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Illinois angliakasių 
streikas pasibaigė

Katalikų maištai Meksikoj
Trockis pašalintas iš komunistų 

internacionalo
Illinois angliakasiy strei 
kas užsibaigė laimėjimu v
Dar šiandie Illinois angliakasiai 

gryšta į darbą senosiomis al
gomis. Sutartis padaryta vie
niems metams. Tuoj tarsis 
dėl algų sekamais metais.

Pagreitins visų angliakasių lai
mėjimą.

ienos valstijos kasyklų sa
vininkų pasidavimas pagreitins 
angliakasių laimėjimą kitose 
valstijose. būtent Indiana, 
Ohio ir Pennsylvanijoj. Atsi
lieps jis ir į streikus Iowa, 
Missouri, Oklahoma ir pietva
karinėse valstijose. Visose šiose 
vietose streikuoja apie 500,000 
angliakasių. Paprastai jei viena 

1 valstija susitaiko, tai ir kitos 
.pasiduoda tokiomis pat sąlygo
mis, t

šis streikas buvo ilgiausias

CHICAGO. — Illinois anglia
kasių streikas, besitęsęs nuo 
balandžio 1 d., jau užsibaigė, j 
Užsibaigė jis pilnu angliaka
sių laimėjimu. Prie susitaiky
mo prieita šeštadieny, anglia- minkštųjų anglių laukuose. 11- 
kasių ir Illinois kasyklų savi-'ginusias prieš tai buvęs strei- 
ninkų konferencijoj, kuri prasi- kas tęsėsi penkis mėnesius, 
dėjo diena prieš tai. Jau tuo- Illinois angliakasių pasitenkini-
met buvo tvirtinama, kad bus mas streiko laimėjimu yra Iš

kartu bai didelis, čia ėjosi kova ne
tik už algas, bet ir už pačios 
unijos gyvybę. Tiesa, streikus 
buvo lengviausia laimėti Illi
nois valstijoje, delei ypatingų 
aplinkybių, čia ir angliakasiai 
yra geriau organizuoti, — nė
ra nė vieno neorganizuoto ang
liakasio, o antra ir valstijos įs
tatymai neprileidžia streiklau
žių: iš kiekvieno reikalaujama, 
kad jis butų išdirbęs dvejus 
metus Illinois kasyklose, pirm
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Į paeiti,' and Atlantic Photnj
Vėtros sugriautas St. Louis, Mo., miestas. — Gelbėtojai namų griuvėsiuose ieško užmuštųjų ir sužeistųjų.

prieita prie susitarimo;
ėjo gandai, kad susitarimas

tarimuose ir abiejų pusių kon
ferenciją sušaukta tik tada, ka
da tas susitarimas jau buvo 
užtikrintas. Tečiaus virš mėne
sio laiko atgal laikytoji abiejų 
pusių konferencija nedavė jo
kių pasekmių. Kasyklų savinin
kai visą laiką tvirtino, kad jie 
negali mokėti senųjų algų ang
liakasiams ir kartu konkuruoti
su Virginijos ir Kentucky ka- negu jam bus duotos pilno mai
šyklėmis, kurios savo angliuką- nerio popieros. Taigi iš kitur 
siams temoka tik $4.40 į dlc- atgabenti streiklaužiai negale

Jie griežtai reikalavo al- 
ir delei tokio 
kilo streikas, 

lygiai šešis

36 užmušti mūšiuose
Meksikoj

Maištininkais vadovauja 
kunigai.
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Trockis pašalintas iš ko 
munistu internacionalo

Itetui po to, kaip buvo surastos 
slaptos spaustuvės ir pašalinta 
iš partijos 14 opozicijos narių.

Visam amžiui kalėjimai! 
už 20c

NEW YORK, spalio 2. — 
Thomas McCarthy, 47 m., liko 
nuteistas visam amžiui kalėj i- 
man už pavogimą 2Cc. Jis nu
teistas sulig Baums 
kurie leidžia skirti 
žiaus kalėjiman jau 
kaitą nusidėjusiems,
už mažiausį nusidėjimą. 
Carthy gi buvo teistas jau ket
virtą kartą už mažas vagystes.

įstatymais, 
viso am- 
ne pirmą 
nors ir

Mc-

Ministeris pašalintas iš 
lenkų socialisly partijos

VABAUVA, spalio 2. — An
drius Moraczevvski, viešųjų 
darbų ministeris ir vienas iš 
įkūrėjų Lenkijos socialistų 
partijos, tapo pašalintas iš 
partijos todėl, kad jis nepasi
traukė iš Pilsudskio kabineto 
net ir po, kaip socialistai perė
jo opozicijon Pilsudskio val
džiai.

Anglija susilaukė 
deficito

na.
gų nukapojimo 
jų reikalavimo

mč-
r.csius laiko.

betgi liko pa-

jacksonvil- 
ir senosios

angį i a k

Susi taikintas 
darytas paliekant senąsias 
gas, lęurias nustatė 
le sutartis. Paliktos 
darbo sąlygos..

Laimėję streiką
šiai gryš į darbą kaip tik bus 
prirengtos kasyklos. Niekurie 
gal jau šiandie bus sugryžę į 
darbą. Viso į darbą sugryš apie 
72,000 angliakasių.

tų kasyklose dirbti, o vietini ’’ 
maineriai visi yra organizuoti 
ir streiklaužiai! t i neis. Tuo 
žvilgsniu kova kitose valstijose 
yra sunkesnė, bet visgi laimė
jus vienoje vietoje bus daug 
lengviau laimėti ir kitose vals
tijose, kur kasyklų savininke ’ 
vis dar bando laikytis prieš a: 
gliakasius, ar net ir atvirai bir
žyti angliakasių streiką.

Visos ^savaitės prakalba
KONSTANTINOPOLIS, epa- 

lio 2. — Mustapha Keinal Paša 
praleidęs apie tris mėnesius 
Konstantinopoly dabar gryšta 
j Angorą, kur turės įvykti jo 
partijos susirinkimas. Tam su
sirinkimui jis priruošė nepap
rastą prakalbą, kuri tęsis vi
sas šešias dienas, po šešias va
landas į dieną. Joje bus per
žvalga viso pastarųjų penkių 
metų gyvenimo.

Išrinko tyrinėjimų komisiją.
Dabartinė sutartis veiks iki 

balandžio 1 d., ateinančių 1928 
metų, kada sutartis vėl bus 
peržiūrėta. Bet kad nebūtų 
streiko ir susitrukdimo darbe, 
tai tapo* išrinkta iš keturių as
menų komisija, kuri ištirs pa
dėtį kasyklose, ir abiejų pusių 
reikalavimus ir raportuos ben
drai algų komisijai, kuri, pasi
remiant tuo raportu tuojaus 
padės derybas dėl algų ateinan
tiems metams. Ta tyrinėjimo 
komisija turi raportuoti ne vė-‘ 
bau vasario 7 d., kad butų už
tektinai laiko deryboms ir kad 
galima butų susitaikinti prieš 
išsibaigimą dabartinės sutar
ties, tuo išvengiant streiko. 
Tyrinėjimo komisijon įėjo Hice įmonj areštuota. 
Miller ir II. C. Perry, preziden-1 ______
Us ir viceprezidentas Illinois 
kasyklų savininkų asociacijos ir. 
Harry Fishwięk ir valstijos 
senatorius William Snėed, pre
zidentas ir viceprez. Illinois 
angliakasių upljos. Jei jie ut- dvi moterys sunkiai sužeistos 
galėtų susitaikinti, tai jie turi ir daug nuostolių pridaryta 
teisę pasikviesti penktą narį ir smalkios vėtros šioj apielinkėj. 
tada viską spręsti balsų didžiu- Tony Chiak, 40 m., liko užmuŠ- 
ma. Jie taipjau turės ištirti ir tas, o jo žmona sunkiai sužel- 
nuspręsti dėl mašinų vartojimo sta, kada vėtra juos iš virtuvės 
kasyklose. Apie tai jie turės nupūtė ir atitrenkė į už kelių 
raportuoti dar šį mėnesį. šimtų pėdų stovėjusį medį.

Areštai Ispanijoje
1IENDAYE, spalio 2. — Iš 

.Ispanijos pranešama, kad Mad
rido policija susekusi didelį a- 
narchis’tų suokalbį nužudyti 
panijos diktatorių Primo de 
vera ir Ispanijos karalių 
fonsą. Tas suokalbis buvęs 
siekęs net ir provinciją.

Is-
Ri-
Al- 
pa- 
18

Iš virtuves nupūtė į medį h 
užmušė.

COBDEN, III., rūgs. 30. —
Vienas žmogus liko užmuštas,

________

LONDONAS, spalio 2. — 
Valdžios paskelbtos pajamos ir 
išlaidos per pastaruosius šešius 
mėnesius nustebino visą Angli
ją. Dar tik kelios dienos laik
raščiai linksmai rašė, kad iždi
nė džiaugiasi, jog pajamos pa
didėjo $25,000,000. Visi tad 
manė, kad jokio deficito nebe- 
bti< Bet kur tau! Nors paja
mos ištikrųjų padidėjo $32,- 
000,000, tečiaus žymiai padidė
jo ir išlaidos, taip kad šešių 
mėnesių deficitas siekia net 
$280,000,000.

Didelis deficitas pasidarė ne 
dėl nupuolimo biznio. AtpenČ, 
biznis yra pakilęs ir davė dau
giau pajamų valdžiai, bet la
bai daug suėda Anglijos ekspe
dicija Chinijoj. Nors dabar 
Anglijos kariuomenė ten liko 
sumažinta, bet jos užlaikymui 
vistiek išleidžiama apie $4.000,- 
000 į mėnesį.

■ ' ■■ ■ ....................................................»■■■■■■■■.................................

Tebetęsia šaudimus
Maskva, spalio 2. — Penki 

baltagvardiečiai oficieriai, ku
riuos nuteista už metimą bom
bos į komunistų susirinkimą 
Leningrade, )iko sušaudyti tuoj 
po to, kaip mirties bausmę pa
tvirtino centralinis pildomasis 
komitetas.

Trockis ir Vujovič pašalinti 
vienbalsiu nutarimu

MASKVA, spalio 2. — Leo
nas Trockis, buvęs bolševikų 
vadovas ir karo ministeris I«e-MEXIC0 CITY, spalio 2. — 

Maištininkams Meksikoje atsi- niuo laikais, kpmunistų inter- 
naujinus, įvairiuose susirėmi- naoionalo prezidiumo vienbal- 
muose per kelias pastarąsias siu nutarimu tapo pašalintas iš 
dienas liko užmušti 89 maiŠti- komunistų (III) internacionalo, 
ninkai. Meksikos sostinėj tapo Kartu su juo tapo pašalintas ir 
areštuoti 29 katalikai. 
......... vŠUio.ųjų yra 
Apie puse arės uotų į u 
Luosuoti po ištariamo.

I žvakar federalinė
menė per 10 valandų mušėsi su 
maištininkais Jalisco valstijoje. 
Maištininkai buvo pasislėpę 
akmenų ir akmeninių 
atkakliai laikėsi prieš 
menę. Maištininkais 
kunigas Vega, kuris 
kartą dalyvavo 
kariuomene,
maištininkai pasitraukė, 
imdami sužeistuosius 
darni 50 užmuštųjų.

Katalikai vėl pradėjo vesti 
smarkesnę propagandą ir taip
jau renka aukas kovai su val
džia.

l>Jti z.iu- 
moterys, 
liko pa

kanu j-

uz 
sienų ir 

kuriuo- 
vadovavo 

jau Jie
mūšiuose su 

Atėjus vakarui 
pasi- 

ir pa. ik-

Iš 
kad 
valstijoj, 
federaliniai kareiviai

Trockio vyriausias pagclbinin- 
kas Vujovič. Jie tapo pasipilti

Trockis pasigenda 
spaudos laisvės

BYGA, spalio 2. — Trockį 
pašalinus iš komunistų interna
cionalo, sujudo opozicijos na
riai, kurie dabar tvirtina, kad 
tokiu savo pasielgimu Stalino 
grupė trukdanti pasaulio revo
liucijai. Ir tai ji daranti, kad 
pasigerinti užsienių kapitalis
tams.

Trockio pašalinimas yra di
delis smūgis Zinovjevui, paša-

už tai. kad jie yra opozicijoje: ijntąjam komunistų intemacįo- 
Stalinui ir Rusijos komunistų ,naj0 prezidentui, nes dabar ne- 
centraliniam pildomąjam komi- jkaa jį atstovautų inter- 
tetu!. nacionale.

Trockis savo apsigynimo kal
boj pasmerkė netik Staliną ir Opozicjja 
Buchariną, bet taipjau ir inter
nacionalo prezidiumą. Jis sakė, 
kad Stalino ir Bucharino grui>ė 
rūpinasi vien savęs išgelbėjimu. 
Jie po kieta disciplina paslepia 
savo piktadarybes. Dabar esą 
jokia organizacija nesvarsto, 
bet vien tik pildo įsakymus. 
Komunistų internacionalo pre
zidiumas nesudarąs išimties: 
jis irgi pildo vien Stalino įsa
kymus. Be to komunistų inter
nacionalo kongresas yra jgalia- 

>vęs prezidiumą veikti vieniems 
metams, bet 
nepaliaująs 
uzurpatorius, 
timas teises.

Trockis buvo atiduotas inter
nacionalo disciplinariam komi-

12 užmuštų.
G uadalaj ara įpra nešama,

mūšy ties Calcula, Jalisco 
6 maištininkai ir 6 

liko už
mušti. Mušis ištiko maištinin
kams užgriebus du miestelius,1 
kuriuos atvykę kareiviai atsi
ėmė.

steigia slaptas spaus
tuves.

ir visa opozicija, ku- 
. kaip ir visi komu-;

Hindenburgas 80 metų.
BEBLINAS, spalio 2. —Šian

die prezidentas Hindenburgas 
švenčia 80 metų sukaktuves 
savo gyvenimo. Didelių iškil
mių, jam prašant, nerengiama, 
bet visoj šalyj renkamos aukos 
karo invalidams ir našlėms ir 
našlaičiams. Taipjau daug do
vanų plaukia pačiam preziden
tui. 3,0<M> jo buvusių oficierų 
parengė jam bankietą, kuria
me geriant pirmą tostą Hinden- 
burgąs atvirai pagerbė buvusį 
kaizerį.

Vakar sustreikavo bravoru

Smarkus mušis Chinijoj

kad jis ir dabar 
veikti, tai esąs 

pasiglemžęs sve-

>ORR
Chicagai ir apielinkei federa- 

|in: bi ’aa šiai dienu i pra-

galbūt lietaus;

Ištrems katalikus
MEXICO CITY, spalio 2. —' 

EI Grafico sako, kad 19 areš
tuotųjų katalikų sekamą savai-'
tę bus ištremti kartu su krimi-| Apsiniaukę, 
nuilstais i Ties Marias baudžia-'nnža permaina temperatūroj, 
mąją koloniją. Tarp ištremia- ’ 
mų katalikų yra ir kun. Reta- 
na Medina, pasižymėjęs savo 
darbuote prieš Calles, organi
zuojant slaptas katalikų drau
gijas ir bažnyčias.

Policija sako, kad bažnyčios,
kuriose kunigai laiko pamaldas,,plėšikai pirmą kartą pasirodė 
yra visuose miestuose ir mles- Los Angeles vakar. Penki tokie 
toliuose. Tarpininkai praneša plėšikai puolė ir apiplėšė Mer- 
parapijonims kur kunigas lai- chants National banką, pastvė- 
kys pamaldas. Irę $5,200.

šiandie saulė teka 5:48, lei
džiasi 5:30. Mėnuo leidžiasi 
9.24 vakaro.

Kulkasvaidžiai Los Angeles.
LOS ANGELES, Cal., spalio 

2. — Ginkluoti kulkasvaidžiais

Trockis 
ri pirmiau, ** 
nistai, stojo už visišką spaudos darbininkai, taip kad miestui 
ir žodžio laisvės i 
dabar patys pradeda 
kada ir jiems neduodama tos 
laisvės, kurią patys pageliojo 
pasmaugti. Dabar ir Trockis 
pradėjo reikalauti spaudos lais- rin6 vyriausybė 
vės Rusijoj, kad ir jo sekėjai.k«d Italijos fašistai paaukojo

i_.—_• ----- ------------'Graikijos fašistams, kurie rc-ieina arčiau 100 mylių nuo Re
mia buvusį diktatorių Pangalos kino. Čang siunčia daugiau ka- 
10,000,000 drachmų ($132,- reivių, kad nacionalistus atmu- 
000). šus toliau nuo Pekino.

panaikinimą, gręsia alaus trukumas ir me
de juoti, narchistai savo girtavimą turės 

suvaldyti.

galėtų laisvai savo nuomones 
skelbti.

Negalėdama atvirai leisti sa
vo laikraščius, opozicija stve
riasi slapto veikimo ir slapto 
laikraščių spausdinimo. čeką 
jau daug slaptų opozicijos 
spaustuvių yra suradusi. Pir
miau Trockis visas nękomū ’ 
tinęs partijas kuosmarkiausia 
persekiojo už tokius dalykus, 
už kurių jis dabar pats stve
riasi.

Stalinas irgi pradėjo griež
tesnę kovą su opozicija ir pas
taruoju laiku 350 narių liko 
pašalinta iš komunistų partijos 
už rėmimą Trockio su Ziriovje- 
vu.

švęs “revoliuciją.”
Stalinas dabar rengiasi prie 

šventimo dešimt metų sukaktu
vių bolševikiško perversmo. 
Kartu bus sušauktas komunis
tų partijos pildomojo komiteto 
susirinkimas, kuriame dalyvaus 
480 delegatų. Sovietų centrali- 
nio komiteto nariams susirin
kime nebus leista dalyvauti.

