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Meksikos maištinin
kams nesiseka

Maištininkų vadas sušau 
dytas

Tikisi greito Indiana angliaka 
šių laimėjimo.

Meksikos kandidatai pre 
zidentus bando ko Ii

maištus
Nesitikėdami 

muose, bando 
lala. Kurkto 
prie sukilimu, 
sostinėje

Okupuota Lietuva
Chicago, III., Trečiadienis, Spalio-October 5 d., 1927
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Po vėtros St. Louis, Mo. — žmonės likę be pastogės gyveiįg gatvėse. O tokių 
benamių yra tūkstančiai.

Svarba Darbo partijos 
konvencijos

Turės nuspręsti dėl susidėji
mo su liberalais

Spaudžia lietuvių švietimo 
įstaigas.

Lenkijoj veikia tam tikras • 
įstatymas, kuriuo einant viso
kios įmonės, turinčios savo tik
slu pelną, jeigu tik cluoda. dar
bo bent penkiems darbinin
kams, privalo mokėti tam tik
rą mokestį į vadinamąjį Ne
darbo Fondą.

Visa tai butų nieko, jeigti 
tas mokestis butų imamas tei
singai. Bet jis panorėta imti ir 
iš lietuvių švietimo Įstaigų, 
kaip Vytauto Didžiojo gimna
zija ir Mokytojų Seminarija. 
Kai pradžioj tas mokestis bu
vo paskirtas išvardintoms įs
taigoms, tai jos padavė skun
dą, nurodydamos, kad nėra 
pelno, o tik grynai švietimo iš

| Maištas ištiko netikėtai, gen. 
Gomez ir Serrana pamačius, 
kad jie mažiausios progos lai
mėti rinkimuose neturi. Jie ta
da ėmė kurstyti kariuomenę 
prie sukilimo. Sostinėj tuo tik
slu veikė gen. Almada. kuriam 
pasisekė pritraukti ir garnizo
no viršininką. Tečiaus iš kelio?

-»UMI» JL. •. Al11 N Ji sESiBl

pa r-

laimėti
laimėti 

kariuomenę , likos tūkstančių karevių sosti- 
Karo stovis nėj tepasisekė patraukti savo

pusėn tik 800. Kaip matyt, su-
. 1 kilimas neišdegė, maištininkai

MEKSIKOS MIESTAS, spa- bus lengvai nugalėti, o kursty- 
lio 4. — Meksikos prezidenti-^ojai susilauks didelės baus- 
nę kampaniją stengiamąsi per 
kelti į mūšio lauką, kad rinki
mus nuspręstų ne piliečių bal
sai, bet kareivių ginklai.

Du kandidatai į prezidentus, 
gen. Arnulfo C 
Francisco Serrano, kurie nesi-' 
tiki laimėti rinkimuose, pradė
jo sukilimą, o trečias kandida-» 
tas gen. Aivaro Obregon, yia!gjpmo vadovu ir kandidatą

rinki* 
gink-

Meksikos maištininkė va 
das sušaudytas

Nuėjo kalėjiman protes 
tui prieš persekiojimus

Nacionalistai artinasi 
prie Pekino

,mės.
Du maištininkų generolai su

šaudyti?
TAMP1CO, spalio 4.

Mundo sakosi gavęs žinią tele- 
(iomez ii gen. fonu> jOg Meksikos sostinėj ei

na nepatvirtintų gandų, kad 
i valdžia suėmė ir sušaudė gen. 
ĮFrancisco Serrano,

Ei

Gen. Serrano, kandidatas į pre
zidentus, sugautas su 13 
maištininkų, kūne irgi su
šaudyti.

Ohio angliakasių vadai panai
kino kauciją ir nuėjo kalėti 
protestui prieš teismų per
sekiojimus. Daug pikiet uo
to jų areštuota.

Išsirengęs stoti prieš juos ko
von ir karo lauke. .

Astuoni šimtai kareivių su
kilę Meksikos sostinėj. Taip
jau sukilimų yra Torreon ir 
Vera Ciaiz miestuose.

