbėti prie mano 

- — - - - • darbo. Mano biznis taip greit au-

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui

GRAŽUS 5 kambarių mūrinis 
bungalow, karštu vandeniu šildo
mas, kampas, 2 karų garažas, ce
mentuota gatvė, gražioj apielinkėj, 
geriausia bargenas North West 
Side, išmokėjimais, matykit tuoj, sa
vininkas 3458 Natchcz Str. Tel. 
Palisade 5690.

Real Estate For Sale
______Namai-žerol PsrdavimMi

50 pėdų prie 68 St. netoli Central, 
$200 pėdai, 75 pėdų prie 68 St. netoli 
Austin, $125 pėdai. 68 St. 42 pėdų 
kampan, netoli Crawford, $200 pėdai, 
50 pėdų prie 79 St. netoli Hamlin, 
$175 pėdai. 5 akrai Central Avė. ne
toli 79 St. Applegate, Wentworth 9172

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas su garažlum. Puikioj apylin
kėje, Rosclande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.

MUccllaneous
(vairus

č >

KRAUTUVE ir flatas, prie pat Be-
ta trumpa žinia. Bytoj gal būt gu Į^ag Sll savo žmonėmis nebe- verly HiH, tiaujoj, greitai gugančioji
galėsimu pranešti plačiau apie t galiu apsidirbti. Patyrimas nerel- 

riųtvnos bn onlimn kalingas. Jums tiktai reikės, tufėti panas ristynės, ha galima s|x- norj| |oliun pisisiektL. jel turi-
ti, kad jos buvo atkaklios.

Reporteris

CLASSIFIEDADS
ų ką, kur, * K.itia
rengia, veikia ar kviečia

vietoj, tinka hile kokiam bizniui-, mai
nysiu arba parduosiu. 1710 W’. 87th 
St. arba Tel. Vicennes 0339.

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

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

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

PASIRINKiMAS sampelinių kaili
nių kautų, pamušas biskj suteptas, 
parduosiu nebrangiai. Saukit Neve
da 3588.

le apie 25 metus amžiaus ir gyve
note Chicagoj vienus metus, tai 
pasinaudokit iš Šitos progos.

! važiuokit Šiandien pasimatyti
i manim. <
1 vakaro.

SU mažu (mokėjimu galite 
. .. .. t............ su nupirkti naują 6 kambarių mu- 

Ofisas atdaras iki 8 vai. ro bungalow puikiai pabudavo-
Mr. James Verr, 

29 S. La Šalie St. 
Rooin 348.

Announcements
Pranešimai

Bridgeport. — Saldžiimsios šir- 
. Jėzaus mėnesinis susirin- 
Įvyks antradieny, rugsėjo 6 

Lietuvių 
Halsted st. Vi- 
laiku. Turim i Wallnce St., Mr. Mortz. 
nutarimo. At- 

f ..v. prirašymo.
A. Bugailiškis, rast. ;

k imas 
dieną, 7:30 vai. vakaro. 
\11di tori joj, 3133 S. 
si nariai 
svarbių 
si vesk it 1

priimkit 
reikalų dėl 
draugų dėl

Už $3500 nupirksite 2 flatų medi
nį namą, po 6-6 kambarius, vanos, 
elektra, gasas, pečiumi šildomas, už
pakaliniai porčiai, cementuota filė, 
H bloko nuo 41 St. karų linijos. Lo
tas 25x125. Rendos $45 j mėnesj. 
Biskj (mokėti. Te). Commodore 1184

ta ir moderniškai (rengta.- Jei 
Kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puikioje Mar- 
quette Park apielinkėje, tik 

i trejetas blokų nuo parkų, arti 
REIKALINGAS partneri, j bu- ft^^karių ir boulevarų. Pirk«-

černę, gera vieta, cash biznis. Ga- jas
linui padaryti pinigų. Atsišaukite1 
Cammodorc 1790. mo

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

Lietuviai—gyvenkit lietuvių distrikte 
Pardavimui 5 kambarių mūrinis bun- 
galow, mažiau negu metų senumo, 
Edison parke, yra visi (renginiai ir 
apmokėti, 2 blokai nuo bažnyčių, mo
kyklų ir krautuvių, karštu vandeniu 
šildoma, kaina $10,800. Parduosiu 
quity už $2800, arba geras cash pa
siūlymas nebus atmestas. Tel. New- 
catle 2436.