Įvedi-

ATI IENAI, spalio 2. — Ka- 
gąvo žinių,

ŠANGHAI, spalio 2.
mus aštrios cenzūros, kuri at
kirto šanghajų nuo Pekino, pa
gimdė nemažą 
nes šiuo laiku
mušis tarp čang Tso-lin ir 
Sansi provincijos gubernato
riaus Jen" Hsi-šan, kuris perė
jo nacionalistų pusėn. Mušis

susirūpinimą, 
eina smarkus 

Čang Tso-lin 
provincijos

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

» I

yra trys i? daugelio kitų priežasčių, kurion pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigą 
3 lėtėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas jelna j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogauefa siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais i» taipgi per skyrius ir paltą ii kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duo<A visiiką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus iimokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Hahted St 
TUBUČ1O A1T1EKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APtlFKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, IU.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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I- <814gj Viktoras Eglitis I t Z

Pasveikėjimas ® = <i.. .
Vertė

*£< J. Peleckis

(Psichiatro įmumkojinius)

pas veik ėjo.
Jis buvo labai Švelnaus, kuk

laus budo žmogus. Pirmą kartą 
sutikęs, pastebėjau jį patį ne
pajėgsiant nuveikti savo liūde
sio. Čia reikėjo kito, daugiau 

tinai’paneikia "ir smerkia.^lmpre-Į prityrusio ir tvirtabudžio vado- 
aionizmaa, 
tizmas, 
klasicizmas^— 
permainų kelias, 
maną, kuriuo tikisi viršyti Nicšę, 
Dostojevskį ir Platoną, tai vėl ima 
visai abejoti dėl savo talento ir ga
bumų, o iš šio nupuolimo vėl kyla 
nešdamas ‘‘naują pasaulėžiūrą, 
naūją počziją ir estetiką”.

V. Eglits labai produktingas ra
šytojas visose literatūros srityse. 
Žymiausi jo kuriniai: poemos: “Pe
lekais barons”, “Upeslejas preci- 
bas”, “Barons Maidels”, eilėraščių 
rinkiniai: “Hipokrena”, “Kastala- 
vata”: scenos veikai iič “Galma 
dzejnieki”. “Cela hiedri”. “Lauku 
miljonars”, “Ministera sievas”, a- 
nysakos ir romanai: “Skolotaja 
Kalėja piedzivojumi”, “Lidzvaini- 
gie”, “Latvietis Krievija”, “Dvėse- 
les vara”, Juku laikos”, “Aizšau- 
tais vanage”, be to eilė novelių rin
kimų, literatinių apžvalgų ir mono
grafijų. Pašyti pradėjo 1899 m. 

Gimęs 1877 m., latviu ūkininkų, 
stačiatikių šeimynoj. Mokslą ėjo 
dvas. seminarijoje, paskui Penzos 
dailės institute ir Dorpato universi
tete. Mokytojavo, dirbo redakci
jose, skaitė literatūros lekcijas 
Laivuos universitete, dabar gyve
na jam paskirtame Inciemo centre.

V1KTORS EGLITS.

Rotai kurs rašytojas yra pergy
venęs tokių didelių bangavimų sa
vo kūryboje ir jos kryptyse, kaip 
V. Eglits. Paėmęs kurią nors kryv 
ptj, jisai jai visiškai atsiduoda ir 
skaito ją vienintčle, tikriausia, o 
vėliau, jos išsižadėdamas, ją galu-

simbolizmas, dekaden- 
naturalizmas, nacionalis 

toks jo krypčių ir 
Tai jis rašo ro-

I vo. Tokio, kurs jo valios jė
gas ir palinkimus paimtų savo 
rankosna. Dailininkas—Monvy
das Palktis—buvo vidutinio 
ūgio, gana stingrios kūno sudė
ties, bet sudžiūvęs ir kg ypa
tingo sustingimo perimtas. Vei
do bruožai liudijo jo inteligen- 
tumą ir opų jautrumą. Tamao- 
kojo odos varsoje mišo rausvu
mas, kovodamas su lavono 
balsvumu. Akys spindėjo vilgi- 
nos, karštos ir judrios, daryda
mos rudų akių įspūdį, nors iš- 
tikro buvo mėhmos. Ypač tė- 
mytinas jo smailus, dailios for
mos smakras su purpuriniai 
raudonomis, švelniame šypsny 
suviebtomis lupomis ir kilnioji, 
toli pirmyn kyšančioji, kakta, 
kuri priminė vokiečių profeso
rių Kantą.

Buvo valgana, saulėta |>ava- 
sario diena. Gatvėse
drėgna ir vėjuota. Paunksnėse 
mėlynais 
sniegas.
pumpurų

į > ->s'

buvo

BRIGGS

Jau buvau pusę amžiaus nu
gyvenęs, kai apsivedžiau ir, 
jaunatvės vėjadarbius pamiršęs, 
pradėjau darbuotis savo ir ar
timosios apylinkės gerovei, kai
po psichiatras. Marga kaip ge
nys buvo mano amžiaus pirmo
ji dalis. Savo datyrimuose pa
sižvalgęs, aš radau daug išmin
ties grudų, kuriuos knygoje už
ėjęs bučiau visai nepastebėtais 
praleidęs. Papasakosiu vienų 
prietikį su jaunu menininku, 
kurs jau trečius metus sirgo 
melancholija. Pas mane jį at
vedė vienas vokietys psichiatras 
kaipo nepagydomų. Bet pas ma
ne per vienus metus jis visai

gulėjo dar 
birdino nuo 

Pradėjo grįžti 
strazdai. Gamta, betariant, 
vo lyg iš nuodėmės ir ligos 
talo. Žiūrėdamas į savo 
jentą, mačiau jį esant lyg 
vasario dvasių. Lyg ilgame mir
ties guoly gulėjęs, vėsumoje 
drebėjęs ir nūn su pirmaisiais 
skliautais, su pirmuoju saulės 
tvyksniu išėjęs apsidairyti po 
gamtos būklę. Išėjęs, bet dar

liūtais 
Beržai 
rasą.

bu- 
pa-

susigėdęs. Daug vargo turė
jau, kol Monvydas pradėjo 
klausyti mano kalinis, domi ilgai 
žiūrėti mano akysna ir veiklė-

Rusiškos k Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Ix>uis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Me Atidėliokite Ilgiau
Jsiveskit namų apčildymo reikme
nis j savo namą ateinančiai žie
mai — už keletu dienų gal jau 
ateis šalta* oras.

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

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planą dykai

M. LEVY
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ 

Telefonas j visus departmentus — (alumet 0611-0615 
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

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

AR JUS BANDĖT

SWALLOW
KAVĄ

Ji yra gardi!

Jūsų groserninkas par
duoda jų

Swaliow Coffee Mills*CHICAGO, ILLINOIS.

[Pacific and Atlantic Photol
Ernest Vierkoetter, vokietis, 

kuris pernai perplaukė Angli-i 
jos kanalų, dabar laimėjo Onta- 
rio ežero kontestą, perplaukda-. 
mas 21 mylių į U valandų -15 
minutes ir tuo laimėdamas j 
$30,000. Vanduo buvo tiek šal
tas, kad iš 287 kontestantų tik 
keli desėtkai pabaigė plaukimų,

je buvau, pats daręs bandymų 
meno srity, o vėliau dažnai su
sitikdavau su menininkais, net 
žymiais, tai man gana lengva 
laivo savo pasakojimais suža
dinti Monvydo pajutimus. Pir
mąsias dienas Monvvdas Palk
tis buvo lyg nuolatinio miego 
apimtas, o iki vujįųipliktos ir 
dvyliktos jis gulėdavus. Po pus
ryčių pirmiau jis tapydavęs, tat 
ir dabar verčiau jį ką nors da
ryti, nors jmsikalbūti su mano 
žmona, kai jinai turėdavo laiko. 
Kartais jinai skambindavo for
tepijonu, ragindama bandyti ir 
Palktį. Po pietų jis eidavo pa
sivaikščioti. Paprastas jo kelias 
tiktai iki laikraščių pardavėjo 
ir atgal. Aš dar paragindavau, 
ir taip jis nors mirksniui išsi
blaškydavo gryname ore, tarp 
svetimų žmonių. Iš kelionių po 
Europa mano buvo parsivežta 
Įvairių, gana skoningo darlio 
meno pramonės pavyzdžių. Taip 
kai kurie Venecijos ofrotai tu
rėjo Ticiano ypatingojo dailu
mo piešiny ir varsose. Gi Leo
nardo varsų harmonija jautėsi 
Florencijos odekolono indeliuo
se. Kai nurodžiau Palkčiui į 
tai, jis pradėjo apžurineti kai 
kuriuos žymesniuosius nieknie
kius ir tikrai rado mano nuro
dytų ypatybių. Kartų pažiūrė
jęs jis, lyg pusiau abejingas, 
numetė duotąjį daiktų. Aš klau
siau: “Dclko gi taip?” bet at
sakymo negavau. Išskaičiau 
tai tik sopulių pilname veide. 
Pirktis nesitikėjo kuomet nors 
pateksiąs Italijon. Jis 
kalbų apie didžiuosius 
tik dėlto, kad bijojo 
nic savo menkumų.

Palktis nieko nebeturėjo.
A temdyti Palktyje jo švelnų

jį skoni, jo minčių veikimų, jo 
visuomenes ir darbo troškulį— 
štai kjis laivo pirmiausia rei
kalinga. Su tuomi pabustų jo 
pasitikėjimas savimi. Pirmieji 
p siekimai vėl atstatytų Palktį 
anl kojų. Toliau, aišku, vis
kas eitų, kaip ėjęs. Užtat nie
ko geresnio neradau, kaip pa
sakoti jam apie savo dabarti
nį ir ankstyvesnį gyvenimą. Iš
pasakojau viską smulkiai ir gy
vai, kaip savo žmonai, ar ar- 
timesniems draugams, kai td- 
kių turėjau. (Vėliau jie užsi-

I darė kiekvienas savo darbo sri
ty, kaip ir aš pats). Tikrai tai 
mes atgydavom už pietų stalo, 
gi dalinai ir prie kavos ir va

lį kare prie arbatos. Geros inta-

nemėgo 
miestus 
manyti
Savito

JUOZAI, TU į 
KOSTI BAISIAIS
TAI .TAU TIC y 
CIGARETAI C
KURIUOS RŪKAI

UŽTENKA VI TU MAN 
GALI išrinkti kakla 
RAINIUS, I3ET JAU KĄ 

RŪKYTI TAI MAN
. NEPASAKOK /

PASKUI DVIEM DIENOM PRASUNKUS
PASIKLAUS*

TEVELI 
MYLĖK 
MOTUTE

ACIŲ 
LILL

TAIP AS KUKAU, 
VI, IR TURIU 
pripažinti kad 
jie puikias Lr

TAI TO L 
DABAR RŪKAI 
OLD GOLD5IŽ

AS NEPAISAU 
KĄ.TAMA5 RŪKO’ 
niekas MAN 

NEPASAKYS KĄ
RŪKYTI I r'

Cig^Rettes

JUOZAI PRA5AU l«J> 
VIENĄ. TAMO OLD I

GOLD$/"JIS SAKO 
KAD IŠRŪKAI VEŽIMĄ 
IR KOSULIO NETURIM

TU TIKI KĄ LILL 
RANDALL TAU 
PASAKOJA, BET NUO 
MANįS PATARIMO^ 

NIEKADOS NEIMI/

ROSCOE, TAVO
MOTUTE YRA 
NUOSTABI MOTERIS

VAKARĄ PAS RANDAUkY

Produktu P Lorlitard Ca, Irt. 1700

LILl RANDALL 
SAKO KAD TAMAL 
RŪKO OLD GOLOS 
IR JIE SUSTAB 
0E JO KOSĖJIMĄ

OLDG._
Tai švelnesnis ir geresnis cigaretas 

Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi

tai kentėdamas, tai pasidžiaug
damas, nors žodžiais to neiš
reiškė. Nepraėjo nė trijų mė
nesių, kaip Monvydas Palktis 
jau keldavosi anksti, skaityda
vo, arba skambindavo, padėda
vo mano žmonai perkilnoti 
baldus, eidavo kartu su ja pir
kinių ir atlikdavo įvairius smul
kius uždavinius. Ir vis iškalbin
gesnis darėsi. Ypač, kaip jau 
sakiau, pietų metu, kai ir pats 
namon pareidavau ir dažnai 
pasikviesdavau vieną, antrų sa
vo sumanesnių asistentų. Visgi 
svetinių Palktis dar ilgai baikš- 

Rcikėjo tik kelias minu- 
Monvydas, I tęs jam pasilikti vienam su 

jautrų, žmogumi, kurs nebuvo pamilęs

kos į musų trijulę sąjungą darė 
mano mažosios dukrelės links
mumas. Jinai visa buvo lyg 
gyvsidabris. Ilgi, geltoni plau
kai aplink pilnučiiis skruoste
lius, gilios tamsiai žydrios akys, 
apskriti kakta, gudriai mielas 
šypsnis negalėjo nepatikti ir 
Palkčiui. Kartais jis valando
mis į ją žiūrėdavo. Kai mažu
tė urnai pam tėtuši savo žais
lelius ir priėjusi klausdavo: 
“Dėde, kam tu nieko nekalbi? 
—tuomet Monvydas lyg atgyda
vo, norėdavo daug kalbėti į mu
du su žmona, kol ką nors iš 
manę nuramindavom mažutę. | tavo. 
Visa, ką kalbėjo 
liudijo apie jo turėtą 
susilaikantį dailininko būdą. Jo I jo ir nesuprato, tuoj Palkčiui 
inelancholiniame žodyje buvo, užeidavo melancholijos simpto- 
kaž kas neišpasakytai dailaus, mai. Iš to galėjo suprasti, 
reikšmingo ir tikraus. Dažnai I kad Monvydo Palkčio liga kyla 
aš atmintinai išmokdavau jo daugiausia nuo publikos, jo ko- 
sakinius, kurie prilygo patar- legų ir, gal būt, net šeimynos 
lems ir tiktai reti buvo para-1 narių neprielankumo, ar net 
doksalųs. Be abejo Palktis pri-1 neapykantos. <
klausė pirmaeiliams meniniu-1 ... . . .. , , .. v . . v • I I uriu pasakyti, kad jo maty-Namsr ir as buvau pasiryžęs į-1. . • , -j A •.. . ._ . , .. ; Ita ir geresnių laikų, trejus me-tempti visas jėgas, kad j su- , . . . . . . . .*. ,. v . Itus mokytojau jau t vienoje Bal-grązinti žmonijai. ' I... , • * • • i4 Itijo3 dvarponių/šeimynoje, kur

Daugiausiai rūpinaus, kad I buvo labai įvertinamas, myli- 
Palktis jaustųsi pas mane, kaip I mas ir gerbiamas. Kad Monvy- 
kadaise tėvo namuose, kaip das Palktis buvo gilus, gal net 
vaikystėje jaučiamės. Kad ma-1 genialus menininkas, 
no šeimynos gyvenimo įvykiai Į tik vėliau pradėjo aiškėti. Vė- 
butų ir jo gyvenimo įvykiais, liau man dar daug kas jame at- 
Kad kiekvienas mano, ar žmo-|sivėrė. Pavyzdžiui, jo sumany- 
nos išsireiškimas taikintas įimų neatvangumas, simpatijų 
Palktį, butų rūpestingas, pilnas pastovumas, gilus savo ypatin- 
įvertinimo ir meilės, kaip tai Į gos asmenybės ir skonio su
ėsti sutariančioj šeimynoj, kur I pratimas ir daug kas. Niekas 
kiekvienas narys atsako už vi-1 nebūtų manęs tyliajame melan- 
sus ir visi už kiekvienų. Ir ko- cholike besislepiant tokius tur
kio netikėto įspūdžio padare į Į tus, kuriuos aš vėliau pažinau. 
Palktį, kai jis pastebėjo, kad jo Vieninteliai truko 
džiaugsmas, liūdesys, gėda ar storžievio, begėdžio 
pratnybė yra taipgi ir mano | tvirto kaimiečio, 
žiaugsmu, lindėsiu, 
pratnybė 1 Taip 
.lyg užmigęs ir apatijon pasken-Į je pribrendęs ir per daug tik- 
dęs, jau nė mirksniu nepajėgė Į tai savo turtingo vidujinio gy- 
priklausyti tiktai sau, nes visas venimo anąlizui atsidavęs, toks 
jis buvo manas, o aš jo. Jam I buvo Palktis. Visa jame buvo 
reikėjo dešimties akių/dešim-Į tikra, nedirbtina, paprasta, visa 
ties ausų, taipgi dešimtų min-ljame ėjo savaimi sulig viduji
nių, jausmų, kad galėtų domės-|nės tvarkos įstatymų be smul- 
tingai
mano, ar mano 
kreipės tį. P 
kad ir artimiausius mano ir 
žmonos santykius jis atjautė,

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ........................ —...........— J2*50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........  >1.50
Mokykloms ir Šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .....................  *3-0®
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 
puštas.

KAUNO ALBUMAS .............................................................. 50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KREVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................  $7-00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..................... ..............-..................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVftLIS ......................... -.................-— 55c
Namų darbai, naminė sąska'.tybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

tat man Jau Smetona važine
ja pasikinkęs libera
liškus fašistus! Būti-

\ Palkčiui 
ir tuomi 

ar smulkaus 
gėda iri miestiečio ypatybių. Gerai mo- 

vienalgusis, kytas, inteligentiškoje aplinko-

nai kiek vienas įsigy
kite Juokų mėnesinį 
žurnalų “Rimbų” ir(£—_— - 
pamatykite kaip jis važiuoja ir ka^ jį veža. Dėk 
konvertan savo antrašų ir 10c tuoj “Rimbas” 
bus pas tamstų. 0 jei prisiusi $1, tai “Rimbas” 
per visus metus tamstų lankys nešdamas links
mumų.

“RIMBAS”
1 B&teman Place Su. Boston, Mass.

atsakyti j kiekvieną I kių jų žmonelių akrobatiško ir 
žmonos j jj klouniško savęs pažeminimo, 

Greit aš pastebėjau, Į neramumo ir akiplėšystės.