Prezidento Calles išleistas 
pranešimas sako, kad vienas 
batalionas kareivių, veikdamas 
įsakymu gen. Serrano, sukilo 
Torreon mieste, Coahuila vals
tijoj. Jie tuojaus buvo užpulti 
ištikimųjų kareivių, kurie po 
trijų valandų mūšio, juos su
mušė. Visi maištą pakėlusieji 
karininkai (oficierai) liko are
štuoti, o kareiviai nuginkluoti. 
Vera Cruz du pulkai kareivių, 
gen. Gomez įsakyti bandė su-

MEKSIKOS MIESTAS, spa- —------
lio 4. — Oficialis pranešimas STF.VBENVILLE, Ohio, 
sako, kad gen. Francisco Ser- lio 4. — 

vieną iš su- nmo, kandidatas į prezidentus, 
i į kuris kartu su kitu kandidatu 

prezidentus ir gen. C.arlos A.'į prezidentus, gen. Gomez, pa- 
Vidal, Chiapas valstijos guber- kėlė maištą, tapo su 13 savo 
natorių. sekėjų federalinės kariuome-

. — ,— -------- nės suimtas Morelos valstijoje
TIIJ-! ..XI___ i________ u^^^ ir karo teismo nuosprendžiu

Taip- 
• sekė- 

Chia- 
Tarp’ją.

Gomez 
parodo, kad abu 
verkia išvien.

Tikisi užbaigimo Indiana Z’ZZ1 
kasyklų streiko

LONDONAS, spalio 4. — 
Darbo partijos konvencija, ku
ri vakar atsidarė Blackpool, 
yra su didele dome sekama vi
sų, kurie interesuojasi politi
ka. Ne vien tik, kad tai yra* 
antra stipriausia partija Ang
lijoje, kuri gali šekamais rin
kimais užimti valdžią, bet kad 
nuo šios konvencijos nutarimų 
priklausys ir kitos buvusios di
delės partijos likimas, būtent 
liberalų.

Liberalai, buvusi stipri
tija, laikiusi valdžią savo ran
kose gana ilgą laiką, dabar vi-į 
sai susilpnėjo ir netik nebegali; 
tikėtis sugryšti valdžion, beit 
jai gręsia pakrikimas, nes visi 
jos nariai nori dėtis prie stip
resnių partijų. — Vieni narių 
betgi linksta prie konservato
rių, o kiti, jų tarpe ir buvęs 
premjeras Lloyd George, labiaui, . . , . -kalauja iš abiejų įstaigų apie 

5,000 . (penkis tūkstančius) 
auksinų: tiek to mokesčio už
krauta per praėjusį laiką.

Kai buvo kreiptasi vėl kur 
reikiant, tai didžiausias “nusi
leidimas” buvo padarytas toks, 
jog, girdi, visa ta suma galint!

Varšavą. Jau rodėsi, kad lietu
vių švietimas bus atleistas nuo 
šios neužsitarnautos pabaldoš. 
Bet kur tau? šiomis dienomis 
ateina sekvestratorins ir parei-

2,000 ištikimų kareivių iš
vyko iš sostinės perimti karei
vius, kurie pirmiau pakėlė mai
štą ir išėjo iš sostinės. Prezi
dentas Calles sako, kad jie dar 
šiandie bus sumušti ir suimti. 

Prezidentas (lafles taipjau 
pranašauja, kad gen. Serrano 
ir Gomez bus suimti ir tinka
mai nubausti bėgyje 48 valan
dų.

Gen. Obregonas savo pareiš
kime sako, kad maištininkai 
bus neužilgo sumušti. liet jei* 
gu juos nepasisektų greitai su
mušti, tai jis parodys savo iš
tikimybę valdžiai, atsisakyda
mas nuo kandidatūros ir stoda
mas kaipo Calles kareivis ką
rą n prieš maištininkus.
Aeroplanai vejasi maištininkus

NOGALES, Ariz., spalio 4.
Gautomis žiniomis, dvi es

kadros aeroplanų išskrido
Meksikos sostinės vytis tris 
pulkus kareivių, kurie pakėlė IlcltuI1IC5J 
maištą prieš valdžią ir išėjo Tą mokyklą
sostinės linkui Puebla. Maišti- pirmiau *buvo rasta 
įlinkais vadovaująs gen. Alma-, vietose keletas lazdučių dina- 
da. Pasiviję maištininkus ae-‘mįtOt Dabar rastas dinamitas 
roplanai pradėjo ant jų mėtyti buvo paslėptas tarp mokyklos 
limbas, kas tarp maištininkų grindų, 
sukėlė paniką. Maištininkus' 
vytis išvyko ir federalinė ka
riuomenė.