REIKALINGAS vaikas 15 metų j 
aptieką, grammar school pabeigęs. 
Reikalinga rekomendacija. 3201 So.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

-------------------------------------------------- KANDYS 
AKIS Uš AK|-| BLAKĖS

Lietuvis už lietuvj, pirma jums bus' DALESKITE JUMIS PALIUOSUO- 
tokia laimihga Darbininkų švente TI NUO BEREIKALINGO RUPES- 
kaip šita gera proga tą laimę atsiek- CIO APIE RAKANDUS. KAINA Pi
li be sugaišimo darbo ir ji jums at- GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX- 
neš kelius tūkstančius dolerių. Maty- TERMINAT1NG CO., 159 N. DEAR- 
kit šitas ukes, kuriose aš jūsų lauk- BORN ST. PHONE DERBORN 4941. 
siu rugsėjo 4 ir 5 dieną.

60 akrų, geri budinkai, pačiam mie- —---------------------------------------------- .
sste, giria, upė,“ sodnas, 6 karvės, 2 RčlKIA prie presų darbo, namų,* 
arkliai, 2 kiaulės javai, ir mašinos, prie dažų, įrankių ir mašinerijos, eks- 
Kaina $3800. . . _ . I pertų prie galutino užbaigimo planų,

40 akrų, geri budinkai, upė, miškas sumanymų. Groetchen Tool and Mfg. 
gyvuliai, javai, padargai, kaina $2300 721 Fulton, Haymarket 6961.

80 akrų, geri budinkai, gyvuliai, ja- 1 .
vai, padargai, kaina $4000. : t ifTTJVIAI
įlinko a<000 ’r jums parduosiu lotą ir garage na-

590 akrų dvaras, 28 galvijai, ark- g1* u.ž $1350, tikUi $150 cash ir per 
1: < i,;..„iZ, ,5 metus išmokėti, netoli Irving Park .•nnk nk ?! ’dtnraa ^vvulily00^ ! A- H> Monk’ 2236 N- Marmora Avė.

330 akrų dvaras su gyvuliais, pa-; T . Rerkghi’ 0243 
dargais. Pačiam mieste. Mainysiu ant ieL «erkfin,re 
namo be skolos, kaina $16,000. '

40 akrų su gyvuliais, padargais, GENERAL Service Construction Co., 
fruit farma $14,000. Mainysiu j na- 1214 Grand Avė., Telephone Monroe 
mą, geroj vietoj. 0611/ Specialistai visokios rųšies na-

80 akrų ir budinkai. upė, miškas., inų taisymo. Pakeliam namus, ce- 
Mainysiu j mažą namą. Kaina $4000. mentuojam pamatus, (dedam šalygat- 

600 akru dvaras su gyvuliais, pa- vius, karpenterių darbą atliekam, per- 
dargais. Mainysiu j namą ne branges- taisom krautuvių frontus ir tt. 
nj kaip $18,000, ūkės kaina $18,000. - —.. . — ..........

100 akrų, gera ūkė su gyvuliais, LIETUVIAI. Ar jums keikia atlik- 
iavais ir padargais. Mainysiu j namą. , prje automobiliaus, pavažiuo-
Kaina $13,000. 1 ti kur nors mieste. Taisome, over-

PARDUOSIU savo 17 metų išdirb
tą čeverykų biznj, namą ir staką. luo
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.

2 FLAT, mūrinis namas, 5—5 
kambarių, 4341 Drummond Place, 
visi assesmentai išmokėti, 2 furnas, 
viršutinis fintas išrcnduolas už $50, 
kaina $13,500, cash reikia $2500. 
G. Earl Grindler, 4956 N. Kentucky 
avė. Tel. Palisade 0029.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris arba mergi- 
, , na prie namų darbo, turi mokėt pa-

< :30 vai. vi kare, šy. Jurgio guinint Valgj. Tel. Geneva 673, 7 East ... . . . or
* ■ State St., Geneva, III. Mra. Zaranka. r'.”į »>t>n*rąlow etas 25

’ ’ ųi kampinis lotas 35K

Petronėlės susirinkimas
Rigsėjo-Sept. 6,

Dr-joa
• ts'bus Utarninke,
'.927 m., 7
’-arap. svet., 32nd PI. ir Aubum Av. 
Narės malonėkit pribūti ir užsimokėt 
avo mokestis. A. Kliučinskaitė, rušt.