(Bus daugiau) Garsinkites NAUJIENOSE
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MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė'

KARATO VANDENS TEŠLA 
PAJAMS

11/0 puoduko miltų
6 šaukštus taukų
6 šaukšt. verdančio vandens
1/8 šaukštuko druskos

' 1/8 šaukštuko baking pow- 
derio

T'adėk ant miltais 
lentos ir iškočiok 
storumo. Padarysi 
dviejų pajų.

išbarstytos
kokio nori

tešlą dei

OBUOLIŲ PAJUS

Ištrink taukus, pakol jie ne- 
išrodys kaip smetona, supilk 
karštą vandenį- Sudėk miltus 
persijotus bent 3 kartus, kartu 
su druska ir baking pauderiu.

6 obuoliai
14 puoduko cukraus
1/4 šaukštuko druskos

• 1*4 šaukštuko “mace” 
cinamonų

1 šaukštas sviesto
Nuplauk ir išvalyk obuolius.

arba

Jos. F. Budrik !Ine
3417-21 So. Hals'id StM Chicago, III

Tel. Boul ’vard 4705
GRAŽIAUSIAI ĮRENGTA DUŽIAUSIA PIANŲ, RADIOS

IR MUZIKOS LIE I UVIŲ KRAUTUVE.
Rudeninis seezonas jau < a. jus galite gėrėtis geera mu

zika ir futbolus sportu iš 
Brunswick ir R. C. 
man Radio.

ro jūsų pačių namuose su
A. Kadi la, Atwater Kent ir Fresh-

nelupk. Plonai supiaustyk. Ge
rai sumaišyk cukrų, druską ir 
cinamonus. Gerai sumaišyk 
juos su obuoliais. Sudėk i blė- 
tj išklotą su tam tikra pajams 
tešlą. Uždėk mažus šmotuku: 
sviesto ant obuolių. Apdengk 
su tešla. Padaryk tešloj skilu- 
tęs su šakute. Keipk nekaršta
me pečiuje 50 minutų.

Taip pat gali dėti ir kitus 
vaisius vietoj obuolių.

VAISIŲ PRIESKONIS

1 puodukas bile kokių 
suvirintų vaisių

2 kiaušinių baltymai 
•’G puoduko cukraus 
2 šaukštu citrinų sunkos 
Viską kartu sudėk

bliudan. Plak 15 minutų 
pakol nesutirštės ir 
kaip kalnas sniego. Gali 
t i su saldžia smetona, 
sudėjus bliudan padėti
keletui minučių, kad viršus pa

tiršta

didelii 
aro; 

iš rody

arb; 
pečiu

si.yVos prie mėsos

6 s v. slyvų

SLYVŲ KONSERVAI

svarai mėlynų slyvų 
sv. besėklių razinkų 
orandžiai, smulkiai supiau- 

styti. 1
Sunkos iš dviejų citrinų
3 svarai. cukraus
1 sv. angliškų valakiškų rie

šutų.
Nuplauk slyvas, išimk kau

lus, supiaustyk smulkiai. Su
maišyk su likusiais pridėčkais. 
Sudėk puodan, ant mažos ug
nies tegul išlengvo užverda. 
Paskui virk pakol suttištės ir 
bus permatoma košė. Sudėk į 
stiklus.

3
Sustabdyk Pavojingą 

Kosulį
Nele'nk .kosuliui j pavojingų
livų. Severa’s Congh Balnam greit pagel

bės. PrnialUia gerkle 
kutenanti koaul), ku_ 
ris kenkia nervams 

• ir alielnam atiprUmul. 
1’antovioH gyduolės 
per 48 metus. Ma
lonios vartoj, sau
gios vaikams ir su
augusiems. Aptiekose 
25c ir 50c buteliai. 
W. F. SKVERĄ CO. 
Cedar Raplds, Iown. 
Nuo krutinės ir gal
von slogų vartok Se- 
vcra's Cold Tablete.

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jaruaz-Kaushillas 

AKU6ERKĄ 
3252 So. Halsted St

ŽALIU TOMATŲ P^EZERVAl

kvorta supiaustytų rieku- 
žalių tomatų
kvortą cukraus
citrina, išspausk sunką ir 

sutarkuok luobą
1 šmotukas cinamonų.
Sudėk viską katilan, tegul 

taip pastovi keletą valandų pa
kol neatsiras sunkos. Virk pa
kol tomatės sutirštės ir

J darys peimatomos.

tėm

pasi-

GRUŠIOS SU IMBIERU

SEVERAS
cough balsam

Saugokitės Šalčio 
ir kosulio, kuris 

ilgai laikos

Viršuj Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal tut&rtį. 
_________ ' j gimdymo ir p 

gimdymo.
Už dyką pa 

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

Valandos nu< 
8 ryto iki 2 
pietų, nuo 6 

vakare.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKU.BRKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvia 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi PennsyL 
vanijos Jigon- 
bučiuoM. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš

I gimdymo, z laiktj

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

OPTOMLSTRIST

Tel. Boulevard 6487 
4649 So. Ashland Ąve. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752 

Praktikuoja 20 metų

9 vi

Atwater Cent vė- 
><lel i a i 
•javeiks- 
).00 
vėliau- 

kaip
kslo, už

kaip an' 
lo už $1
Freshma 
si modemai 
ant pav

n aukšč.
Radiolas už $78.- 
00 ir au .ščiau.
Phonogt: p h 
Radio k* 
$79.00.
Užlaik o 
liausius 
wick ir 
LietuviSI us 
kordus i

i r 
ivoje už

1/2 kvortos acto
1 šaukštas cinamonų (maltų) 
1/2 šaukšto “allspice”
V2 šaukšto gvazdikų (maltų)
Išimk akmenukus iš slyvų 

Virk actą su pridėčkais ir cuk 
mm. Paskui sudėk slyvas h 
virk 30 minutų. Sudėk j stiklus 
ir tampriai užsuk viršelius.

MORKVŲ MARMALADAS

iš lengvo džiaugda-

ne v ė- 
Bru n s- 

,’olumbia
Re- 

Roles.

Pirk kas geriausias Ra; .o, mokėk 
mąsis kas pasaulyje veikian a. Aplankyk musų Radio De
partamentą. Viskas naujas, didelis stakas iš ko pasirinkti. 
Atdara vakarais iki 10 valan tai. Nedėliomis iki 1 po pietų.

Tris Rdio eeexpertai vi ados jums yra gatavi patar
nauti. Senus Radio seetus padarome elekttrikiniais ir per
dirbame į naujos mados už labai prieinamą kainą.
šitą kuponą prisių.sdami mums ; rba atnešdami j krautuvę, gausite 
dykai Veidrodejj su Chicugos Radio Stotimis.

3 svarai 1 sutarkuotų morkvi,
3 svarai cukraus
6 citrinos
1 /4 sv. sutarkuotų saldžių j n 

migdolų. Nuvalyk . nuplauk 
jaunas morkvas ir perleisk per 
mėsai malti mašinėlę. Virk 
vandeny, pakol išvirs. Perleisk 
per šitą, kad pasidarytų košt 
Pridėk cukrų, citrinos sunką 
ir nutarkuok citrinos skurdės. 
Sudėk puodan tegul verda pusę 
valandos. Kuomet beveik bu> 
gatavas, sudėk migdolus, su
dėk į stiklus, kaip atšals užpilk 
parafinu. Duok vaikams ant 
duonos.

8 sv. grušių
4 s v. cuiraus
4 citrinos
Nuplauk, nulupk ir supiaus

tyk grušias į nedidelius šmotu
kus, sudek cukrų, smulkiai su- 
piaustytą iiAlnerą ir sunką nuo 
citrinų. Citrinų luobus supiaus
tyk į ilgus plonus šmotukus, 
pridėk prie gniŠių ir truputį 
pamaišyk. Tegul viskas kartu 
stovi per naktį.

Sudėk puodan, tegul verda 
ant nedidlės ugnies 3 valandas, 
pakol mišinys pasidarys tirš
tas ir permatomas. Sudėk 
stiklines ir laikyk žiemai.

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
privčda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo- 
mulsion yra naujas medikališkas' 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą^

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritėtai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, Šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar ‘‘flu.” Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio ncpalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptickorių. Creomulsion Com- 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

VIRTI OISTERIAI

2
2

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SĖRNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679
4

ĮvairųsGy dy to jai
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

Adresas

SEREDOJ
UTARNINKE Sens? inis skalbimui mašinų išpardavimas. Mes su 

pirki n pirkome daug skalbimui mašinų nuo žinomų 
išdirhėjų — štai jos yra — visos turi bus prašaliu 
tos i uo grindų.

Vardas ir Pavardė

Garantija

tik cer-Pirkit 
tified 
sytas 

m ui

skalbimui ma* 

tino*.

Malnykit | savo 
•enų malina

Laike šio Uparda- 
v tno vokuosimo 
didelę kaina ui 
Jūsų senas skel
bimui mažinąs

Jus gaitait 
naujos masi

nos garantiją 

prie kiekvio- 

n o a pertaisy
tos skalbimui

rican Family 

muilo fiakre 

dykai pria 

kieki v e n o

Kuponas 
Muilą* Dykai 

su Šituo ku

ponu. La’ke 

iio iipardavi- 

mo duosime

30 dienų 

libandymul
Naujų ma&inų 
privilegija ii. 
mainyti | per- 
taisytM muri
nas yra 6 nū1- 
neaiame lai
kas.

•kalbi
ni alinas

Jos visos 
yra pilnai per 
taisytos dide
lių mašinų iš- 
dirbinėtojų. :

Atdaras vakarais iki 8:30, apart Leiter’s.

> kvortos oisterių 
puoduku milko 
puoduku vandens 
šaukštai sviesto 
babkavu lapu 
šaukštukai sumaltų kreke

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visokių akla

JAN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo akių ir 
pritaikimo akinių 

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėkit mono iškabas 

Valandų. .-.uo V ryto iki M -.80 vak. 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 dieną, 

'i ei. Limai U.'U.I.

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

(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0611—0774

RWV rr ... W!U!JPHĮWi

2
4 

sų.
truputį paprikos
1 riekutė svogūno
2 seleru. '
Truputį petruškos ir druskos ’
Kaitink iniiką sumaišius sulŲ 

vandeniu ir sudėjus visus prie-
skonius, krekesus ir sviestą. 
Nuvalyk oisterius ir šildyk juos 
sunkoj, kurioj juos įpirksi, pas
kui sumaišyk su pienu.

Paduok karštus.

| Jei greito Į.iHJgJi ių 
Cik Mm, •itkhinic .

I u. pigu,
| • oną. iBihiokite.'
i ? • j •' ;i t U < • r* ♦<

SkalbimuiMašinosNupigintos
294 DIDELI BARGENAI

Yra parinkimas skalbimui mašinų... tai yra didžiausia skal
bimui mašinų išpardavimas n ūsų praktikoj... Dabar yra 
jums proga nusipirkti geriausią skalbiamą mašiną pigiausia 
kaina kokią kada nors mes esarnee pasiūlę.

Šios pertaisytos ir deugelis kitų 
didelės vertės

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

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

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Čhicago, III. 

Petternų Skyrius
t . ■ -r " ‘ - J

RaJovcJ ■ '• * " ’ 11 ■. I ,

Biskj duugiaus rokuojam perkantiems išmokėjimais.

I n * ■ Q
i

K

NATARIUšAS
Padarom notariškus raš

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

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

Telephone Yarda DMH

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Aahland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną 2 iki 3 po pietų, 7 IM • 
vakare. Nediliomia *uo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 82M

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heatmg 

Kaipu lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. \TJftKA & CO. 

4604 So Paulina Stn Chicago, III.

Lietuviai Advokatai
________ . _ 4^

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
8323 South Halsted SL 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
<___ ____ _______________________

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

t Namų Tel.: Hyde Park 8895

V—- —.............   ■>

JOHN B. BORDEM 
(John Bagdritmas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 3151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

KJURGEIIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State StM Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:80 iki 8:60 vai. vak. 
Nediliomis nuo 10 ryto Ud 12 

TeL Yards 6141
Bylos visuose teismuose. •— Ab
straktai. — IngaliojimaL — Pas
kola pinigų 1 ir 2 mojsgjiėiams.

J. P. WAITCHES , 
LIETUVIS ADVOKATAS 

16756 So. Miehigan Ava.
Tel. Pullman 5950 

'Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6877
........ .

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti I^avitt St.
Telefonas7 Canal 2552 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 0-6 

tilccur&i s
8241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčioa

. DR. HERZMAN
-—IŠ RUSIJOS—'

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, motorų ir vaikų pagal 
naujausius mvtO'lus X-Ray ir ki
tokius elektroj* prietaisus.

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

I . VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
I Ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

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

Ofiso Tol. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexd 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Speciali a tai Moteriškų, Vyrišką
Vaikų ir visų chroniikų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted 8U CMcago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis Ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfaz 6358

lietuvis Kontraktorius
Suvertam šviesas i 
elektros jiegą į nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas liam 
pas i Afinas; duodam 
ant lengvo i*inok«jl 
tno.

Metropolitan Electric
Shop 

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Garsinkitės Nauiienose
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KARSTO VANDENS
PAJAMS

TEŠLA Padėk ant miltais 
i lentos ir iškočiok 
storumo. Padarysi 
dviejų pajų.

išbarstytos 
kokio nori

vandens OBUOLIŲ PAJUS

11/2 puoduko miltų
G šaukštus taukų
6 šaukšt. verdančio
1/8 šaukštuko druskos

'18 šaukštuko baking pow- 
derio

Ištrink taukus, pakol jie ne- 
išrodys kaip smetona, supilk, 
karštą vandenį. Sudėk miltus

su druska ir baking pauderiu.

nelupk. Plonai sųpiaustyk. Ge
rai sumaišyk cukrų, druską ir 
cinamonus. Gerai sumaišyk 
juos su obuoliais. Sudėk į blė- 
tį išklotą su tam tikra pajams 
tešlą. Uždėk mažus šmotuku: 
sviesto ant obuolių. Apdengk 
su tešla. Padaryk tešloj skilu- 
tes su šakute. Kepk nekaršta
me pečiuje 50 minutų.

Taip pat gali dėti ir kitus 
vaisius vietoj obuolių.

G obuoliai
Į4 puoduko cukraus 
1/4 šaukštuko druskos 

• 1*4 šaukštuko “mace” 
cinamonų

1 šaukštas sviesto
Nuplauk ir išvalyk obuolius,

................. \ bliudan. Plak 
pakol nesutirštės ir 
kaip kalnas sniego. Gali 
t i su saldžia smetona, 
sudėjus bliudan padėti
keletui minučių, kad viršus pa 
rustų. Valgyti reikia karštą.

VAISIŲ PRIESKONIS

tiršta:

3

arba

SLYVŲ KONSERVAI

svarai mėlynų slyvų 
sv. besėklių razinkų 
orandžiai, smulkiai supiau-l

Jos. F. Budrik {Ine

1 puodukas bilc kokių
suvirintų vaisių

2 kiaušinių baltymai 
A/\ puoduko cukraus
2 šaukštu citrinų sunkos
Viską kartu sudėk didelii 

minutų ark 
išrody

3 
styti

Sunkos iš dviejų citrinų
3 svarai, cukraus
1 sv. angliškų valakiškų rie

šutų.
Nuplauk slyvas, išimk kau

lus, supiaustyk smulkiai. Su
maišyk su likusiais pridėčkais. 

| Sudėk puodan, ant mažos ug
nies tegul išlengvo užverda. 
Paskui virk pakol sutrištčs ir 
bus permatoma košė. Sudėk į 
stiklus.

ŽALIU TOMATŲ PriEZERVAl

3417-21 So. Halsnd St. Chicago, IIL
Tel. Boul evard 4705

GRAŽIAUSIAI ĮRENGTA D DŽIAUSIĄ PIANŲ, RADIOS 
IR MUZIKOS LIET UVIŲ KRAUTUVE.

Rudeninis seezonas jau t a. jus galite derėtis geera mu- 
sportu iš ro jūsų pačių namuose su 

A. Radi; la, Atwater Kent ir Fresh-

a r b; 
pečiu

slyVos prie Mėsos

kvorta supiaustytų rieku- 
žalių . tomatų 
kvorta cukraus
citrina, išspausk sunką ir 

sutarkuok luobą
1 šmotukas cinamonų.
Sudėk viską katilan, tegul 

taip pastovi keletą valandų pa
kol neatsiras sunkos. Virk pa
kol tomatės sutirštės ir pasi
darys permatomos.

tėm

zika ir futbolus 
Brunswick ir R. C.
man Radio.

(cnt vė- 
)del i a i 
oaveiks- 
).00
vėliau-

Atwater 
liausi i 
kaip an' 
lo už $1 
Eieshnia
si modusai kaip 
ant pav 
P8.0O ii 
Radiolas 
00 ir a u
Phonogr: p h 
Radio k* 
$79.00. 
Užlaik o 
Rausius 
wick ir
Lietuviai us 
kordus i

kslo, už 
aukšč.
už $78.-
:šėiau.

i r
ivoje už

iš lengvo džiaugda-

n e v ė- 
Bru n s- 

.'olumbia 
Re- 

Roles.

Pirk kas geriausias Ra* .o, mokėk
mąsis kas pasaulyje veikiau a. Aplankyk musą Radio De
partamentą. Viskas naujas, didelis stakas iš ko pasirinkti. 
Atdara vakarais iki 10 valan lai. Nedėliomis iki 1 po pietų.

Tris Rdio eeexpertai vi ados jums yra gatavi patar
nauti. Senus Radio seetus padarome elekttrikiniais ir per
dirbame į naujos mados už labai prieinamą kainą.
šitą kuponą prisiuvami mums j rba atnešdami j krautuvę, gausite 
dykai Veidrodelj su Chicugos Kulio Stotimis.