Po ištikusio maišto sostinę 120,000 chiniečių 
patruliuoją kareiviai, 
sostinėj tapo paskelbtas karo tarė panaikinti • 

Mažiausia 40 rėmėjų pa etiški intymus, 
areštuota. “Kristaus bažnyčią

iš

Ijau liko sušaudyti ir jo 
1 jai, jų tarpe gen. Vidai, 
pas vaisi, gubernatorius.

ka- suimtųjų buvo ir gen. < 
ir angliaka- sekėjų, kas 

šiai tikisi, kad streikas India-'maištininkai 
na kasyklose bus neužilgo už
baigtas, kada Illinois kasyklos 
pasidavė ir susitaikė su ang
liakasiais, 
savininkai 
kia savo 
Haute.

Indiana 
yra nusigandę užbaigimo strei
ko Illinois valstijoje. Indiana yra buvęs žymus politikas ir 
daugiausia savo anglis parduo- karininkas, 

buvo karo 
Calles kabinete, paskui guber
natorium federalinio distrikto. 
Birželio 1 d. Įiasitraukė iš vie
tos, kad 
dentus. 
kad jam 
rinkimus 
gono kandidatūrą, nors valdžia 
visoje rinkimų kampanijoje 
laikėsi labai bešališkai, pakėlė 
maištą kartu su gen. Gomez, 
kitu bevilčiu kandidatu į pre
zidentus. Gen. Gomez yra 
taipjau vejamas federalinės 
kariuomenės).

CHICAGO. — 
sykių savininkai

Indianos

Ind ianos
dar šią savaitę šau-j 

susirinkimą Terre;

kasyklų savininkai

davo Chicagoje, gi streikui be
sitęsiant ji gali netekti šios 
svarbios rinkos, kurią gali pa
veržti Illinois kasyklos, kurios 
jau dirba ir gali pristatyti an
glių kiek reikiant.

Illinois kasyklų 
pasireiškė didelis 
Kasyklos valomos, 
prie atidarymo ,o kitos jau ir 
atidarytos. Streikieriai, kurie 
buvo išvykę į kitus miestus 
darbo ieškotis, skubiai gryžta 
namo prie savo darbų.

miesteliuose
veiklumas, 
ruošiamos

Rado dinamito išdina- 
mituotoj mokykloj

BATH, Mich., spalio 3. —Du 
vaikai rado 244 lazdutes dina
mito sugriautoj mokykloj, ku
rią pereitą pavasarį išdinami- 
tavo farmeris Andrevv Kehoe, 
mokyklų tarybos iždininkas. 
Toj nelaimėj tada žuvo 44 žmo- 

, taisant jau 
dviejose

s tevis.
geni Gomez tapo

ŠANGHAI, spalio 3. — 94 
delegatai, kurie atstovauja 

presbiterio- 
Be to nų ir kongregacionalistų, nil- 

sektantinįuM 
įsteigiant 

’ Chinijoj.

Dar tapo 
Manzan^lla, 
bataliono Torreon

sušaudytas pulk, 
viršininkas il6-'to 

garnizono, 
jo štabo kari

ninkais. Kareiviai gi tapo nu
ginkluoti ir dabar visoje toje 
apygardoje yra ramu.

♦ (Sušaudytasis gen. Serrano

kartu su visais j

Dar nesenai jis 
ministeriu prez.

kandidatuoti į prezi- 
Tečiaus matydamas, 
nėra progos laimėti 

ir sumušti gen. Obre-

14 žmonių areštuota 
Lenkijoj

VARŠAVA, spalio 4. — 14 
narių Romano Dmows‘kio orga
nizacijos kuopas Lvove tapo 
areštuota, jų tarpe trys mote
rys. Juos esą pagauta kopi
juojant anoniminiais lapelius, 
kuriuose tvirtinama, kad gen. 
Zagorski liko nužudytas kari
ninkų, politinių jo priešų.

Gen. Zagorski, buvęs oro mi- 
nisteris, didelis Pilsudskio prie
šininkas, buvo paliuosuotas iš 
kalėjimo, Vilniuje, jam priža
dėjus karo ministerijai sugryš- 
ti Varšavon. Tečiaus jis pra
puolė ir nežinia* kur dabar 
randasi. Valdžia jo prapuoli
mą tyrinėjanti.