Roselsnd — Rugsėjo G d , 8 v. vak., 
Aušras kambariuose 1090b So. Michi-' 
;:n Avė. įvyks Lietuvių Improvement 
nd Benefit Kliubo susirinkimas. Bus 

įvairių raportų ir bus nauji reikalai

MODERNIŠKAS 4 kambarių mu- 
~‘>X125, taip- 

plnis lotas 35X *25, vena, 
sodnelis, turiu parduoti prieš rug
sėjo 10. Tel. savininkui Beverly 
(1094.

RENDON krautuvė, kas norės su 
pikčeriais ar be pikčerių. Tinkama 
vieta dėl visokio biznio. Pigi renda. 
F. Urbclis, 6624 So. Tai man Avc.

Krautuvė ir du flatai pardavimui, 
lotas 25x125, lengvais išmokėjimais. 
6510 Cottage Grove A v. Prospect 6589

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik-

For Rent
Gražus 5 kambarių mūrinis bunga- 

low, 2 karų garažas, $10,000, cash ‘ 
$3500, kitus lengvais išmokėjimais, i 
didelis nuleidimas už cash. Savinin
kas 2238 N. Keating Avė. Phone 
Belmont 1395.

P. A. ANDREKUS, 
Real Estate, 

Pentvvater, Mich.

PARK MANOR, 8 fl. murinik, 
mainysiu j bungnlow arba 2 fl.

vi • -------------------------------------  Taipgi turiu 2 ir 3 flatų i Chatham
RENDON A » .'JŠ'i'lL.!.. Irt fe? 

kirtu laiku. J. Tamašauskas, sekt.

Pirmyn choro repeticijos ir susirin
kimas bvs Utarninke, T „ . " 
7:30 vai. vakare, Liuosvbės svet., 1822 
IVabansia Avc. Malorėk’t visi nariai 
atsilankyt j š( susirinkimą.

Jonas Čepaitis, pirm.

flatas, yra visi patogumai, 
vandeniu šildomas, renda $50. Atsi-1 

'šaukit 2305 S. Leavitt St. 2 fl.
Rugsėjo 6 d.,'

irnršfn l°w > Manos arba So. Shore. 
Karblu A. Mntushck, South Chicago 9380.

NAŠLĖ parduos equity, 50 pėdų 
Elston Avė. biznio lotas, 50x125, 
equity $1500. Palisade 6933.

MODELINIS NAMAS 
Mes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų

Lietuvių Laisves Kliubas laikis mė-

PARDAVIMUI j Park Ridge, 422:7 kambariu, Colonial styliaus namą, 
i Lake Avė., 6 kambarių rcizdenci- presuotų plytų, 2 karų garažas irgi 
ja, karštu vandeniu šildoma, kam- j presuotų plytų, graži tile prausynč, 

______ _________________ j pinis lotas,*87X*t24, assesmentai iš- 
GRAŽŲS 4 kambarių nauji rakan- i mokėti, $13,500. — $5,000 cash, 

dai, greitam pardavimui, 3 Šmotų 2’/2 bloko North Western Stotis, 
parloro setas, 7 šmotų riešutinis vai-; G. Earl Grinder, 4956 N. Kentucky

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

nesinj susirinkimą Rugsėjo 6 dieną, gonto kambario setas, 3 šmotų mieg- avė. Palisade 0029.
1927 m., 8 vai. vak., Chicago Lietuvių • ruimio setas, springsai, matrttsas, vir- --------------- m----------------------- ----------------------------
Auditorium svet., 3138 S. Halsted St. | tuvės setas, 2 kaurai 9x12, lempos ir' PARDAVIMUI ' 2 akrai

malonėkit visi maži kaurai, viskas už $340, dalimis, 120x130, aptverta ir garažas, prie
6542 N. Clark St. '

Gerbiami draugai, 
laiko pribut.

K. J. Demereckis, rašt.

Federacijos Lietuvių. Kliuhų susirin
kimas (vyksta šiandie M. Meldažio 
svet., 8 vai. vakare.

Personai
Asmenų Ieško

PARDAVIMUI '■ 2 akrai žemės,

, (kiuntry linijos, $3350 cash, gasas, 
elektra, telefonai, taipgi % akro 

įsu 5 kambarių barnu. $3250, gasas, 
« . . , „ . . i elektra, tėlefonas, tik žemė verta
Pardavimui gražus _aržuolinis sta; Įick Augančioj apielinkėj. C. A. 