Vardas ir Pavardė

Adresas

jbi Lunrininr

G s v. slyvų
31/2 svar. cukraus •
1/2 kvortos acto
1 šaukštas cinamonų (maltų)
1/2 šaukšto “allspice”
1/2 šaukšto gvazdikų (maltų) 
Išimk akmenukus iš slyvų 

Virk actą su pridėčkais ir cuk 
rum. Paskui sudėk slyvas h 
virk 30 minutų. Sudėk į stiknis 
ir tampriai užsuk viršelius.

MORKVŲ MARMALADAS

3 svarai ' sutarkuotų morkvi.
3 svarai cukraus
6 citrinos
1/4 sv. sutarkuotų saldžiųjų 

migdolų. Nuvalyk . nuplauk 
jaunas morkvas ir perleisk pe?* 
mėsai malti mašinėlę. Virk 
vandeny, pakol išvirs. Perleisk 
per šitą, kad pasidarytų košt 
Pridėk cukrų, citrinos sunką 
ir nutarkuok citrinos skureles. 
Sudėk puodan tegul verda pusę 
valandos. Kuomet beveik bu > 
gatavas, sudėk migdolus, su
dėk į stiklus, kaip atšals užpilk 
parafinu. Duok vaikams ant 
duonos.

UTARNINKE Sensa* inis skalbimui mašinų išpardavimas. Mes su 
pirki n pirkome daug skalbimui mašinų nuo žinomų 
išdirbbjų — štai jos yra — visos turi bus prašalin 
tos r uo grindų.

SkalbimuiMašinosNupigintos
SEREDOJ

294 DIDELI BARGENAI
Yra parinkimas skalbimui mašinų... tai yra didžiausia skal
bimui mašinų išpardavimas n ūsų praktikoj... Dabar yra 
jums proga nusipirkti geriausių skalbiamą mašiną pigiausia 
kaina kokią kada nors mes esamee pasiūlę.

šios pertaisytos ir deugelis kitų 
didelės vertės

Biskj uuugiaus rokuojam perkantiems išmokėjimais.

Kuponas 
Muilai Dykai 

su šituo ku

ponu. La kr 

šio išpardavi

mo duraime • 
skrynutę Ame 

rican Family 

muilo fiakru 

dykai prie 

kieki v e n o 

perd i T b t o b 

skalbimui ma

šinos.

Garantija

(IRUSIOS SU IMBIERU

8 sv. grušių
4 sv. euraus
4 citrinos
Nuplauk, nulupk ir supiaus- 

tyk grušias į nedidelius šmotu
kus, sudėk cukrų, smulkiai su
pjaustytą irtbierą ir sunką nuo 
citrinų. Citrinų luobus supiaus- 
tyk į ilgus plonus šmotukus, 
pridėk prie grušių ir truputį 
pamaišyk. Tegul viskas kartu 
stovi per naktį.

Sudėk puodan, tegul verda 
ant nedidlės ugnies 3 valandas, 
|xikol mišinys pasidarys tirš
tas ir permatomas. Sudėk į 
stiklines ir laikyk žiemai.

VIRTI OISTERIAI

• -v ^41 SHiL Ll)

2
2

2

; kvortos oisterių 
puoduku milko 
puoduku vandens 
šaukštai sviesto 
babkavu lapu 
šaukštukai sumaltų kreke

SU.
truputį paprikos
1 riekutė svogūno
2 seleru. ' v
Truputį petruškos ir druskos
Kaitink miiką sumaišius sul 

vandeniu ir sudėjus visus prie- 
I skonius, krekesus ir sviestą.
Nuvalyk oisterius ir šildyk juos 

. sunkoj, kurioj juos pirksi, 
kui sumaišyk su pienu.

Paduok karštus.

pas-

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

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

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
t739 S. Halsted St. Čhicago, III.

Petternų Skyrius

Pirkit tik cer- 
tified 
syta* 

mui mašinas
Nes jos visos 
yra pilnai per 
taisytos dide
lių mašinų iš- 
dirbinėtojų.

Atdaras vakarais iki 8:30, apart Leiter’s.

pertai- 
skalbi- Mainyklt | savo 

*cn* malina

L ilke *io ilparda- 
v rno vokuosime 
didelę kainą ui 
jūsų sena* skel
bimui mašinas

IMPERFECT IN ORIGINAL

Sustabdyk Pavojingą 
Kosulį

Nele'nk .krauliui ilalvyatyti Į pavojingą 
ligų. Severą** Cough Balsam greit pagel- 

bėn. PrnUnllpn gerklę 
kutenanti koaulj, ku_ 
r'* kenkia nervam** 

Cf lr •tiprtimui.
I'aatovioa gyduolės

ppr 48 Ma-lonloa vartoj, aau- 
hsj \ Iv g<>* vulkanu* ir au- 

ntiguaiema. Aptlekoae 
H ''r,c *r r,0<’ buteliai.■V H- F. SEVERĄ CO.

vi Cedar Raplda, Iown.
^uo krūtinė* ir gal- 

itU\ V,M "k*4 vart°k Se-
verg'g Coid Tablete.

Saugokitės Šalčio 
ir kosulio, kuris 

ilgai laikos

Yards 4951 ,
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushilla^

AKUiERKĄ
3252 So. Halsted St.

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

Viršuj Universal

State Bank

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

OPTOMLSTRIST

A. VIDIKAS-LDLEVICH
AKU.ERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gaivia 

Tel. Yards 1119

J ų a gaiisit 
naujos maši

nos* garantijų 

prie kiekvie

no a pertalay- 
tos skalbimui 
mn&lnra.

30 dienų 
iftbandymui

Naujų mašinų 
privilegija iš_ 
mainyti | per
taisytas maši
nas yra (> mė
nesiams lai
kas.

— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Larįįe Tube

25f

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
privėda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Crcomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo- 
mulsion yra naujas medikališkas' 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą*

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritėtai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Crcomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dcl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “flu.” Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio ncpalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių. Creomulsion Com- 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

25 METĮĮ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl viaokių aklų

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo aklų ir 
pritaikimo akinių 

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėkit mono iškabas 

Vnliini'ui. ,uo ryto iki M :30 vak. 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 dienų.

’l ei. tiuliui Uūl.l.

•JUi tų
hiLkiūig ••• 

iH*•<•*. //. pigu, 
• oi nuokite 

>» • j * ’■ p i• l<- «• r‘ib»

Tel. Boulevard 6487
4649 So. Ashland Ąve. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1762 

Praktikuoja 20 metų

Baigusi akuie- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
b ličiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš

I gimdymo, z laike 
j gimdymo ir po 
į gimdymo.

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

Valandos nu<
8 ryto iki 2 p< 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimų, 
akių įtempimų, ir galvos 

skaudėjimų

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

FABIAN & Co.
809 W. 35th St. 

(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0611—0774

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

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

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heatmg

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

1601 Su Paulina St., Chivago, III.

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

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

8323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarų, iiskyrus ketvergą. 

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGEUONIS
Miesto Ofi«M 

190 No. State SU Room 1012 
Tel. Dearborn 2734 

Valandos nuo 9:80 iki 2:30 vai. 
Bridgeporto Ofisas 

8335 So. Halsted St.
Po pietų nuo 8:80 iki 8:90 vai. vak.

Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 
TeL Yards 9141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — InfaliojimaL — Pas
kola pinigų 1 ir 2 mopgiHams. I

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St.

arti I^avitt St.
Telefonas7 Canal 2552

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

įvairus Gydytojai
Phone Annitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yarda 0904

DR. MADRIDE ŪHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną. 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedaliomis nuo 19 
iki 12 dienų.

Res. teiephone Plasa 82H

, DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS-'

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, motorų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektios 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

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmlestyj: 
Roųm 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

BLDG. 
St.

Clark

JOHN B. BORDEN
(John Ba<dritinąs Borden) 
LIETUTIS ADVOKATAS

112 Weat Adams St. Room 1217
Teiephone Randolph 6727

Vakarai* 2151 W. 22 SL nno 7 iki 9
Teiephone Roonevelt 9090 

Namu Telefonas Repnblic 9600 
bei iiim ................  ' »

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

1*756 So. Miehigan Ava.
Tel. Pollman 5950 

-Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6877

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

V ftk&rai s
8241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedšlio ir 
Pėtnyčios

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Aven 2 laboe 

Chicago, III.. i 
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, Nerišliomis 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 Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyri ik ų 
Vaikų ir visų chnmiikų lifų 

Ofisas 3102 So. Halsted StM CHcago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomls ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas

1724 So. Luotais, kampas 18 U Bl«e 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfa* 6358

lietuvis Kontraktorius
Suvertam šviesas ii 
elektros jiegą į nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas I La m 
pas i senas; duodam
ant lengvo iimokiji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Garsinkites Namnosi
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galima tikėtis, kad jie imtų ak
tingai kovoti prieš valdžią.

Nuomonių laisvė yra užslo
pinta visiškai ir svetimtaučiui 
tokia padėtis išrodo tiesiog 
nepakenčiama. Valstybinė ad
ministracija netikus. Bendrai 
reikia pasakyti, kad socialė Ru
sijos padėtis yra bloga. Jeigu 
netolimoje ateityje Rusijai ne
pavyks gauti užsieniuose kre
ditų, tai jai grasinama naujų 
ekonominių siuručių pavojus.

Baigdamas savo pasakojimą, 
Dr. Friedlaender pareiškė, kad 
šių dienų Rusija nėra praga
ras, bet iki gerovės jos dir
bančioms masėms labai, labai 
toli šaukia. Jų gyvenimas sun
kus ir vargingas.

antražydės laičkos šmeižtų.
Tai tokia “laisvinių” komu

nistų logika.-

TRYS SAVAITES 
MASKVOJE

Pereitą vasarą aplankė so
vietų sostinę Maskvą vienas 
Vokietijos socialdemokratas, 
Dr. Otto Friedlaender, ir pra
leido tenai trejetą savaičių, ty
rinėdamas sąlygas. Jo įspūdžius 
iš tos kelionės plačiai aprašo

bus su jais susipažinti ir musų 
skaitytojams, juo labinus, kad 
dabar bolševikų agitatoriai pu
čia visokius muilo burbulus, 
pasinaudodami Maurer’io ir ki
tų amerikiečių labai paviršuti
niškais pareiškimais apie so
vietiją, kurią jie matė, kaipo 
Rusijos valdžios svečiai.

Vadinamoji “neoficialėc Ame
rikos darbininkų delegacija” 
važiavo į Rusiją, kviečiama so
vietų valdžios, ir visą mėnesį 
laiko, kurį ji tenai praleido, ji 
buvo valdžios globoje. Kadan
gi vargiai bent vienas žmogus 
toje “delegacijoje” moėkjo kal
bėti rusiškai, o savų vertėjų jie 
neturėjo, tai aišku, kad ji ga
lėjo patirti apie Rusiją tiktai 
tą, ką jai papasakojo patys bol
ševikai. Tą pat galima pasa
kyti ir apie visas kitas, kelia
vusias Rusijon “delegacijas”, ar 
tai jos buvo iš Anglijos, Vokie
tijos, Norvegijos, ar iš kur ki
tur. Paprastai tu “delegacijų” 
net ir visos keliavimo išlaidos 
buvo padengiamos sovietų Val
džios. Todėl butų naivu tikė
tis, kad jos galėtų pasakyti apie 
Rusiją bešališką tiesą.

Kas kita aukščiaus minėta- 
sai Dr. Friedlaender. Jisai va
žiavo Maskvon, kaip įgaliotinis 
vienos audimo firmos, norėju
sios patirti tam tikrus dalykus 
apie biznio padėtį Rusijoje, ir 
sovietų valdžia jam jokių kliū
čių nedarė. Ji nerengė jam 
bankietų, bet taip pat ir nese
kiojo kiekvieno jo žingsnio. Ji
sai galėjo kalbėtis, su kuo no
rėjo ir matyti kas jam rodėsi 
įdomu. Dr. Frielaender turė
jo su savim ir savo, o ne val
džios duotą, vertėją. Taigi jisai 
buvo bene pirmutinis užsienio 
socialistas, turėjęs progos bol
ševikiškoje Rusijoje laisvai ju
dėti ir tyrinėti. Kadangi Rusi
ją jisai buvo pažinęs pirmiau 
(dėl to jį ta audimo firma pa
sirinko, kaipo kompetentingą 
žmogų Rusijos sąlygoms studi
juoti), tai jisai sugebėjo pa
tirti daug interesingų dalykų.

Dr. Friedlaender sako, kad 
jam pirmiausia puolė į akį pro
paganda, kurią sovietų valdovai 
veda visur ir visokiomis prie
monėmis. Obalsis “Visų šalių 
proletarai, vienykitės”, sovietų 
emblema “Plaktukas ir Piautu- 
vas 
tosi visur—ant vartų, ant tro
bų sienų ir ant įvairiausių

atliekama pasenusiomis maši
nomis. kurias pakeisti naujo
mis rusai šiandie netri kapita
lo. Darbas tokiose sąlygose 
yra sunkus ir nenašus.

Prie to fabrikuose 90 nuo
šimčių darbo atliekama sulig 
akordine sistema (piece-work)f 
Darbininkų algos pasibaisėtinai 
žemos. įskaitant atlyginimą ir 
už viršlaikį, kurio leidžiama 
kas savaitę po dvi valandi, fab
riko darbininkas Rusijoje už
dirba vidutiniškai’ 50 iki 52 
rublių (apie 25 dolerius) per j 
mėnesį. Tai yra mažas uždar
bis, palyginant net ir su prieš
kariniais laikais. Bet reikia at
siminti, kad rublio “pirkimo 
pajėga” šiandie yra labai žema, 
gal būt per pusę Žemesnė, ne
gu buvo prieš karą, šitą blo
gumą dalinai atsveria kai ku
rie palengvinimai, teikiami 
darbininkams; taip, pav. randa 
už butą yra nustatoma pagal 
darbininko uždarbio aukštumą. 
Bet, viską paėmus domėn, vis 
tik, Dr. Friedlaender’io apskai
čiavimu, vidutinė Rusijos fab
riko darbininko alga mėnesiui 
yra ne aukštesnė, kaip kokie 801 
iki 90 markių vokiškais pinigais. |

Nors vienas pirmutinių 
ševiznio

ŽIEŽIRBOS
plėšo“Komunistai” iš pykčio 

knygas
“Laisvės” viename numeryje 

Pranas Veiveris, Lyros Choro 
pirm. (Maspetli, N. Y.) štai ką 
rašo:

“Rugsėjo 15 d., prieš pat 
choro pamoką, vienut iš teatro 
komisijos narių pradėjo dalyti 
roles veikalo ‘šalaputris’. čia ir 
vėl čičinis ir dar pora pradėjo 
ardyti choro nutartą darbą, 
peikti veikalą ir išvarė iš kan
trybės minėtą komisijos narį 
taip, kad šis supykęs perlėšė 
veikalo knygutes ir išmetė per 
langą ir atsisakė iš komisijos”.

Matot, ar ne puiki reizigna- 
cija iš komisijos! Tai, laisviniai 
“komunistai” plėšo knygas iš 
piktumo.

Pruseika “Laisvės” No. 223 
išvadino ALDLD. narius opti
mistais, kitaip sakant, pasakė, 
kad ALDLD. nariai mato tik 
vienoj vietoj gerumų, o kitoj 
visai akli. l*ruseika ton sako: 
“Yra žmonių, kurie linksmi ir 
energingi ir optimistiškai žiuri 
į svieto reikalus. Tie žmonės 
ir darbą padaro”.

Su aptimstais Pruseika džiau
giasi, 4<ad jie padaro raudono 
biznio darbų. Ret kurie nėra op
timistai, kurie mato gerumų nė 
vienoj vietoj, Ijct kur tik geru
mas pasireiškia, tai Pruseika 
sako: Bet yra žmonių, kurie 
per juodus akinius žiuri (reiš
kia, neaįitimistiškai—V.J.Z.)
į gyvenimą. Jiems išrodo, kad 
nieko, o nieko negalima pada
ryti. Bėda su tais .žmonėmis.

Vadinasi, Pruseika džiaugiasi 
su optimstai, o prakeikia tuoą, 
kurie nėra optimistai ir nežiūri 
optimstiškai, * kad žiuri per 
“juodus akinius”.

I
Well, jeigu Pruseika žiūrėtų 

per “juodus akinius”, tai nesa
kytų, kad “optimistiškai žiuri 
į svieto reikalus” ALDLD na
riai. Mat, patarlė sako: pasi- 
gėrusiam atrodo visi girti. Tai 
ir su Pruseika taip yra: op- 
timsitui atrodo visi aptimistais.

Buvusi tarnaitė mi- 
nisteris

* K. G-nis.

KO ŽMONES NEMATO

ne-
de-

budu lipa

tai ne jis
paliko

principų 
bet sovietų 
ahar net

bol-
buvo

Bu-
irsijoje

tarpe darbininkų uždarbių esa
ma didelio skirtumo. Gerai iš-

gauna po 150 ir 200 rublių j 
mėnesį. Gyvenamieji darbinin
kų butai prasti, ir ankštumas 
juose neapsakomas. Neretai dvi 
šeimynos gyvena vienam kam
baryje. Bedarbiai gauna uba-

'kaičius siekia kokio miliono. 
Bet “darbininkų delegaęijoms”, 
atvykstančioms i sovietiją pa- 
sisvečiuot, bolševikų valdžia to 
darbininkų masių skurdo ne
rodo; ji išvadžioja jas tiktai 
po geriausiai įrengtas, “pavyz
dingas”, įstaigas, kur dirba 
parinktoji, geriausiai apmoka
moji, privilegijuotoji darbinin
kų dalis.