PEKINAS, spalio 4. — Gen. 
Yen Hsi-šan, šansf gubernato
rius, kuris kelios dienos atgal 
perėjo Chinijos nacionalistų 
pusėn/ sumušė gen. ’^ai 's

spa- lin armiją, paėmė Kalgan mie- 
Federaliniame teisme stą ir dabar artinasi prie Su- 

buvo tardomi angliakasių uni- anhuafu, už 85 m. nuo Pekino, 
jos sub-distrikto No. 5 sek re- J vieną dieną gen. čan kariuo- 
torius Roberts, vice-preziden- menė liko atstumta 20 mylių, 
tas Pacifico ir gcneralinįs or- Ji dabar pasitraukė į Mankau 
ganizatorius dėl Guzzo ir aš- kalnus, už 30 m. nuo Pekino, 
tuoni streikieriai angliakasiai. Chinijos nacionalistai dar nie- 
kuriuoe kaltinama dėl peržen- kad nėra buvę tiek arti Peki- 
gimo injunetiono, kuriuo drau- no, kaip dabar.
džiauna kliudyti kasyklų ope- -------------------------
ravimą. Juos paleista už kauci- , ,

b Transportacijos darbininkuNeužilgo visi 11 panaikino * *■
streikas Benine protestuodami prieš noolatimus 

stroikiei’ių persekiojimui ir • - ------
reikalaudami bylos nagrinėji
mo. Jie ketina būti kalėjime 
iki bus nagrinėjama jų byla. 
Bet jų byla bus nagrinėjama 
galbūt tik gruodžio mėnesy.

St. Clairsville, O., vakar bu
vo didelių sumišimų, 
vietoj liko sumuštas 
laužys. Prie vienos 
šerifas ėmė areštuoti
tojus už kliudymą operuoti ka
syklą. Pikielavo po 4 žmones. 
Vos tik šerifas spėja juos are
štuoti,tuoj jų vietą užima ki
ti, o tų kitų eilėmis stovėjo 
keli šimtai streikierių, visuo
met pasirengusių užimti pikie- 
tuotojų vietą. 1\io budu šeri
fas areštavo apie 50 pi Meduo
toj ų. šeštadieny gi tapo 
tuota 11 pikietuotojų. Jų 
Įėjimą novežta, bet vien 
ta jų vardus.

Prie vienos kasyklos
surengta demonstracija, po ku
rios 30 streiklaužių daugiau 
nebegryžo į darbą.

o vienoj
streik- 

kasyklos 
pikiet uo-

BERLINAS, spalio 4. —Va
kar gatvekarių darbininkai 
nutarė kaip šiandie sustreikuo-j 
ti. Autobusų ir požeminių ke
lių darbininkai irgi rengiasi 
prie streiko. Tokiu būdu 4.- 
000,000 gyventojų miestas tu
rės transportacijai* /tenkintis 
tik taksikabais, arba — sėdėti 
namie.

Pinigus prašvilpę legio- 
ninkai sugryžo 

ištroškę

areš- 
į ka

pa im-

buvo

NEW YK)RK, spalio 4. — 
Laivu Pennland iš Paryžiaus 
sugryžo 780 Amerikos Legiono 
narių, kurie dalyvavo Legiono 
konvencijoje Paryžiuje. Parva
žiavo labai ištroškę, nors lai
vas buvo pilnas visokių gėri
mų.

Tas pats laivas, veždamas 
legionininkus į Paryžių pasiė
mė du sykius daugiau gėrimų, 
negu paprastai, bet tie gėrimai 
buvo išbaigti jau ketvirtą die
ną juroje. Gryšdamas laivas

—Lavonas. 6 kil. nuo Vilki
jos Kauno link į Nemuno 
krantą išmestas nežinomo vyro 
lavonas. Lavonas ilgai gulėjęs pasiėmė penkis kartus daugiau 
vandeny, apvilktas vien dro
biniais marškiniais.

gėrimų — ir veik visi išliko 
nesuvartoti. Kaip tai galėjo at
sitikti? Dalykas visai papras
tas: legionininkai prrJšvNpe 
Paryžiuje visus savo pinigus, o 
gėrimų gi niekas uždyka neda
linai, nedalino jų ir laivas. Iš
troškę legionininkai,' {visokius 
budus pramanė, kad tik kaip 
nors sukrapštyti pinigų Svai
galams, bet visos pastangos 
nuėjo niekais, nes ir pas “tur-

labai mažai pinigų tebuvo likę.

Chicagai ir apielinkei federa
linis bh -as Šiai dienai pra- 
našau;

Apsiniaukę gali būt lietaus į tinguoslus” legionininkus irgi 
vakarą ir biskį šilčiau.