", North avė.
--------------------- Belmont 2407

Valdvba ,?V !r J. !cr^,aiI’ $26,165S.)V- Garfield KIRKVVOOD, 3039 W. va i. >a. pjV(j qe| Boulevurd 3741. Ho'mnnt 24(

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

f NAMAS. 2 LOTAI
Parsiduoda 8 kambarių namas, pa

togioj vietoj, 2 totai žemės, graži pie-
rONSILAI IR AI ENOID I PARDUOSIU savo Ceader grojiklj ■ vutė, vaisiniai mteUžiai. Visai arti 

.. „ .. *. LZ *7? • . pianą su 75 roleliais ir suolelis už $75. 1 prie Marquette Parko. Apžiūrėti ga-
S rdies ligos ir reumatizmas paeina i prjjm8iu $30 cashF 0 kitus išmokėji- Į įima trečiadieniais ir šeštadieniais po 
nuo h gotų tonsilų. Išimkit juos dėl 'lf| j 3 mėneHiu3 nuo tinkamų žmo-’ pietų. 3234 W. 64th St. 
mvo ansisauiroiimo. l)r. 1* rank L. I • 1puvo apsisaugojimo, Dr. Frank L. Į • 
Nathanson, 3846 W. Madison St. Van *’ 
Buren 7556. SAVESTY, 

6512 So. Halsted St.

LIETUVIAI ____________________________________
Kurie esate pirkę Sub-divisiorr že- į

me ir jums nori panaikinti kontrak- $»60 vertės grojiklis pianas už $125. 
tus arba jus nesutinkate su kontrak- Roleliai, benčius, cabinet. Duosime 
tu, tai pasimatykit su manim tuojau, i ant kredito, šaukit Normai 9432.

A. B. ALLEN 1

PARDAVIMUI geroj vietoj gara
žas, 50X125 pėdų lotas—arba mainy
siu ant namo, neskiriant apielinkės. 
Prieinama kaina. Garažas randasi 
North West Side. Del platesnių infor
macijų kreipkitės pas William Gritė- 
nas, 8241 So. Halsted St. Phone Bou- 
levard 5066.

134 N. La Šalie St. Central 3355

Lošt and Found
Rasta Pamesta

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė. Atsišaukit j trumpą laiką, 
nes turiu greit parduoti. 716 W. 31 St.PRAŽUVO karvė subatos naktyj iš 

27 j 28 rūgs, nuo Vernon ir 108 gat- i 
vės ganyklų, Roselande, pražuvo bal-1 PARSIDUODA bučernė ir gro
tai juodai marga karvė, jeigu kas kur SCmė. Biznis išdirbtas per daug 
patėmijot ar matėt vedant ar vežant metų. Lietuvių kolonijoj. 1515 So. 
praneškit, už pranešimą bus atlygin
ta. Pranešimus siųskit: Petras Pivo- 
runas, 10714 Prairie Av., Chicago, III.

MARQUETTE Manor, 2 flatų na
mas, kaina tik $18750 greitam par
davimui. Spn parlor, garu šildomas, 
2 karų garažas,, telefonuokit savinin
kui Hemlock 6315

49 Avo., Cicero, III.

Help Wanted—Male-Femaie1
Darbininkų Reikia

Sekmadieny, rugsėjo 4 die
ną, Clevelande (vyko ristynės 
tarp Karolio Požėlos ir Koma
ro (brooklyniečio lietuvio dru- 
tuolio). Požėla parito Komarą.

Tai, galima sakyti, užbaigė 
ilgų laikų ginčus tarp dviejų 
Ibeituvių drutuolių ir ristikų. 
Ginčas tarp Požėlos ir Koma
ro prasidėjo pirm dviejų-trijų 
metų, kai Požėla anais metais 
buvo Brooklyne ir . kai brook- 
lyniečiai norėjo pamatyti Po
žėlą su Komaru susikabinant.

Del tūlų priežasčių anuomet 
ristynės tarp Požėlos ir Koma
ro neįvvko. Vėliau Komaras 
lankėsi 'Chicagoj, bet ir tada 
ristynių tarp jo ir Požėlos ne
buvo.