žiauriausioje formoje Rusijos 
masių skurdas pasireiškia pui
kiose benamių vaikų, kurių 
pilna Maskvos (kaip ir kitų di
desnių miestų) gatvėse ir kurie 
verčiasi elegetavimu, vagystėmis 
ir net prostitucija. Sovietų val
džia šito pasibaisėtino blogumo 
pašalinimui nedaro nieko, i>et 
už tai ji nesigaili leisti milionų 
milionus rublių propagandos 
tikslams, taip Rusijos viduje, 
kaip ir užsieniuose. Ir kuomet 
Maskvos auksu penimieji komu
nistų šarlatanai įvairose šalyse 
deklamuoja apie “pasaulio re
voliuciją”, tai tuo pačiu laiku1 
sovietų Rusijoje auga patvir- 
kėlių ir kriminalistų karta, ku- 

ir panašus dalykai ma- rią jau rinitai reikalauja išnai-

stebi atvykęs iš svetur žmogus, 
tai—skurdi menkai maitinamų 
žmonių išvaizda.
dirbančiųjų masių padėtis Ru
sijoje esanti toli-gražu ne pui
ki.

Svečias iš Vokietijos aplankė 
daugelį fabrikų, kuriuos veda 
vadinamieji “profesionališki re
voliucionieriai”, t. y. asmens, 
kurie carizmo laikais visą sa- 
vo gyvenini i buvo pavedę re
voliuciniam (kubui ir iš to dar
bo mito. Darbas fabrikuose

s socialė

kinti smurto priemonėmis Ru
sijos ūkininkai.

Apie 80 nuošimčių Rusijos 
pramonės yra suvalstybinta. 
Atskiri fabrikai yra sujungti į 
trustus. Komunistai, kurie ve
iki juos, gauna iki 225 rublių 
algos mėnesiui, bet techniškiems 
(specialistams savo šakoje) di
rektoriams mokama iki 750 
rublių. Privatinė prekyba yra 
apkrauta sunkia mokesnių naš
ta, kuri ją stumia į Umkrotą 
arba j korupciją. Ūkininkai, ku
rie neturi pakankamai dirba
mos žemės, anaiptol nėra paten
kinti savo būkle, .bet vargiai

Pranas Veiveris pasako, kad 
rūgs. 13 d. Lyros choro mėne
sinis susirinkimas pasibaigė 
“revoliucijos” formoj..Mat, pir- 
mesniame susirinkime Lyros 
choras nutarė, kad prigulėjusieji 
prie choro nariai, kurių mokes
ty s nemokėtos arti metų laiko, 
nemokėtų užvilktų mokesčių,

dailčs •drau- 
pakriko dėl 
triukšmo.*

jlmo ir iš naujo įstotų į chorą”. 
Veiverys pareiškia:

“čičinis griežtai pareiškė, kad 
nemokėsiąs senų mokesčių ir 

| nestosiąs iš nauojo į chorų, esą, 
kaip tai galima seną narį (ne
mokėjusį apie metus laiko) rei- 

I kalanti, kad iš naujo įstotų. 
Tai didžiausias pažeminimas”.

Matote, “komunistas” čiči
nis, amžinai tarnavęs “Laisvės” 
raudonam bizniui, nenori mo
kėt nei užvilktų mokesčių, nei 
Įstojimo iš naujo. Kuomet rau
doni biznieriai savo tarpe taip 
elgiasi ir triukšmauja, tai ko 
j eik norėt iš tokių pašalinėse 
i rganizacijose.

Veiverys ant galo pasako, 
kad:

“Atsirado jr daugiau panašios 
nuomonės (kaip čičinis—V. J. 
Z.) ir susirinkime kilo trokšt
inas. Negalima buvo susirinka
mą tolinus tęsti.”

Vadinasi, net ir 
gijos susirinkimas 
komunistų sukelto 

* *
Puiki logika

Brooklyno kriaučių 54 sky- 
i iaus dabartinis 1
Buivydas smerkė ir taip tebe
daro dabar, tuos, kurie, stojo už 
mokėjimą $10 asesmentų tuo- 
jaus. Bet kuomet delegatas A. 
Bubnis raportavo, kad:

“Jankauskas pastatė griežtą 
klausimą, kad mudu su Indrų- 
liu pradėtumet rinkti $10 ases
mentų tuojaus, nes jau refren- 
durnas pradėjo”.

Tai Buivydas užglosto Jan
kauską. Mat, pastarasis yra 
prieš fašistinio komiteto pirmi
ninku, tai kaip čia kalbėsi prieš 
tokią asabą. Buivydas pasako, 
kad mes turim stovėt “su sa
vo oficiecriais”. O tie oficieriai 
stovi: Bubnis su lindruliu prieš 
rinkimą asesmentų tuojaus, o 
Jankauskas • už rinkimą. Vadi
nasi, oficieriai pasidalinę: vie
noj pusėj oficieriai, o kitoj — 
‘ tab-kapitonas, Jankauskas. 
Buivydas eina su oficieriais, bet 
nė gu-gu apie Jankauskų. Jeigu 
Jankauskas ptriklaiusjftų vadi
namų “ratelninkų” pusėje, tai 
Buivydas būt išliejęs pusę pus-

(Tęsinys)

Susi-žiūrovai ir tokie kvaili.
renka — ir kvatojasi dėl kelių 
tuščių žodžių, juokiasi, ploja. 
Jnksma jiems, gražu patin
ta!... O nežino, kad tas, kuris 

. uos juokina, džiugina, pats vi
sai nesijuokia, pats krutinėję 
dažniausiai gilų 
jin.

Cirke pasigirdo 
. imas.

—Bravo! Bis!
cha—cha!....

Nuo scenos j užkulisį įbėgo 
cirko šokėjas. Piktai mete že
mėn aukštą, margą kepurę ir 
>risišliejęs prie sienos pratarė:

—Kvailiai!....
—Tu pabaigiai? — paklausė 

; ųokdarys.
—Taip.
Na, tai aš einu...
Išėjo ir tuoj cirke pasigirdo 

skardaus juoko ūžesys. Publi
ka net dūko.

skausmą. sle-

smarkus plo

bis!.. Cha—

save — į durnus. Pilkus papiro
so durnus.

—Na, eik! Jau laikas, — 
suduodamas jam per petį, para
gina juokdarys.

Jis atsipeikėja ir apsidairo. 
Susivokia kur esąs, nerangiai 
numeta surūkyto ' papiroso 
munštuką, parbraukia vieną, 
kitą sykį ranka per veidą ir 
žengia į sceną.

Laimingai tau!...
Jis to negirdi ir, rodos, kaip 

ką tik iš gilaus sapno pabu
dęs, apsiblaususiu veidu Ir 
tvirtu žingsniu dingsta už 
koracijų.

Pasigirsta plojimas.
Jis žemai nusilenkia ir pra

deda. Pats nejusdamas,**nesą
moningai, įprastu 
virvėmis, supasi ant 
ka šuolius...

Jam rodosi kad
dirba, kad jo sąmonė 
ten, toli už cirko sienų — prie 
sergančio kūdikio.

Raudona šviesa jį erzina ir 
primena kraują, todėl jis dirba 
beveik užsimerkęs.

Keistai išrodo juokingas ap
daras ir raudona . šviesa nu
šviestas išbalęs veidas, lanks
tus liemuo, vikrus, nors dabar 
truputį sustingę judesiai, pa
vojingos pozos — visa raudo
noj šviesoj.

Pagaliau jis užlipo į pat vir
šų. Įtempta virvė pamaži, ne
žymiai virpa. Užlipo ir valandė
lę sustingo drąsioj pozoj.

Dabar jis turi šokti “mirties 
šuolį”. Tarpas toks platus ir 
taip aukštai, bet apie tai jis nė 
negalvoja. Menka valandėlė, 
bet dabar ji tokia ilga. Jis iš
sitempia ir pasirengia šokti. 
Visi kvapą užgniaužę laukia.

Jau., jau.... Ne! Staiga jis
dar pažvelgia į publiką ir pa
mato — mažą vaikutį. Krūpte
lėja ir ne jučiomis, lyg Išsi
gandęs nusigręžia. Bet mintis 
jau atgimė — kūdikis serga. 
Mintis, kurią juo labiau slo
pins, juo labiau ji augs, plėsis.

Ir štai, ten, priešaky, tiesiai 
ties virve, ant kurios turi nu
šokti, pasirodo rausvoj šviesoj 
skausmo iškreiptos luputės, pa- 
balęs 
akys.

Jis 
t i ta 
nėlę,

Cirką nukrečia šiurpas.
Iš keliolikos metrų aukščio 

jis tiesiai į žemę...
Pasigirsta išgąsčio šauksmas.

Draugingos ir labai Lietuvai 
palankios Suomijos ministerių 
kabineto vienas narys yra mo
teris, p-lė Silanpac, kuri valdo 
socialių reikalų ministeriją.

Pasikalbėjime su laikraščio 
korespondentu, p-lė Silanpac 
papasakojo šį tą iš savo praei
ties. Ji -pasakė: “Apie savo gy
venimą mažai ką turiu praneš
ti. Gimiau ir augau vargingo 
kumečio šeimoj. 12 metų ėjau 
uždarbiauti. Dirbdama audek
lų fabrike, išmokau rašyti ir 
skaityti. Fabrike reikėdavo dir
bti nuo 7 vai. ryto iki 4 vai. 
vakaro. Nebuvo laiko nė atsil
sėti, bet aš rasdavau progos 
mokytis.

Būdama 18 m. stojau už tar
naitę ir toj profesijoj išbuvau 
15 metų, čia kiekvienai 
gai pasitaikius lavinausi, 
kinausi. Susiorganizavus 
naičių draugijai tapau jos
mininke. 1907 m. išrinko mane 
seimam Vėliau buvau koj>era- 
tyvo inspektorė, o dabar 
ministeris.”

pro- 
mo- 
tar-
pir-

esu

Ir vėl žmogžudystė.
VIEKŠNIAI, IX. 2. — Nak

ties metu, vieškely Mažeikiai 
— Viekšniai, vadinamame 
“Pąolenkos pušynėly” nežino
mų žmogžudžių revolverio šū
viais nužudytas važiavęs iš 
Mažeikių pil. Antanas Švažas, 
Viekšnių miesto gyventojas. 
Viekšnių valsčiuje per tris sa
vaites įvyko dvi žmogžudybės 
ir vienas pasikėsinimas. Pilie
čiai susirūpinę, nes ruduo arti
nas su šlapiu laiku ir tamsio
mis naktimis, ir gali panašių 
atsitikimų daugiau pasikartoti.

Nusišovė gimnazistas.

ROKIŠKIS. — Rugsėjo 7 d. 
vakare nusišovė V kl. gimna
zistas Sokiukas. Nusišovimo 
priežastis dar nežinoma.

veidelis,' išgąsčio pilnos

nesusilaiko, nori prijęlaus- 
silpnai alsuojančią kruti- 
šoka... ir nepataiko.

Emigracija iš Lietuvos.
Šių metų rugsėjo mėn. 6 

išsiėmė užsienio pasus 
garuoti: Afrikon 3, Amerikon
4, Argentinon 1, Brazilijon 26,
Kanadon 2, Urugvajun 2.

d. 
emi-

STATĖM ENT OF THE 0WNER- 
<HIP, MANAGEMENT. C1RCULA- 
riON, ETC„ REQUIRED BY THE 
ICT OF CONGRESS OF AUGUST 

\ 24, 1912.
Of Naujienos, The JJthuanian Daily 

Mews published daily at Chicago, 
Illinois for October 1, 1927.
State of Illinois / 
County of Cook f B8‘

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
fiersonally apj>eared Joseph Šmote
lis, who, having been dūly sworn ac- 

’.ording to law, deposes and says that 
he is the Business Manager of the 
Naujienos, The Lithuanian Daily News 
ind that the follovving is, to the best 
of his knovvledge and belief, a true 
tatement of the ownership, manage- 

tnent circulation etc., of the afore 
said publication for the date shovving 
i n the above caption, reąuired by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
: ection 411, Postai Laws and Regula- 
’ions, printed on the reverse of thie 
form, to vvit:

1. That the narnės and addresses of 
che publisher, editor, managing edit- 
or, and business managers are:

Publisher Lithuanian News Publi- 
shing Co., 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III.

Editor Pius Grigaitis, 1739 S. Hals
ted St., Chicago, 111.

Managing Editor None.
Business Manager Joseph Šmote

lis, 1739 S. Halsted St., Chicago, III.
2. That the owners are: Lithuanian 

News Publishing Co., J. Šmotelis, P. 
Grigaitis, P. Maliorius, 'f. Rypkevi- 
čius, A. Zymontas, V. Šmotelis, K. 
Gugis all of 1739 So. Halsted St., Chi
cago, III. and K. Jamontas (deceased).

3. That the known bondholders, 
mortgagees,. and other security hold- 
ers owning or holding 1 per cent or 
more of totai amount of bonds, mort- 
gages, or other securities are Lith
uanian News Loan and Bldg. Ass’n, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the narnės of the 
list of stockholders and security 
holders, if any, contain not only the 
list of stockholders and security 
holders as they appcar upon the 
books of the company būt also, in 
cases where the stockholder or secu-
įly appears upon the books of the 

company as trustee or in any other 
fiduciary relation , the name of the 
person or Corporation for whom such 
trustee is acting, is given; also that 
the said two paragraphs contain 
statements embracing affiant’s full 
knovvledge and belief as to the čir- 
cumstances and conditions under 
which stockholders and security hol
ders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; 
and this affiant has no reason to 
believe that any other person, asso- 
ciation, or Corporation has any in- 
terest direct or indirect in the said 
stock, bonds, or other securities than 
us so stated by him.

5. That the average number of co- 
pies of each issue of this publication 
sold or distributed, through the maiFs 
or othervvise, to paid subscribers 
during the six month preceding the 
date shovvn above is 37,800.

Joseph Šmotelis,
J Business Manager.

Sworn to and subscribed before me 
this Thirtieth of September, 1927.

George Slifka, Notary Public.
My commission expires Oct. 9, 

1929.
ti nori išmokti

nusipirk typevritarj. Garsinkftes Naujienose
Tuo laiku 

kūdikis.
namuose mirė jo

♦ •
kaž kas sudejuo-

Lietuviai Daktarai
cho—cho—cho, cha—cha r... — 
kvailai aidėjo pigus kvatojimas.

Jis prisišliejo į dekoraciją ir 
laukė savo eilės. Pro šalį šme- 
kčiojo cirko artistai. Scenoje 
kvatojo juokdarys. Juoko kri- 
tenama nerimo publika.

Ir staiga jo galvoje kilo ta 
tikra, baisi, jį bauginanti min
tis — kūdikis mirtinai serga!..

Jo akyse ėmė šmėšeliuoti kaž 
kokie rutuliukai ir. viskas ap
linkui įsigaubė neaiškion pilku
mom Lyg rudenio miglon, kuri 

nuplautų 
pievų. O iš tos pilkumos ėmė 
ryškėti mažos, pabalusios lu
putės, primerktos akelės, skau
smo iškreiptas veidas.

Jis neišturėjo ir pats 
damas garsiai sušuko:

—O— o!...
--Kas tau? — nustebęs pa

klausė greta stovįs klounas.
—Nieko... Duok, gal turi, pa

pirosą.. — paprašė, ir gavęs 
užsirūkė.

Manė, kad aštrus durnai pa
dės užmiršti tą karčią mintį— 
kūdikis serga... Mintį, kuri už
valdė jį visą..

v Pamažu vinguriuoja baltų 
durnų juostelė, kyla ir sukasi 
maži, palkšvi kamuoliukai —o 
tarp jų vėl: mažos luputės, iš
balęs veidelis, primerktos a- 
kys...

Jis stovi ir pamažu leidžia 
pro drebančias lupas tirštų du
rnų kamuoliukus. Pilkų durnų 
didelius kamuolius, lyg norėda
mas užtemdyti Vaizduotėje su- 
švitusį reginį. Stovi ir girto
mis akimis žiuri tiesiai prieš

Iduuų oi SKy-.plauko rytais virš 
korespondentas !niovll m ine n;

nejus-

ja. \
—Cha—cha—a —kaž kas

nori susijuokti.
—Nutilk, — sudraudžia.
Ir staiga cirko tyla pertrau

kia nustebimo, išgąsčio, nesu
prantamos baimės ūžesys... 
Publika siaubo pagauta ima 
bėgli laukan. Tačiau niekas ne
klausia — kodėl?

Į sceną pas nukritusį subė
ga draugai klounai. Vilgo kak
tą šaltu vandeniu, kuo įmany
dami gelbsti. Atsiranda 'cirko 
vedėjas.

Nieko. Atsigavo. Krisdamas 
jis tik smarkiai susitrenkė. Iš
gąsčio, skausmo ir karčios gė
los pilnomis akimis jis pasižiūri 
į susirinkusius ir nusišypso.

—Tamsta, nuo šios dienos iš 
tarnybos atleistas, — pasako 
jam cirko vedėjas ir palengva 
nueina į šalį.

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

Gydyttfjhs ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidence 6640 S. Maplewood Av. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, iLL.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan S t
Chicago, III,

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, 111.
hl '■ !■■■■■■■ "■H ■ I ■ I ■ ■«

DR. MARGĖMS
3421 So. Halsted Street 

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

[“Kl. G.”] 
(Galas.)

GYVENIMAS 
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Ofiso ir Rts. Tel Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

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

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

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

Ultravioletinė šviesai ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptįekoa 

CHICAGO, ILL.

Spalio mėnesio 
GYVENIMAS 

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

---------- ----------
Prenumerata metams $2
Pusėi mėty $1
Kopija ...................................  20c

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenvrood 5107

Valandos: J nuo 9 ikl 11 nrte; 
1 nuo 6 iki 8 vai. vakare

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Ciricrigo, 111.

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

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki S vakaro

Nedėlioj pagal .sutartį
3401 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.
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j Marųuette Park
Dabokitės plėšikų

9

rašykite laišką p-iai Jurgelio- nuobodus kalbėtojai p. S. Ro
mėnei “Naujienų” adresu, 1739 dis, P. Grigaitis, Dr. A. Zimon- 
S. Ilalsted st., arba telefonu©- tas. 
kit: R(M)sevelt 8500.