šiandie saulė teka 5:50, lei- Tad ir laivas bcreikalo vežiojo 
džiasi 5:27. Mėnuo leidžiasi gėrimus, o ir legionininkai su- 
11:11 vakaro. gryžo visai ištroškę.

linksta prie darbiečių ir jatr 
yra davę neformalių pasiūlymų 
vienytis, siūlydami už vienybę 
savo turtingą iždą. Darbo par
tija dar nėra nusisprendusi ką 
daryti: ar vienytis su libera
lais. Yra daug šalininkų vie
nijimosi, bet yra ir daug prie
šininkų. ši konvencija betgi (būti išdėstyta dalimis, 
turės vienijimosi klausimą iš- Kiek teko patirti, panašios 
spręsti. Jau dabar tarp vado-!lenkų įstaigos to mokesčio vi- 
vų eina ginčai tuo klausimu, sai nemoka.
Atidarant konvenciją, pirmi-į (Vilniaus
ninkas Roberts irgj pasakė la- ----------------
bai • atsargią prakalbą, niekur j SLABADAI (fcakių apskr.), 
neužkliudydamas liberalų, negi—Prie karą čia buvo t i L b/vrw_ 
nepasakydamas nieko, kas Ii- tyčia ir kaimo kapai. • V • W 1 1 • • « •

Aidas).

tik kcj>- 
Dabar 

beralus įžeistų, taip kad neuž- Slabadą kaimas jau virto tik- 
kirsti kelio' susivienijimui, jei ru bažnytkaimiu. Turi skolin. 
konvencija tai nutartų. Parti-J taupmenų draugiją “Dobilas”, 
jos vadovai, kaip MacDonaH 
ir kiti irgi tebėra nenusispren- 
dę dėl vienijimosi. Jie perdaug 
nesipriešina vienybei, bet kar
tu ir nelaliai pasitiki libera
lams ir jų vadovams, negi ne
nori daryti jiems nusileidimų, . . _ -
kurie šitokiame atsitikime bu- kreipti domės į daržininkystę, 
tų neišvengtini. Todėl tai dar Bitininkystė nesiseka. Nors ka! 
nežinia kokią poziciją vieniji- apylinkės turi daug bi-
mosi klausimu užims konvenci- medaus mažai. Bičių
ja. Tai bus labai svarbus nuo- laikymas ir 
sprendis ir visa Anglija su di- Žmonės 
dėlių įdomumu laukia to nuo- si|>latinusio 
sprendžiu. nykstančios

pašto agentūrą, dvi krautuves, 
pradžios mokyklą ir Matomų 
ž. L. D-ją. Tačiaus politinis 
žmonių susipratimas toks, kaip 
prieš ikarą.

Po karui daugiau pradėta

priežiūra primity- 
kalba, kad dėl iš- 
tabako auginimo 

bitės.

30 areštuota Ispanijoj vaikas nuteistas
--------  visam amžiui kalėjiman

LONDONAS, spalio 4. —' -----------
Dia^jly iMail (korespondentas . GED AR RAP1DS, la., spa- 
praleidęs Madride savaitę ląi- Ho 4. Lyle Messner, 14 m., 
ko praneša, kad daugiau kaip liko nuteistas visam amžiui 
30 žmonių, daugiausia komu- prie sunkių darbų Fort Madi
nis! ų, liko areštuota sąryšy su son kalėjiman už nužudymą 6 
suokalbiu prieš valdžią. metų Kathleen Forrest.

L
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' ITATTTFNns ^htcafc, ffl.
______________ ____ . -............. .................. .

Trečiadienis, Spalio 5, 1927

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo I8ABELLE KAY v

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

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkai

RODYKLft No. 104

Virimo Receptai
Žmones valgo razinkas dėl jų sal

daus skonio, bet nežino, kad jos yra 
sveikas ir • maistingas valgis. Kazin- 
kos turi savyje svarbią maisto dalį 
kaipo vais’ų-cukrų arba carbohydra- 
tų. Valgant razinkas neturėsit’ ne- 
viršinimo negerumų kaip atsitinka 
su kitais saldžiais valgiais, todėl ra
zinkas galima valgyt ligoniams ir 
vaikams ir beveik visiems kuriems 
užginta valgyt cukrinius dalykus. 
Razinkos yra nebrangios ir jas reiktų 
valgyt bent sykį j dieną kuriame 
nors valgyje. Sekantis receptas 
tenkins visą šeimyną ir lengvas 
gaminti.