Pagalios šią vasarą Clevelan
de susibūrė būrys lietuvių ir 
keletas svetimtaučių ristikų ir : .. ...
sudarė turnamentą. Tame bu-1— nes tos vietos bus užimtos la- 
rvj nebuvo betgi nei Bancevi- Tai, didžiausia pro-!

.. • vt i • r> m/. Chicagoj, ir jei jus esate gerasciaus, nei Norkaus, nei I ožė- darbininkas ir atsakysite j tai greit, 
los. Turnamentą dominavo Ko- nes aplikacijos nebus priimamos po 
maras.

Pradėjo eiti kallios, jiasirodė 
viena-kita žinia lietuvių laik-

j GROSERNĖ ir bučernė pardavimui, 
geras nuolatinis biznis, cash biznis, 

Į $1800 cash, mainų nenoriu. 2837 W. 
139th St. Lafayette 7624

Pardavimui gerai pastatytas 2 fla
tų mūrinis namas, 5-6 kambarių, kar
štu vandeniu šildomas, aržuolo tri- 
mas, dideli kambariai, angliškas skie
pas iš fronto įeinamas, 2 karų gara
žas, reikia pusėtinai įmokėti. Savi
ninkas 1526 N. Springfield Avė. Tel. 
Albany 5370.

Naujoj lietuvių kolonijoj

DIDELE PROGA 
Mainau farmas apie Chicagą ir 
Louis, j namus Chicagoj, 40 akrų 
320 ‘akrų.

Schauer and Sons, 
2527 So. Kedzie Avė.

Tel. Rockvvell 4243

Financial
Finsnsai-Paskolos

jmurytas lovys, gasu šildoma, elek
trinė ledaunė, kieto medžio grindys, 
cementuotas skiepas. Namas, kuria
me gyventumėt su pasididžiavimu. 
Visi modemiški parankumai, tas na
mas yra puikiausiai pabudavotas sa
vo rųšies. Del informacijų ir pasikal
bėjimo šaukit Mr. Tompkins, Kildare 
1959. MES PASTATYSIME ANT 
JŪSŲ LOTO NAMĄ BE ĮMOKĖJIMO

TRANSFERINIS KAMPAS—N. W. 
KAMPAS ARCHER IR CRAWF0RD, 
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, rendų $6540, 
su $40,000 galit veikti, kaina $53,000, 
priimsiu lotus kaipo (mokėjimą. 3301 
N. Crawford Avė. Irving 2634.

Pardavimui per savininką naujas 
mūrinis 3 flatų namas, su garažu, 
gatve ir eie cementuota ir apmokė
ta, $14,000. 4874 Homer St. Albany 
4084.

Puikus biznio lotas, frontage 83 pė
dų 6 kambarių modemiška cottage, 
garu šildoma, prie 75 St. bloko j 
vakarus nuo Cottage Grove Avė. Kai
na $15.000, l/.\ cash, kitus išmokėji
mais. Tel. Radcliffe 0825.

VjAKRO pa 
Tumer, S. E. 
10501 S. Turner Avė.

lardavimui, prie 105 ir 
kampas, savininkas,

hauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk 

1 šj skelbimą. Roosevelt Auto Hospitai, 
i 1154 So. Albany. Van Buren 8341.

svt: GENERALIAI kontraktoriai, plyti- 
!kl 1 nis darbas, plumbingas, namų pama

tai, garažai, perdirbimai, nauji ir se- 
i ni, lengvios sąlygos. Gaukit musų 
apskaitliavimą prieš pradendant dar
bą. Bell Contracting Co. Harrison

— 0697, nedėlios vakarais Plaza 1820.

2-RI MORGIČIAI 
8-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

{vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraxtus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $600,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
TeL Lafayette 6738-6716

Phone Prospect 4320 
Prieš budavojimą pasitarkit su 

Stanley Kleehammer 
Generalis kontraktorius ir 

budavotojas 
5019 So. Westem Avė. 