Juodrankiai įsake Gustui Ca- 
raveni, savininkui bučernės, ’ 
759 S. Robey st., įteikti jiems 1 
tam tikrų pinigų sumą. Cara-1 
veli i nepaklausė. Rombą išsprog
dinta jo bučerne. Nuostolių pa
daryta į 2,(XX) dolerių.

Susirinkimas

I

Vilniaus Dienos pro 
gramas

LSS. VIII Rajono valdybos 
susirinkimas įvyks šiandie,

Naktį iš šeltadicnio j sekma
dienį probibicijos agentai už
puolė visą eilę karčiamų. Areš
tuota keletas karčiamninkų., 
Bet tai yra paprasti Chicagai ’ 
įvykiai ir nebe naujiena.

spalio 3, 8 vai. vak. Naujienų 
name. Visi valdybos nariai bū
tinai atsilankykite į šį susirin
kimą. nes randasi svarbių da- 

'lykų, kuriuos reikia aptarti 
tuoj aus.

—Anton J ūsas, Sek r.

Jau pradėta vajų busimiems 
Illinois valstijos viršininkų rin
kimams. Generalis prokuroras 
Carlstrom, kuris stato savo 
kandidatūrą gubernatoriaus vie
tai, nusisamdę kambarius Sber- .. . i man viešbutyj. Kiti politikie
riai neatsiliks ilgam laikui nuo 
Carlatromo. Taigi neužilgo pa
sipils kibirai prižadų piliečiams 
— prižadų, kuriuos išrinktieji 
valdininkai didžiumoj atsitiki
mų užmiršta tą pačią dieną, 
kai būna išrinkti.

P-no Žadeikių kalba 
per radio

P-nas konsulas prasilenkė su 
teisybe

Davis vięšbutyj, būrys žmo
nių (vyrų įr merginų), viso 12 
ypatų, minėjo sužieduotines sa
vo draugų. Pasirodė bunka 
“stipriosios”. Viešbučio prižiū
rėtojams tai nepatiko. Rezul
tate sužieduotinio veidas pusė
tinai nukentėjęs. Kiti parės 
dalyviai irgi nukentėjo. Pasek
mės tokios: 
viešbutį 
$150,000 
das.

svečiai traukia 
teisman, reikalaudami 
atlyginimo už skriau-

šiuo 
persi

gyventi

Apskaitliuojama, kad 
mainymo butų sezonu 
kels į naujas vietas 
apie 300,000 žmonių. 

♦ ♦ ♦
Tai tokia moteriška “logika”. 

P-ia Benjamin Fisher, vadas 
Valiva bažnyčios, užtiko savo 
vyrą su kita moteriške. Turė
dama botagą rankose ji ėmė 
kapoti juo moteriškę per veidą, 
per akis, o savo vyrui nei 
ragauti botago nedavė. Tai 
ir teisyl>ė!

šeštadienio vakare Lietuvos 
konsulas Chicagai, p. žadeikis, 
kalbėjo iš Chicagos dienraščio 
“The Daily Nevvs” radio sto-l 
ties. Kalbėjo angliškai, kalbėjo 
kokias 45 minutes. Kalbos tema 
buvo: Lietuva.

Trumpais bruožais apibudino 
jis kai kuriuos stambesnius į- 
vykius Lietuvos istorijoj, sumi
nėjo kai kuriuos lietuvius vei
kėjus, kaip pav. Basanavičių. 
Pabrėžė ryšius, esamus tarp 
Jungtinių Valstijų ir Lietuvos.

Tiek toli, tiek buvo gera jo 
kalba. Bet ve, p. konsulas pa
lietė šių dienų politinius Lietu
vos reikalus ir inimiršo, kad jis 
yra tik konsulas, tai yra ko
mercinis Lietuvos agentas A- 
merikoj. Jis tapo Smetonos 
klapčiuku ir smurtininkų val
džios apologetu.

P-nas Žadeikis, pavyzdžiui, 
pareiškė: g>rdi, prezidentas 
Grinius 1926 metuose gruodžio 
17 dieną atsisakęs nuo prezi
dentavimo ir jo vieton tapęs 
išrinktas Antanas Smetona.

“Poor devil”, sako amerikie
čiai, pamatę kokį vargšą, pate
kusį bėdon. “Poor devil”, gali
ma pasakyti kalbant ir apie p. 
Zadeikį. Neturėjo vargšas drą
sos pasakyti, kad Antanas Sme- 

įau tona su buriu karininkų smur- 
įtu nuvertė teisėtą Griniaus- 
; Šleževičiaus valdžią. Vietoj ' to 

vie- jis pareiškė, kad Grinius “atsi
lakęs” prezidentauti.

Nesunku suprasti, kodėl p.

Pereitą penktadienį, kaip 
vai. vakare, atvažiavo vienas 
šios apielinkės biznieris, kuris 
samdo garažą iš p-nų Pocių, 
turinčių namą adresu 6631 So. 
Rockuell st. Atsidarė biznierius 
garažo duris, įvažiavo atžaga
riomis automobilį garažan, ir 
jau lips laukan.

Tik staiga įšoko garažan pro 
šonines duris du jaunu vyru, 

į taip 20 metų amžiaus. “Ran
kas aukštyn!” sukomandavo 
jie. “Nusigrįšk,” paliepė biz
nieriui.

Atstatė revolverius. Binzie- 
rius turėjo išpildyti paliepimus. 
Plėšikai gi nutraukė laikrodė
lį, atėmė virš 30 dolerių pini
gais ir, susėdę automobilin, 
kuriuo atsekė paskui atvažiavu
sį biznierį, nudumė savais ke
liais.

Tuo tarpu p. Jocius buvo na
mo viduj. Jis pastebėjo tuos du 
plėšiku. Kadangi smarkiai lijo, 
p. Posius išsyk pamanė, jogei 
kas nors įbėgo pasislėpti nuo 
lietaus. Vienok keistas įšoku
sių automobilin jaunų vyrų el
gęsis sukėlė jame abejonės. Jis‘tolimesni

............................ kalingi.
Kas

Artistų 
dainininkes: p. Ona Biežienė ir 
p. S. Krasauckienė; turime 
Jaunuolių Orkestrų, smuik. M. 
Petruševičius, pianistė Maska- 
liunaite, smuik. V. čepukas ir

Ar galime dar ko nors 
daugiau reikalauti, Tur būt tik 
vieno — tai Chicagos lietuvių 
prielankumo. — V. Grauž.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J, W. Beaudette

pa-

Kasdami kanala ties ta 
ta, kur pirm 12 metų apsiver
to laivas “Eastland” ir žuvo 
į 8(X) žmonių, darbininkai rado , konsulas padarė tokį, pareiški- 
anos tragedijos liekanų: auksi- rna- Matote, žmonės kurie neži- 
nį brasletą, 1 
pinigų ir bonką... 
nes”.

Pinigai ir brasletas įteikta 
miesto valdininkams, %o kai dėl 
“prieškarinės”, tai... darbinin
kai sako, jogei ji buvus “real 
stuff”.

*

lietai kada tegalim matyt to
kias iškilmes.

Rengiama šioj savaitėj Vil
niaus Diena pasižymės dideliu 
savo įvairumu ir dalyvių skai
čium.

Kas yra buvęs tokiose apvai- 
kščiojimuose pernai ir užper
nai, beabejo, atsimins, kad Vil
niaus Vadavimo Komitetas dar 
jų nei sykio apvylęs 
Publikai suteikiama 
negu ji kad reikalauja 
kiši. Kreditas už tai,
tenka musų dainininkams, mu
zikams ir 
neatsisako 
patarnauji 
reikalams.

nebuvo, 
daugiau 
arba ti- 
žinoma,

kalbėtojams,' kurie 
svarbiam momente 
bendriems lietuvių

Ateinančiam penktadieny 
kiekvienas atsilankęs į Lietuvių 
Auditoriją liks pilnai užganė
dintu. Pažiūrėkim tik į daly
vaujančių programe vardus ir 

aiškinimai nebus rel-
sušuko: “Kas ten? Hold up!” 
Ažuot bėgus tolyn, vienas plė
šikų tuoj aus iš garažo ir į kie
mą: atkreipė revolverį linkui 
namo, iš kur p. Pocius sušuko, 
paliepė neiti lauk iš namo. 

Plėšikai apsidirbo labai greit, 
taip kad nesėta sukelti nei 
sujudimas.

Atsipeikėjęs biznieris davė kitus. Toliau seka gabus ir ne
žinią policijai. Vėliau paaiškėjo,----------------------- ---- ------- —
kad toj apielinkėj ir tą patį 
vakarą, vienos kokios valandos 
bėgiu, tie patys piktadariai api
plėšę net trejetą žmonių. O ir, 
automobilis, kuriuo jie važinė
jo, buvo pavogtas. Automobilis’ 
Chrysler išdirbystės.

Nachališkumas plėšikų nepa-1 
prastas. Tik pamąstykite: vos 
9 vai. vakaro, vos keletas pėdų 
nuo gyvenamo namb; 
apiplėšia žmogų tuo laiku, 
visos kaimynų triobos 
šviestos, kaip niekas 
miega!

Artinasi tamsus ir 
dens vakarai. Ar vienam auto-1 
mobilistui pastos kelią rasi tie 
patys vyrai, kurie apiplėšė kai-1 
bamą binzierį? Ir ar tik jie yra' 
vienu 
Taigi 
tams, ____ __ ____ --
lesniu laiku, gerai apsižiūrėti, < 
ar niekas paskui juos neseka;, 
apsižiūrėti, ar niekas netikoja 
jų. Atsargumas niekuomet# ne-' 
kenkia. — Reporteris.

pildys programų.
būry turime žinomas

dar
dar

le ieme 
kai 
ap-! 
ne-i

ru-'

du (plėšiku Chicagoj ? 
patartina automobilis- Į 
kurie sugrįsta namo vė

Cicero
Tunio-Dempsio kumštynių 

balsiai Cicero j
at

Subętino čia du dideliu kum
štynių mėgėju dėl Tunio-Dem
psio “faito”. Vienas tų mėgė
jų, buvo p. Frankis Baloonas, 
vietos ugnegesių departamento 
leitenantas, o kitas p. Naruše
vičius, eilinis to paties departa
mento narys, eilinis ugnegesis.

Leitenantas betijo už Demp- 
sey, o p. Naruševičius už Tu- 
nį. Betijo ne iš pinigų, bet ve 
už ką: jei Dempsey laimės, tai 
Nįaruševičius turės vienračiu 
(tačka) atvežti leitenantą nuo 
52 avenue iki 48-court, o jei 
Tunis laimės, tai leitenantas 
turės vežti p. Naruševičių tokį 
l>at tolį.

Kaip žinote, laimėjo Tunis. 
Taigi leitenantas turėjo vežti Į 
p. Naruševičių (lietuvį). Įsivai
zduokite sau reginį: leitenan
tas, kuris sveria kokius 134 ar
ba 135 svarus, įsisodinęs vien- 
ratin veža savo pavaldinį, vyrą, 
sveriantį apie 230 svarų. Sušilo 
leitenantas, prakaitas rieda per 
veidus. Nieko tečiaus nepada- 
rysi: betas yra betas ir sporto 
mėgėjai yra sportininkai. Lei
tenantas, žinoma, butų galėjęs 
kokiu nors budu sustabdyti be- 
to išpildymą. Bet jis pasirodė

VIRŠUI ASHLAND S i ATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Ned8- 
lioj nuo 2:80 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marhhall Blvd.

TELEFONAS C£AWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar ran
das naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
Ol’TOMESRISTAS

AKI'U VIS AKIU SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toli»egystę. Pri
rengia teisinga? akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
(laidas. Speciale atyda atkreipiama 

mokyklos vaikus. Vai. 10 iki 8 vai.
Nedėlioj 10 iki 1 vai. po pietų.

4712 So. Ashland Avė.
Tel, Boulevard 7589

pakankamai geras sportas, kad 
išpildžius betą.

O tų vaikų — būriai! O tų 
žmonių, žmonių — krūvos. At
vežė leitenantas p. Naruševičių 
14-ta gatve iki ugnegesių dar
žinės. Iš daržinės išlindo ugne
gesių trokas, bet pastebėjęs, 
kad leitenantas veža ipaprasią 
ugnegesį, trokas susigėdo, vi
sas paraudonavo ir suskambi
nęs, tartum juokdamasi, pasi
slėpė daržinėj. —Reporteris.

Roseland
vaikučiai 

regulia- 
Del to

yra veAntradienyj, spalio 4 dieną, 
įvyksta Lietuvių Scenos Mylė
tojų Ratelio susirinkimas Stru- 
milo svetainėj. Pradžia kaip 
7:30 vai. vakare. Jau kart kar
tomis buvo “Naujienose” pra
nešta, kad šį mėnesį ratelis sta
to scenoj gražų veikalą “Du 
Broliu”. Nors dar yra laiko iki 
to veikalo lošimo, vienok Ba
telio nariai nenori palikti visų 
reikalų paskutinei dienai. Jie 
stengiasi viską iš kalno parū
pinti, priruošti. Taigi ir šiame 
Ratelio susirinkime bus tarpe 
kitų reikalų smulkiai apsvarsty
ti klausimai, liečiantys kalbamo 
veikalo pastatymą scenoj, 
tolio nariai privalo 
šiame susirinkime.

* * *
Vakar “Aušros” 

kambariuose, 1(>9(X)
gan avė., buvo registracija vai
kučių, kuriu tėvai norėtų pa
mokinti juos lietuvių kalbos —

karną šeštadienį susirinks dau
giau. Mokytojas padarė kaip 
ir kokius kvotimus. Išsyk vai
kučiams gan sunku yra pri
prasti kai kurių raidžių skam
bėjimui. Susimaišo, pavyzdžiui, 
lietuviškai raidė “i” su angliš
ka “e”. Bet pirmos valandos 
mėginimai duoda vilties, kad 
šias “sunkenybes” 
greitai įveiks, jei tik 
riai lankys mokyklą, 
abejoti netenka.

Didesnes abejonės
dėl ko: vietos komunistai pies
tu šoka prieš šią mokyklą. Iš 
syk, kai Vk išgirdo apie mo
kyklos tvėrimąsi, jie, lyg apja- 
kę, pradėjo per “Vilnį” terlio
ti p. Švitrą. Mat, manė, kad jis 
mokytojaus. Pasirodė tečiaus, 
kad mokytojauti apsiėmė V. 
Poška. Be alnjones, neužilgo 
pradės terlioti ir Pošką.

žinoma, komunistų vemiami 
srutai nieko nepabaidys. Vai
kučiai lankys mokyklą, jei tik 
mokyklos vedėjai bus pakan
kamai gabus tinkamai mokin
ti. Vienok komunistai tuo ne
pasitenkina. Jie organizuoja
si, kad atšaukus “Aušros” kny
gyno nutarimą duoti mokyklai 
kambarius. Ot jums ir “svieto 
lygintojai”! Ot jums ir darbi
ninkų “užtarėjai”! Darbininkai 
nori,* kad jų vaikai pramoktų 
nors šok tiek tėvų kalbos, o 
“darbininkų reikalų ginėjai” 
deda pastangas pastoti kelią 
tam darbui.

P-ai raudonieji biznieriai! 
Roselandc yra tiek ir tiek vai
kučių, tik mokinkite juos. Iš
teks darbo ir jums ir kitiems, 
bite tik norėsite dirbti. Nebū
kite panašus tam šuniui ant 
šieno vežimo/ kuris nei pats 
ėda, nei kitam duoda ėsti!

* * * /
Roselando komunistuose, tik

sliau pasakius, pasekėjuose rau
donųjų biznierių didelis nerima
vimas. Tai vis atbalsis garsio
sios pp. šarkiunų paros, kuri 
buvo surengta rodliauzėj. Sa
koma, parė kaštavusi į 500 do
lerių. Aš patarčiau broliams 
komunistams nesikarščiuoti. 
Kaip danguj yra visa eilė di
desnių ir mažesnių šventųjų, 
kaip ten vieni sėdi aukščiau, o 
kiti žemiau, kaip Rusijoj ko
misarai Dcdraugauja su eili
niais komunistais, taip čia Ame
rikoj nenorėkite, kad pp. šar- 
kiunai ar kurie kiti jūsų vadų 
bųti su jumis “za pani brata”. 
Juk jus esate tik pieškos, o va
dai lai vadai kaip kartą Pru- 
seika pareiškė. —Reporteris.

Povilas Kadelskis
Persiskyrė su šiuom pasauliu Spalio 2 d., 1926 ir palaidotas 

Tautiškose kapinėse 6 dieną Spalio 1926. Aš brolis Ignacas Kadels- 
kis, mano moteris Marijona Kadcl.skienė ir sesuo Monika Šamienė, 5 
pusbroliai: Ignacas, Zigmontas, Povilas, Kazimieras, Pukniai, gyve
nanti Amerikoj, o Lietuvoj motina Uršule, 4 seserys: Zofija Lizonie- 
nė, Stefanija, Uršulė ir Konstancija Kadelskaitės.

Apgailestaudami neužmirštame Povilo per metines sukaktuves 
mirties, meldžiame visų jo pažįstamų ir giminių taipgi prisiminti 
apie velionį ir ištarti, tegul jam bus lengva ši žemelė.

Nuliūdę liekame,
IGNACAS, MARIJONA KADELSKIA1 IR GIMINĖS.

JONAS MICKEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugsėjo 30 dieną, 8:30 va

landą vakare, 1927 m., gimęs Užpelių kaime, Žarėnų vals
čiaus, Telšių apskričio. Amerikoj išgyveno virš 20 metų, 
paliko dideliame nubudime moterį Petronėlę, sūnų Julių, 
marčią Stefaniją ir brolį Antaną Lietuvoj. Kūnas pašar
votas, randasi 135 E. 110 St., kampas Edbrook Avė.

Ijaidotuvės įvyks Panedėlyj, Spalio 3 dieną, 9:30 vai. 
ryto iš namų į Visų šventų parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Mickevičiaus giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
MOTERIS, SŪNŪS IR MARTI.

Laidotuvėse patarnauja graborius Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

būti
Ra- 
visi

knygyno
S. Michi-

v<> daugiau kaip 10 berniukų ir 
mergaičių. Numatoma, kad se-

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

krepšelį su 80c. no» budu Antanas Sme- 
preskari- tona ^aP° anlru kartu Lietu

vos “prezidentu”, padarys iš
vadą, kad jeigu Grinius atsi
sakė prezidentauti, tai Smeto
na turėjo užimti Griniaus vie
tą, nes prezidentas, Lietuvos 
valdžios galva, yra juk šaliai 

" reikalingas. Ir ve iš smurtinin
ko, kojomis suminusio pamati
nius Lietuvos įstatymus, šalies 
kontituciją, p. žadeikis padarė 
Smetoną didvyriu!

Apgailėtina yra padėtis p. 
Smetonos, apgailėtina įiadėtis 
jo atstovų svetimose šalyse, ku- kcj. Kas galėtumėt suteikti pil- 
riems tenka šitokiu budu krai- nesnių žinių
pyti faktus kalbant apie savo (Audiejų), malonėkite atsiliep- 
valdžią. Jų laimė dar, kad to- ti. Jei patogu, ateikite į “Nau- 
kioj šalyj, kaip Amerika, ne- jienas” pasikalbėti tuo reikalu 
daug amerikiečių nusivokia,1 su M. Jurgelionienc; jei nepa- 
kas dedasi Europoj. — Rep. ranku ypatiškai pasimatyti, pa-

Atsiliepkite
i

Chicagos viešųjų mokyklų 
mokytojos ir mokytojai pra
dėjo vajų sukėlimui $100,000 
fondo, kad atrėmus mayoro 
Thompson© ir bendro mokyklų 
tarybos prezidento Coatli pasi- 
mojimus nukapoti darbininkų

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

4

po- 
(Pe-'

Chicagoj gyveno pirm 
ros metų Petras Audiejus 
ter Audio). Jo adresas buvo 
toks: Peter Audie, 10522 In
diana avė. Jis pirm poros me
tų mirė. Jo giminės dabar krei
piasi į “Naujienas” prašydami 
suteikti daugiau informacijų 
apie velionio gyvenimą Ameri-

apie a. a. Audio

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

GRABORIUS
Musų patarnavimas 4H! 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Nėra kito šaltinio., 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Nauiiemut

THEM DAYS ARE GONE FOREVER (A New Tune Each Day
CLASSIFIED ADS.j

Announcements 
Pranešimai

Pirmyn miurauH choro repeticija 
įvyks antradieny, spalio 4 d., 1822 
Wabansia avė., <8 vai. vakare. Visi 
dainininkai ir dainininkės, o taipgi 
norintieji prisidėti prie choro pra
šomi atsilankyti. —Valdyba.

S. L. A. 36 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks seredoj, Spalių Oct. 5 
d., 8 vai. vak., Mildos svet., 3140 So. 
Ual.sted St.

Visi nariai prašomi atsilankyti.
— M. Valdyta, sekretorius.

Spalio 4 d, 8 vai. vakare Aušros 
kambariuose, 10900 S. Michigan Avė. 
įvyks Lietuvių ImprovCment and Bc- 
nefit K liuko sutrinkimas. šiar^l su
sirinkimo bus svarstoma paprasti ir 
nauji reikalai. Nariai, kurie esate 
neužsimokeję mokestis, užsimokėkite. 
Visi nariai ir nešintieji prisiiašyti, 
atsilankykite paskiitu laiku.

J. Tamašauskas, seki
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M E N T S
Personai

Asmenų Ieško
Business Chances

Pardavimui Bizniai
LIETUVIAI, bukit pasekmingi, Pardavimui vaisių krautuvė ir gro- 

lankykit Dickinson Business Coliege. , sėmė, geroj vietoj tarpe 2 bučemių, 
Asmeninės instrukcijos: 30 dienų lietuvių kolonijoj, 3 kambariai iš už- 
kursas. Trumpraščio, knygvedystės, Su $4000 cash galit veikti. Savinin- 
mašinėle rašymo, dienomis ir va- khs 2917 W. 63ar St. 
karais. 218 S. Wabash, Room 824. 
Wab. 2082.

Help VVanted—Feniale
Darbininkių Reiki*

PARDAVIMUI bekernė pusdykiai. 
6540 S. Ashiand avė. Atsišaukit po 
1 vai. dienų.

Real Estate For Sale
Namai-žemš Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemš Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

Miscellaneous
{vairus

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

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

KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT

Namą,
Biznį,
Automobilį, 
Karmą

ATSILIEPKITE 
PAS MUS

Gerus bargenus greit per 
pasaranga išleidžiain.

REIKIA moters sortuot skudurus.
1505 W. Austin Avė.

Help VVanted—Malė
Darbininku Reikia

BEKERNĖ pardavimui, yra užtek
tinai vielos dėl 2 Šeimynų ir rout. 
4743 S. Wood St., Chicago, III. Tel. 
Boulevard 8544.

MUSU KOSTUMERIAi:
tur-!

SU mažu įmokėjlmu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabūdavo
te ir moderniškai įrengia. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puik oje Mar- 
quette Park apielbikėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boutevarų. Pirkė
jas 
mo

ATYDOS
Nrmu statytojas parduoda 3 nau

jus *2 flatų namus prie Garfield 
bulvaro, 6—6 kambarių, didelės 
sparvotos tilcs* vanos, lietaus lašų 
vana, dvigubos base sinkos, garo ir 
karšto vandens šiluma, angliškas 
skiepas, renda $220 j mėnesį, kai
na $23,000 kiek i venas, geras invest- 
mentas, reikia apie $5000 cash, ki-1 
tus kai)) rendą.

1922 W. Garfield Hlvd.

GERIAUSIS bargenas Englevvood’e, 
biznio namas, netoli transferinio

MES -parduodame olselio kaino
mis visiems.

kampo, krautuvė, kambariai ir 2 People’s Plbg. & Htg. Sup. Co 
490 Milvvaukee avė. 
Haymarket 1018—4221

flatai, kampinis namas, pažiūrėkit 1 
1114 W. 59 St. Kaina tik $6950, 
cash reikia $1500. Savinipkas An- 
thony Zuris, Phone Midvvuy 3639.
6029 S. Champlain avė.

PARDAVIMUI lotas per savinin
ką, 25X125, prie Westem avė 

! tarpe 73 ir 74 St. M. L. <

SUTAUPYKI? PINIGU
Mes dar parduodame specialė- 

mis kainomis plumbingą ir namų 
apšildymo reikmenis, arba įvedam 
nieko neįmokant per 2 metus iš

j bekernę 
kambarys 
vvood, {II.

i
May

REIKALINGAS anisenis žmogus 
katras yra dirbęs prie saliuno už dže- 
nitorių. Gera mokestis. Atsišaukit 
1730 So. Halsted St.

Iš PRIEŽASTIES šeimynos nesuti
kimų. parduosiu arba mainysiu 28 
kainlkurių v’j imhžh m<- miestely- 
je. 50 mylių S. W. nuo ChicagoH, kam- 
| inis lotas 50x125, su rakandais cafe, 
taipgi 3 flatų murinis-medinis, 1-5 ir 

’ 2-6 apartmentų, 8 karų medinis ffara- 
į žas, rendos $136 į mėnsj, pečiumi šil- 
!’’omas, netoli Kedzie ir Irving Park 
• Blv., kaina tik $11.500, Phone Forest

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

S. J. DARGUŽIS 
«07 W. 18th St.

'anai 4960

gaus lengvinamas išmokeji 
sąlygas. K /eipkitės: 
7114 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI gražu' 7 kamba
rių bungalovv, karštu vandeniu šil- 

| domus, toiletas ir prnusynė ant 
viškų, garažas, $3500 cash. kitus 
kaip rendą. 5942 S. Taimeri avė. r»roKt>cct 57G"».

m avė., nieko ne)mokant per 2 metus iš- 
CARMI-įmokėti. South-End Plumbing Heating

—----------- ---- --------------------------(CHAEL, 10018 S. Sangamon st. Va- Supply Co., 2108 S. State St. Calu-
z karinėj pusėj gatvės. ' met 4200—2029.

PARDAVIMUI į i ark Ridge, 422 
: Lake Avė., 6 kambarių reizdenci-; 
ja, karštu vandeniu šildoma, kam
pinis lotas, 87 y 124, assesmentai iš
mokėti. $13,500, — $5,000 cash, 
2Mi bloko North VVestcrn Stotis. 
G. Earl Grlnder, 4956 N Kentucky 
avė. Palisade 0029.

met 4200—2029.
' . 1_________

MŪRINĖ bungalovv užpakaly loto,; 
3 dideli kambariai, porčiai ir gara- Į 
žas. 6809 So. C.nmnhell avė.

PARDAVIMUI namas ir lotas, 
vaisių ir daržovių krautuvė, pinigų 
daug nereikia. 3541 S. Halsted st. 
Tel. Yards 7118. z

REAL ESTATE SAI^ESMEN
Turiu gerą pasiūlymą ketu

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

BUČERNfi ir Grosemė, Roselando 
geriausiai išdirbta vieta. Geras ly- 
sus. Bargenas. Priežastį palyrsit anv 
vietos. 10742 S. Michigan Av. Phone 
Pullman 6762.

GEBAS INVESTMENTAS
Mes dar turime keletą naujų 2 

fialų namų, randasi 7313 S. Maple- 
wood avė., 5—5 kambarių, garu 
šildoma, viskas moderniška, kaina 
$15,500, cash $2000 arba daugiau, 
savininkas. B. List, 7639 S. Bacine 
avė. Te). Vincennes 4486.

AMB1TINGI VYRAI 
su karais

kurieMAN reikia keletą vyrų, 
yra užtektinai ambitingi darbui ir 
nori uždirbti ekstra pinigų dirb
dami subatomis po pietų ir nedė- 
iiomis. Mums reikalingi ne vien tik 
darbų ieškotojai. Jums nereikia 
turėti patyrimą, bet turite būti virš 
25 metų amžiaus ir būti Chicagos 
gyventoju virš 2 metų. Pasimaty- 
kit su manim asmeniškai šiandie.

Ofisas atdaras iki 8 vai. vakaro.
5rR. JAMES VERR, 

Room 348
29 S. La Salio St.

REIKALINGAS antrarankis ke
pėjas, kad mokėtų sverti ir susuk
ti duonų. Atsišaukit 3 vai. po pietų. 
3357 So. Auburn Avė.

JAN1TOR |>agelbininkas unijistas 
ir kad mokėtų automobiliu važiuo
ti. Turi būti pavienis. Guolis ir val
gis. 451 East 47 st. 2 floor.

BUIKAI INGAS 
jas i rcstilui antį)

sukantis virė- 
ilcikit tuojau.

For Rent

MAi nrF’tTN PARKE 
Ucndon G k.-urbarjų flatas. kaištv. 
vandeniu š‘<d'mas, Gf)?5 S. Cr.l’fomia
Avė.

Fu m i tu re & Fixturės
Rakandai-įtaisai

EXTBA. Pardavimui saliunas su 
namu ar be namo. Priežastis — tu
riu kilų biznį. 5111 Wejitworth av.

Exchange—Mainai

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

Ravenswood 4098
MAINYSIU bungalovv į lotą, 6 

kambarių mūrinis bungalow su vi- 
xais įrengimais. Mainysiu į Litą.

THE ROYAL MORTGAGE & 
REALTY CO.

Hemlock 8300.

1IYDE PARK namas, 7 kamba
rių, 4 miegruimiai, vana, elektra, 
’avatory, 1 karo garažas, gražus 
iardas, $2500 įmokėti, savininkas, 
5124 Drexel avė. Midway 6658.

MAINYS
Grosernes, 
Bučernes, 
Lotus, 
Automobilius

ANT
Namų, 
didelių, 
mažų, 
vidutinių.

Tuoj teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4<M>0

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

12 APT. namas, dideli 4 ir 5 
kambarių apt. mainysiu, $16,000 
couity mainysiu į mažą namą ar 
lotus. A. SHEPANEK, 2549 Mil-' 
vvaukee avė. Albany 6369.

STOGDENGYSTR
Jūsų stopų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 

j senu-
— Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę

KAINA nužeminta *2(100. ko tik api’e||„kfj. ĮBteigta 34 mel<4
♦ > *1 t* ** 1/ *1 12 1 A 1 / 1i mo. Didžiausia ir geriausia____________________ c--------------- ' užbaigtas

. vi v„ >233 S. Kilpatriek Avė., bloko 
50 PĖDŲ lotas, su ekstra dideliu j pietus nuo Archer avė. karų, fur- 

garažu, galima pastatyti 5 kambarių nas šildomas, aržuolo trimas, gra- 
žinl dekoruota.*, stikliniai porčiai, 
knin„ $<S.r>O(». 1HOH S. Ashland avo. 
Canal 1272.

cottage, yra krūmų ir vaisinių me- 
, 2^1600 Savini nk as, 9G2 1

Charles St. Beverly 3925.
2 ELAT, niurinh namas, 5—5 ;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

kambarių, 4341 Drummoml Place,, _ ApiiiTrimiT aav» 'KTionn nmiltv

kuinu »i:>,IM)0. cash reikia įisOB.; W00, Riiru Šildomas, 2 karų iru
ti. Kari Grindler, IW(I N. Kcnfucky ' >•“*»«. ‘VBna’ 'ietnl',a,. „fe?!.,';“""' uvc. Tel. Palisade 0020. ąržuo o trimas, kaina $10.900, kitus po
_______________________ ______ _ $100 j mėnesį, 5553 S. Albany Avė.

Republic 7104.
PARDAVIMUI 2 augštų medinis -------------- ------------- -----------------

namas, cementiniu pamatu, vana, yra NAUJAS mūrinis bungalovv, per 
c/mrn1 *ts,ml)anams an* viš<ų, garažas savjnjnką 5 kambarių, karštu vande- $6950 arba geras pasiūlymas, geroj | nill 11<rnRViet5. knvitvnnn.
apielinkėj, Northwest side. Gatvė ir 
ėlė cementuota ir apmokėta, lengvais 
išmok8Jimal» .savininkus Kildare 4078' a.‘“u'į;“į Mamona, "'Nowė---------------------- ----------- I astle 1381

PARDAVIMUI pigiai moderniškas 
2 flatų mūrinis namas, netoli trans- 
portacijos, moderniškas, yra ug
navietė, 2 karų garažas, •įtaisymai 
ai ’ / ‘ ,
Mayfield a ve. Tel. Merrimac 4162

niu šildomas, ugnavietė, knygynas, 
lietaus lašų vana, miegojimui porčiai, 
gražiai dekoruota, 2Mj bloko iki Mil-

PARDAVIMUI moderniškas mūri
nis bungalow, 6 dideli kambariai, sta-

r mokėti Mr Herrmarm 1747 N ™vini"ko, parduosiu už $9800. pmoKcu. aii • iięi riiiuiin, 1/1/ n. i.Qlo w 0Q <>499 xo,xf1319 W. 98 PI. Beverly 2422, šaukit 
vakarais.

unijos darbininkai snmoomi.
J. J. DIJNNE ROOFING CO. 

3411-M) Avė.,
Phone Lawndale 0114

MEDINIS, 2 apt., 5-6 kambarių,' 
naujai dekoruotas, pečiais šildomas, I 
garažas, cementuota gatvė, netoli ka-; 
rų ir N. W. R. R. bargenas $11500, f . - - , . .
jmokėt $2,5(M). Savininkas 1738 Snm-1 bą, darbas garantuotas, mėnesiniais 
merdale, Ravensvvood 1592. > į?,nok9',',«Į«- ^estern Construction______________________________ Co., 6559 S. YVestern avė. Phone 

, , I Hemlock 3768.PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis,
5—5 kambarių, furnas šildomas,,
paranku prie geležinkelių ir karų, 
netoli mokyklų, 2 flatas tuščias,
kaina $13,500, cash $2,000, agentų 
nereikia. Savininkas.

Tel. Pensacola 4451

MES BUDAVOJAM GARAŽUS,
gorčius, taisom įvairų medžio dar-

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 įmokėjimą. 3801 
N. Crawford Avė. Irving 2634.

PARDAVIMUI 6 kaipbarių medinis 
namas, gerame stovy j. Lotas 50x125. 
Arti mokyklos ir bažnyčios. Gražus. 
Žali medžiai. Kaina $6500. įmokėti 
$100 ar daugiaus.

Savininkas
Telefonas Lavvndale 2525

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, 
po 6 kambarius flatai, moderniš
kas, 4otas 35V125, prie 87 St. ir 
Manistee avė. Tai bargenas, geriau
sia pirkinys So. Chicagoj, kaina 
tik $14,900, greitam pirkėjui. Chel-1 
tenham Realty Exchange, 8700 
Commcrciai avė. Saginavv 6152. i 
Jake Belinas.

Bridgeport Pain t i d g 
& Hardware (’o. 

dalevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St
Phone Yards 7282

J. S RAMANC1ONTS.

RUBIN BROS.

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

TURIU parduoti naują 5 kam- Karu šildoma, prie 75 St. lto bloko j 
barių mūrinį bungalovv, miegojimui ■ vakarus nuo Cottage Grove Avė. Kai- 
porčiai, 2 karų garažas, yra visi na $15,000, cash, kitus išmokėji-
įrengimai, net ir anglys. Pensacola i mais. Tel. RadcHffe 0825.
3537 A. B. McMAHON, 5814 Roscoe;

15 FLATU BARGENAS
GRAŽUS 1927 ultra moderninis — 

namas, flatai po 4 kambarius, vis- ų 
kas išrenduota, $12,000 į metus, ge- gja 
tai finansuotas, turiu atiduoti savo 
*30,000 euuely šių savaitę už ge 
rir.iisį cash •pasiūlymą arba mainy 
MU 
kit

į lotus arba mažesnį namą, šou 
savininkų Co'umbm 0121.