Chicago

Phone Republic 6322
ANTON M. ZIEGLER

GenerAlis Budavotojas ir 
Kontraktorius

Paveldėjas senos ir atsakančios 
firmos

M. ZIEGLER & SON.
Visas darbas garantuojamas 

Biznyje jau 50 metų 
1943 W. 51 St, Chicago

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

TURIU brangių lietuviškų kny
gų vertės $3000, kaip tai: Žinynų, 
Orakulų, Geografijų, Istorijų ir tt. 
Noriu jas parduoti arba mainyti į 
biznj, lotą arba fanną — parduo
dant arba mainant už knygas ro- 
kuosiu daug pigiau, negu jų pilna 
kaina. Reikale šito pirkinio arba 
maino telefonuokit apie 7 vai. va
kare Brunswick 6535, arba laišką 
adresuokite: /Naujienos” Box 965, 
L739 S. Halsted st.

2-ms MORGICIUS 
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO 
1647 W. 47th St.

Bridgeport Painting 
& Hardware (Jo. 

Malevojam ir popieruojam. Užlaiko m 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. S. RAMANCIONIS

VYRAI IR MOTERYS
AR JUS NORITE DIRBTI?

AR JUS GALITE SUVARTOTI 
PINIGUS?

Ar jus norite dirbti vieną valan
dą nuo 7;30 iki 8:30 kiekvieną va
karą; Iš priežasties pasidauginimo 
musų biznio mes atidarėm keletą 
naujų departamentų, nėra skirtu- j 
mo ar jus esate profesijoj arba tu-' 
rite amatą, mes turime vietą dėl j 
jūsų, jei jus tik pašvęsite vieną 
valandą kiekvieną vakarą, mes mo- ' 
kėsime jums $40 j savaitę.

MES PERTIKRINOME KITUS „ .
MES PERTIKRINSIM IR JUMIS Burlington 

šis darbas netrukdys jūsų dabarti-. " cslĮ)()nt- 

tas, patyrimas nereikalingas ir vi- Mokėjimais, taipgi Prie p;) *?*• 
sai nereikia nieko pardavinėti. Jus ir ?7/2„X “iV iPaI? <
galite tikti tai vietai, jei jus turite geltai ir pigiai. Tel. Hemlock al84. 
25 metus amžiaus. Jei jus esate--------------------------------------------------
tas žmogus, kuris nori pasiekti ką į 4 FLATŲ naujas mūrinis namas, 
nors aukštesnio, negu dabartinis ((plaukų $220 j mėnesj, 34500, cash 
jūsų užsiėmimas, todėl atsišaukit, $2000 žeminus kainos, reikia pinigų, 
asmeniškai utarninke, rugsėjo 6 d., 2447 W. Marquette Rd.
8 vai. vakare, 12 aukštas, Towers ____________ —_________ _
t>ii'liečia Ntoldish d“rbininku''“Skuriė ' PARDAVIMUI pigiai moderniškas 
nori dirbti kurie nori ko nors at- 2 ,nu,‘inis n«Mas, netoli trans- ! siekti. Rmdasi neapribuoty prom P«rtA". luFsvnJi
šiame naujame projekte, bet jus nnvle}\’.2 JfaMn8a a „/ 1747 m

■ ‘ VFikiT Tiini apmokėti. Mr. Hernnann, 1747 N. ^u/i.žmtA1 .-'Mayfield avė. Tel. Merrhnac 4162

ga Chicagoj, ir jei jus esate geras

,'utarninko, rugsėjo 6 d., ’8 vai, 
giai, 12 aukštas.

TOVVER BUILDING
G N. Michignn avė. 

Room 1201

PARDAVIMUI
Grosernė, Delikatesen ir Malt and 

Hops krautuvė. Senas ir išdirbtas biz
nis. Savininkas serga ir todėl pri
verstas labai pigiai parduot. Atsišau- 
kit ypatiškai.

719 W. 119th St.

Real Estate For Sale
NamaLŽemė Pardavimai

lotas prie 
Grant St.,

vvvn.pv.u, ..... Burlington
geležinkelio stoti, kaina $1400, iš-

30X150 bizniavas 
st. netoli 

111., prieš

Parsiduoda lotas 35x125, neto
li mokyklos, krautuvių, traukinių, 
elevatorių, busų ir boulevardų. Ga
lima statyti stuhas, nes Žmonės jau 
ten gyvena. Reikia įmokėti tiktai 
$150, likusius lengvais išmokėji
mais. Lotas kainuoja $750. Veikite 
greitai, jeigu norite išsiroinkti ge
riausias vietas. Telefonuokit Went- 
vvorth 3669 arba rašykit:

L. NARMONTA 
(Nannontaitė) 

5719 S. ADA ST.

NAUJAS geros rųšies bungalovv, 
mūrinis octagon frontas, miegoji
mui porčiai, puikios vertės, $10,500, 
cash $3000, savininkas. 3630 N. 
Afozart st. Tel. Irving 5540.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, prie 79 St. 3 krautuvės, 3 fla
tai, (plaukų $6700, gera proga už 
$10,000 įmokėti. Matyklt savininką. 
6409 S. Halsted st, Tel. Englewood 
7773.

Geriausias pirkinys North Sidt. 
Biznio namas, gerai apšviestas na
mas ant Clark St. S. W. kampas

PARDAVIMUI 2 fl. namas prie 
Humboldt bulvaro. Savininkas tu
ri parduoti 5—5 kambarių fl., ga
ražas, žemė dabar verta $450 pė
dai, lotas 37H X155, parduosiu už 
$16500. Savininkes Lincoln 7043.

ly- Morse avė., 7 krautuvės, 16 ofisų, 1 
lotas, kaina $150,000, equity $45,000, 
dal( priimsiu j mainus. Mr. KRU- 
LAN, 11 S. La Šalie St., Rm. 738. 
Tel. Randolph 0884.

2 LOTAI, 30 X125, prie Nirtchez 
rfve., j išaurę nuo Belmont avė., 
vakarinis frontas, yra visi įrengi
mai ir apmokėti, įskaitant gatvę, 
kaina $1650 kiekvieno. Berkshire 
0338.

A.-- :

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

ATNEš 16% INVESTMENTAS 
Pardavimui prie 3821 So. Califomia 
Avė. pečium šildomas, mūrinis na
mas, 5-4 kambarių flatai, krautuvė su 
gyvenimui kambariais iš užpakalio, 
galit pirkti su bizniu arba be biznio, 
$3000 cash reikia, šaukit savininką 
vakarais. Irving 3069.

Lietuviai darykit biznj su lietuviais, 
kampinė krautuvė, 5 kambarių flatas, 
3 karų mūrinis garažas, galima var
toti kaipo ofisą, mainysiu j lotą ar
ba namą kaipo dalj (mokėjimo, Walter 
J. Paul Real Estate, 3236 W. 55th St. 
Apt. 2

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas per savininką, furnas šildomas, 
5-6 kamb. gera transportacija, par
duosiu greit už $12,500, cash reikia 
$4500. Triangle 2142.

Gražus 6 kambarių mūrinis bunga- 
low, dideli kambariai, stikliniai por
čiai, karštu vandeniu šildomas, 2 ka
rų garažas, lotas 35x125, gatvė ir 
ėlė cementuota ir apmokėta, trauki
nių ir gatvekarių transportacija. 5011 
Windsor Avė. Kildare 7555.

8 apt. namas, pečiumi šildomas, 
gera transportacija, moderniškas, 
mainysiu j 2 ar 3 flatų namą North- 
west, kaipo dalj (mokėjimo, šaukit 
savininką Brunswick 6427, 2715 Coy- 
ne Avė.

„r. .. ^4r, -tAblu

Miscellaneous
_______________Įvairus______________

NIEKO nejmokėti, 5 kambarių 
mūrinis bungalow, $5300, pastaty
sim ant jūsų loto, kitus kaip ren- 
dą. Rašykit arba atsišaukit. T. D. 
Rogers, Construction Co., 189 W. 
Madison st. Tel. State 7622.

PLUMBINGO IR APŠILDYMO 
MATERIOLAS

Mes parduodame šį materiolą 
labai pigiomis kainomis. Mes ga
lime suteikti visus reikalingus pla
nus dėl plumbingo ir namų apšil
dymo (vedimo.

Abbot Wrecking and 
Lumber Co.

5201 W. Grand avė.
Tel. Berkshire 1821

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisoma* 
ir garantuojamas už $4. Automobi 
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 84 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo (staiga Chicagoj. Tik paty 
rę unijos darbininkai samciomi.

J. J. DUNNE ROO’FING CO.
3411-16 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114

KRAUTUVIŲ FiKČERIAl 
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen. 

, Restaurantų, Ken- 
džių, Bekernių, Mu 
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Stąeet

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago
ELECTRIC KONTRAKTORIUS

Seniausias i* lietuvių, kur duoda 
užganėdinimą. {vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St.. Chicago. III.

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

SCHOOL Į 
1507 W. Madbon Street

/