' l’O
•m

MES nupirkome rakandus 150 
kambarių, hotelis po 3 kambarius 
taipgi. Pilnos mieros lovos su 
springsais $25, krėslai $3.50, dre- 
r.criyi $15, vilnų blanketai $2, prie
galviai $1, karpetai 9X12 $10. 4513 
N. Clark st. Ardmore 2075. Atsi- 
neškit šį skelbimą, gausit $5 už pir. 
kinį $30 ar daugiau.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PUIKI MŪRINĖ REZIDENCIJA
2 karų garažas, netoli Addison 

( St. ir Greenvlevv avė., gerai pasta* 
i tylas. Kas nori ^erp namo, atva
žiuokite Ir pasižiūrėkite. Turiu par
duoti dėl užbaigimo reikalų, $25,000, 
cash $5000. Agentų nereikia.

3645 N. Greenvlevv avė. 
Graceland 8579.

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

$500 ĮMOKĖTI
$55 į mėnesį įskaitant visus nuošim-

1 čius, nusipirksite naują modernišką 5 
kambarių mūrinį bungalow, cementuo- 

- ta ėlė, cementiniai šalytakiai, dideli 
i COTTAGES nuo $2500 ir dau- viškai ’»* skiepas. Galima tuojau 
„..ui, 2 flatų namai, $7000 ir dau- kraustytis. Atvažiuokit ir pažiūrėkit, 
giau, 3 fialų namai nuo $9000 ir Priimsime lotą kuino dalį įmokėjimo. 
dauginu, taipgi krautuvės ir biznio ^348 Irving Park Bhrd. Kildare 0017. i 
i'iapertės. Viską galit pirkti su 
mažai pinigų. Branlt & C 
4122 Armitage avė. Belmont 3128.

$500 JMOKfiTI
$70 ) mėnesį, įskaitant nuoš. 2 apt. 
rendų $45, naujas, gražus 2 apt. kar
štu vandeniu šildomas, sun parlor, 
miegojimui porčiai, lotas 30x125, 20 
minučių iki vidurmiesčio, gera trans
portacija greit augančioj apielinkėj, 
kur kainos kyla, mainysiu j namą ar 
lotą. Gatvė cementuota ir apmokėta, 
nėra išlaidų. Imkit Kedzie Avė. karą 
iki Archer Avė. eikit 2 blokus j vaka
rus, arba imkit Ancher Avė. karą iki 
Spaulding Avė. ofisą? 4436 S. Spauld- 
ing Avė. Tet. .Lafayette 9570, arba 
kreipkitės prie savininko 4358 §outh 
Spaulding Avė.

BARGENAS — mūrinis, 2 flatų, 
5—5 kambarių, porčiai, 2 karų ga
ražas, netoli mokyklų, eouity $3,200, 
kitus kaip rendą. Savininkas;

1751 N. Meade.
Albany 0748

PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinis 
bungalow, aržuolo trimas, furnas šil
domas, 5437 California Avė. Rev. 
6540.

NAUJAS 2 flatų namas prie 
Concord Place, netoli Cicero, 1 blo
kas į vakarus nuo North Avė. Už 
geriausį pasiūlymą. Kaina $17,500, 
lengvais išmokėjimais ąr pasiūlymas. 
Savininkas 4857 Concord Place.

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė,

Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRARTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

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

5354 So. Halsted St., 2 augštų na
mas, krautuvė ir flatas ir 1 flatas 5 
kambarių viršui, augšti grįsti viškai, 
didelis 3 karų garažas, 1 blokas nuo 
Garfield 
$2000. 
p ari oro.

CaĮ°w, mūrinis RUNGAI OW. $500 CASH VANA.KAINA $285u 4 KAMBARIU IR 
. Yra elektra, miesto van

bulvaro, tiktai $8000, cash 
Puiki vieta dėl soft drink

Žemė verta $800 už pėdą.' 
RAGEN BROS.

5433 So. Halsted St.
Yards 4259, Boulevard 6249

VARTOTOS LENTOS
Gaukit musų kainas vartotų ir 

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

I’ARDAVIMII nama.i 2 aukštų ATIDUODU, pinigu nereikia, gra
li. kambarius; parduosiu už pir-t;Us 24 apt. 6 ir 4—5 kambarių, lo- 

l is 100x125, gera transportacija, 
-aviniukas, DAN A. MEYER. Cent. 
2746.

ir teisimi!) pa-duiymą. Pricžas 
p rd vinto — važiuoju į Flori 
501 W. 32 St.

invrslnientas. Pardavi

Keletas naulu .» kambarių namų, (|U()> grįsta gatvė, apie 4 blokai nuo 
*7250. kitus $55 i mėnesi, su nuo- [rving pnrk gatvekario, $300 įmo- 

1 Umčhis. t-’e vana. skalbimams klo-^j ir po $35 j mėnesį. Edvvin H.

G E RAS IN V E ST M E NT A S
, prie A vers iri 

, - « , ,.ąjringflcld, kaina $5,500, cash $2500.pavienis apšildymas, 2 karų gara- I{ Bruce, 745 N. Hamline Avė.,' 
Jas, šildomas, kaina $lo,o00, Kp<jzje 7891.
$16,000. 2252 N. Oak Park, avė. , Atdara visą dieną nedėlioj

Mcrrimac 8737. i____________ ‘_____ _j_____1

inui 3 natijf muriniai 2 fintų na- Biznio lotas 50 pėdu, 
m:u, 5—5 kambanų, moderniškas, 1 p.nrin<rfidd. kaina $5.!

’ 1 lo-iThake, 5248 Bėrteau avė. Kildare’vs A. B GRUNDEB. BaHdcrs, 17454.
‘>932 Lavvronco cve. Pensacola 6776. ! ’ — I » » -- ! I M W ■ I - —■ ■ ■— ‘ — - - « — — . «• - -

SUSTOK! SKAITYK!
Apie šiuos modelinius namus

Diitch colonial typo, po 7 kam- 
Varius, su visais parankamais, vis
kas pirmos pušies ir vėliausios ma-

i dus. Iš lauko yru presuotų plytų 
mūras. Vidus ištaisytas taipgi vė
liausiais pagražinimais ir pagerini-

„. iri u GERA vieta dėl gas stoties, Road mais. gasas, elektrinė ledaunė, kris-VAIKINAS parduoda 5 kambą- house arba daržo, 40 pėdų prie ce-. ’
1 ių rezidenciją, stikliniai porčiai, mentinlo kelio, šaukit savininkų, 
furnas šildomas, netoli šv. Konstan- Behnont 2407
tino bažnyčios, taipgi lotas 25><125 
>7000 už viską. 5719 Grover st., 1 
blokas į pietus iki Higgins rd., ar-1 
Ii Lawrenee karų. Savininkas Pen-

arba C. A. Kirkvvood
3939 W. North avė.

sacola 4111.

Finansai-Paskolos
Financial

BARGENAS. Parduosiu arba mai- 
niurin j 

2 karų 
bažny-

nysiu (> knhibarių nauji} j bi1tigalow, furnas šildomas, 
garažas, netoli mokyklų ir 
čių. Savininkas.

3617 W. 60 Pi. Republic

' i;l MOKG](NA1
3-TI MORGIČIAI

6% NuoŠimčia’

KRAUTUVIŲ F1KCERIA1
Grosernių, BuČer- 
nių, Delikatessen, 
Rcstaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų spccialumas. Ge

ras patarnavimas, žemus 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 St c*ate Street.

0641

Iš PRIEŽASTIES bedarbės, par
duosiu savo gražų Stark Grojiklj Pi-, 
aną už $100. Paimsiu $25 dabar ir 
rtotaa už kitus nuo teisingų žmonių.1 

ANTON DVORAK
• 2332 W. Madison St.

Ist floor

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

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis bungalovv, aržuolo Irimas, fur
nas šildomas. 5437 S. California 
avė. Beverly 6540.

TIKBA vert?. Naujas 4—4 ir 4—5 
kambarių, garažas, $5,000 cash, 
įplaukų $300 j mėnesį. 3632 Charles 
st., t blokaH iki Ashland avė. Stew.

, 6509.

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

$4000 cash nupirksi! eųuity mo
derniško 2 flatų namo, 8112 Varnon

' avė., 5 kambarių, 2 karų mūrinis 
1 garažas, kaina $16,500. WM. KIBK,

PARbUOSIU savo $850 grojiklį
pianą, rolelius, soliuką, cabinet, pasta- , <..*«,• 1 garažas, narna <piu,.>uu. rtimv,
tomą liampą, $110, 6136 S. Halsted St., * ARDAS IMI I arba mainymui, I savininkas, 7745 Esscx avė. Saginavv 
1 fl gražus b kambarių mūrinis bunga- 1 3370.

’ovv, aržuolo trimas, karatu van- 
leniu šildomas, skersai kelio nuo 1 
Guge parko, parduosiu už goriau
si pasiūlymą. Prospect 1273.

Automobilcs
7 PASAŽIER1Ų Case sedan, gc- 

• raine stovyje; savininkas parduosiu 
labai pigiai. 4513* N, Clark Street. 
Ardmore 2075.

NAUJAS 3 FLATŲ MŪRINIS

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

3555 W. 60th Pi.
Prospect 9073

Business Chances
Pardavimui Bizniai duoti $95 kiekvienas, 

čias, $6000 cash, kaina $27,000.

Bargenas Aptiekoriams 3153 Montrose avė.
 Juniper 7607

Anglišku skiepu, 3—6 kambarių, 
į mūrinis, miegojimui porčiai, radio 
i prijungimai, viskas įmūryta, prie 

l'rov netoli Montrose, 2 apt. išren- , _A . o .
1 duoti M>5 kiekvienus vienas tui- ?oma’’ 8 knrųl,,,tara'

Paaukuosiu greitam pardavimui 8 
kambarių namas, karštu vandeniu šil-

ža«, Eųuity $6000. Išlygos neblogos.
3857 N. Kilbourne Avė. Polisade 5797

PARDAVIMUI aplieka pigiai, nau
jausioj lietuvių kolonijoj. Biznis 
geras. Kas nori įsigyti gerą biznį, 
nepraleiskit progos, šaukit

Hemlock 0795

PARDAVIMUI 6 kambarių mu- 
karštu vandeniu 

kambariai ir mie
gojimui porčiai, kaina $14,000, iš-

: rinis bungalovv, 
šildomas, dideli

mokėjimais.
4127 N. Tripp avė.

BUČERNĖ ir grosernė daranti ge- 
rą^biznį per 17 metų. 1927 m. pada-1 
rė $42,000 apivartos. Išeinu iš biz
nio arba parduosiu ar mainysiu ant 
2 flatų bungalow. Greitam pardavi
mui pašauk A. Kamenjarin & Co., 
3042 Wentworth Avė. Mr. Girlich, 
Phone Calumet 4663.

PARDAVIMUI naujas namas po 
4 flatus po 4 kambarius, tile vana, 
^4 bloko į vakarus nuo Western 
avė. Priimsiu išmokėtą lotą už dalį 
įmokėjlmo, savininkas. 6311 South 
Kedzie avė. Tel. Republic 1145 ar
ba Prospect 3502.

taliniai elektros fikčeriai, vėliausios 
mados. Šis namas yra atdaras dėl 
ipžiurėjimo nuo 9 ryto iki 9 vaka
ro. Apžiūrėki! šį namą kol jus pirk- 
site arba budavosite. čia randasi 
daug naujų ir gerų pegerinimų, jus 
norėtumėt ir savo name turėti. Pla
nai ir apskaitliavimas suteikiamas 
dykai, kas to nori.

4943 Kentuckv Avė.
(arti Elston ir Lawrence) 

GEO. L. TOMPKINS 
Budavotojai

informacijų šaukit Kildare 1959

PARDAVIMUI PER BUDAVOTO- 
JĄ 5 kamb. naujas moderniškas me 
dinis bungalovv, galima padaryti 4 
kambarius ant .viškų, furnas šildoma, 
tile grindys ir maudynės, įmūryta va
na, moderniška konstrukcija, gal ve 
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.

Del

GERIAUSIS bargenas North West 
side, 5 kambarių cottage, 2 karų 
garažas. Kaina $8,900, cash $800.

Atsišaukit:
J. R. BRUCE, 

745 N. Hamlin avė.
Kedzie 7891

Paskoia suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus 

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

GARAŽUS, purčius, cementinius 
! lalytakius, grindis, pamatus, stogus 
1 malevojanie, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 

i metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
, Hem. 7969.5429 S. Ashland avė. 

Arctic Construction Co.
General Omtractors

Educational
Mokyklos

TURIU parduoti žemiau savo kai
nos, 5 kambarių bungalovv, 2 ka
rų garažas, kaina $6500, jei pirk
sit tuojau, $2000 įmokėti. 7820 
Avalon avė. Tel. Saginavv 6759.

GRAŽUS 8 kambarių mūrinis 
bungalovv, 4 iniegruimiai, geroj 
South Shore vietoj, aliejum Šildo
ma, savininkas priims $2000 cash, 
kitus kaip rendą. Nevada 7814.

10 FLATŲv namas — 79 St. ne
toli Ashland, moderniškas, parduo
siu arba mainysiu bile į ką kaipo 
dali įmokėjimo. WALTER J. PAUL, 
Real Estate, 3236 W. 55th st. apt. 2.

GRAŽUS 6 kambarių bungalovv 
pardavimui per savininką, nėra 
asesmentų, nėra katalikiškos baž
nyčios nei parapijinės mokyklos, 
kaina $9,000, priimsim geriausį 
cash pasiūlymą, Larscn, 1821 Lo- 
well avė.

7224 S. OAKLEY AVĖ. — 6 kam
barių modarniškas bungalovv, garu 

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis j šildomas, aržuolo trinias, tiktai 
i namas su garažium. Puikioj apielin- $8950, cash $500, kitus po $60 į 
kėje, Roselande. Parduosiu pigiai. [ mėnesį. T. M. RYAN, 105 N. Clark 
10520

ije, Roselande. 
>520 So. State St. St. Cent/ 2384.

Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo- NEBRANGI biznio 
siu lotą ir pastatysiu 5 kambarių mu- flatų, kaina $15,500, 
rinį bungalovv, aržuolo trimas, furnas mas, 5—6 kambarių, 2 karų 
šiluma, .tik $500 įmokėti, kitus kaip žas.

-----------r
prapertė, 2 

mūrinis na-
gara-

rendą. -David Whitelavv, Builder, 4417 
N. Major Avė. Tel. Kildare 8490.

- .--rf-, ■ r. 1

4316 Milvvaukee avė. 
Kildare 7491.

Pardavimui 10 akrų prie 83 ir 52, 
dvigubas, Mj sekc.’jos linija, $12,000 
akras — 25% jmokėt, kitus išmokėji- 
miais. Tel. Sunnyside 6925.

COLONIAL Gardens. Nauji, mo
derniški 2 flatų muriniai, $16,000, 
cash $4000.
\ Savininkas Kildare 8695

DIDELIS bargenas. Turiu par
duoti mūrinį 4 • apartmentų namą, 
didelis lotas, geros įplaukos, $3000 
įmokėti, kitus pagal šutartį. Saukit 
Edgewater 0407.

7 KAMBARIŲ nauji mūriniai bun
galovv, Rogers Park, karštu vande
nili šildomi, $500 įmokėti, kitus 
taip rendą, didelis nuleidimas daug 
mokant, 28 Shervvin avė. Savinin7 
cus ant vietos subatoj ir nedėlioj, 

7434 N. Western avė.

EDWARDS PUIKUS NAMAI — 
gražus, moderniški, $16,500 iki 
$25,000. Tikri namai gražiame Be
verly Ilills, bungalovv kainomis; jie 
randasi 10033 Irving, 9944 Prospect, 
9820 Ilamilton, 9850 Iloyne. Key. 
9134.
------------J ....... — . .......... ........

GERIAUSIS BARGENAS North- 
west Side — 2 flatų mūrinis na
mas, £—5 kambarių, sunparlorai, 
ic.e box, aržuolo trinias, tile vana 
ir prieangis, gasiniai pečiai, lotas 
31 y 125. kaina $14,500, cash $1500. 
J. R. BRUCE, 745 N. Hamlin avė. 
Kedzie 7891. Atdara nedėlioj visą 
dieną.

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

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

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

vakaras

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-EIectric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 

! karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
j riaus išmokti to amato ir greitu lai- 
1 ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
I ’im Darbą surandame $20.00 ir $40 

•nokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1S07 W. Madtson Street f

PASKOLOS namų savininkams — GREITAI IR PIGIAI 
$100 iki $500, be inorgič.ių arba pa- IŠMOKINAME ANGLU KALBOS • - • • ...... • . i -------sintaksės, aritmetikos,

knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 

■ sistema stebėtinai greitai užbaigia- 
; ma pradinį mokslą j devynis mėne- 
! sius; aukštesnį mokslų j vienus me- 
I tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
•j jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus, 
i Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa- 

l vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo Šakose 

i apsišvietę.
Amerikos Lietuviu 

Mokykla ’ 
LIETUVIAI ncatidėliokit. Artina- 3106 So! Haht^SL^Chk^go, UI.

si žiema, užsikamšykit langų sky-1_________ ___________ __

sirašytojų. Matykit inus dėl greito gramatikos, 
patarnavimo. knygvedysti

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

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 . Central 6260

Miscellaneous

les. BIQUE, 40 metų langų kituos 
tujas. Pašaukit, npskaitliavimas dy
kai. 126 W. Grand avė. Sup. 7744.

HELICOPTER
Kas nori įsigyti aeroplaną — 

foot novvcr, pakelia 300 svarų, $3860. 
Gasolino jėga pakelia 500 svarų, 
$4500. 4684 W. Erie St. Austin 4204.

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo j trumpą laiką ir

va-pigiai. Mokiname dienomis ir 
karais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincenes 8932