RAZINKŲ PUDINGAS
’ū puodelis
’n puoduko
1 kiaušinis

puoduko
1 puodukas
1 šaukštuka,
2 šaukštukai tarpyto uždaro
1 šaukštukas vanilos.
SumaiŠy sausus dalykus; 

razinkas; suplak kiaušinį, dadėk pie
ną ir sumaišyk viską krūvon. Su
plak į švelnia košę, dadėk tarpytą už
darą ir vanila. Sunilk i sviestuotą 
forma, uždengk landžiai ir padėk ant 
grotu ar geležies katile verdančio 
vandenio. Uždengk ir šutink apie 
valandą ir pusę. Duok j stalą jeigu 
nori su> skystu sosu. .

Virtuvės Reikaluose
Jeigu ('•rkolatoriaus koštuvas už- 

kempa, užpilk rupios druskos ir pa
trink skylutes ir viršaus ir apačios. 
Pilk j jj verdantį vandeni numazgo- 
jimui druskos ir kavos sukietėjimų.

Kožnoi virtuvėj reikia laikyti galą 
lentos 10 colių per 12. taip kad no
rint piaustvti mėsą ar ką kitą butų 
ant ko pasidėti.

Biskj sausos muštanlos užtrynus 
ant rankų prašalinti žuvies kvapą.

šmotelis medinės anglies indėtos 
j vandeni verdant kopūstus sulaikys 
visokį nereikalingą kvapą.

Pirk prišriubuojant mėsos piaus- 
tytoją prie stalo. padėk šmotukus 
žvyrinio popierio po abiem šonais 
lentos krašto ir piišriubuok landžiai, 
'tas neduos pjaustytojui krutėti.

Naminiai Pasigelbėjimai
Taupyk popierines kortas kurias 

gauni iš skalbyklos su marškiniais

besėklių razinkų 
pieno

cukraus 
miltų 
s kepamo pauderio

.Viktoras Eglitis

Vertė
J. Peleckis

Pasveikėjimas 1
(Psichiatro pasakojimas)

Ta Monvydo Palkčio ižoliuo- buvo, kol Palkčio nesupainiojo

pa-
pa-

dadėk

jei planuoji kelionėn^ Jos labai pa
rankios kuomet pakuoji dreses, blius- 
kas ir andarokus, etc.

Jeigu supamas krėslas turi paprotį 
“keliauti”, prilipyk siauras juostas 
velveto ant apačios krėslo vėžių.

Sulaikymui nuo sutrukime pirštų 
galų žibančios odos čeverykų pripil
dyk čeverykų galus skarmalais.

Pdnčiakas reik mazgot po kiekvie
no dėvėjimo išvengimui prakaitavimo 
ir išsllaikimui nuo trynimosi jų to
se pačiose vietose.

Puikus sausas Šluostuvas galima 
pasidaryti iš blauzdų senų juodų 
pančiakų. 
penkiolikos 
išilgai, 
(sprausk

Nukirpk pėdas nuo anie 
pančiakų ir sunerk jas 

paskui susiųk j krūvą ir 
j šluostuvo (mop) rankeną.
Grobės Patarimai
navai reikia užžiurėti taip 
užžiuri dantis arba kitas 

Nagus reikia nuolat už- 
ir jus turit turėt r amuose 

reikmenis;

toji padėtis buvo man perdaug 
suprantama, per daug visapusiš
kai mano paties iškentėta, kad 
negalėčiau joje orientuotis, nes 
aš ne tik vietiniame, kultūros 
mažai dar paleistame, gyvenime 
buvau daug iškoneveikimų gir
dėjęs, bet taipgi ir Prūsuose, 
kur kelerius metus gydytojavau. 
Palktis klausėsi mano datyri- 
mų pasakojimo ir, reikia many
ti, savyje viską apmąstė daug 
giliau, negu mums galėjo pasi
rodyti iš jo atsargių išsireiški
mų. Suprantama, čia tik jau
natvės Palktis turėjo ne dau
giau 25 metų—kaltės butą, 
kad ir pats savęs nesusivaldė 
be psichiatro rankos. Kai aš 
pradėjau jam aiškinti lengvesnį 
ir garbingesnį menininko kelią,

gi-

kli-
ne-

leidinio dailės skyrių. Aš suti
kau, manydamas vėliau atsikal
bėti darbu ir patikėti redak
ciją Palkčiui, kurs ėjo vis svei- 
kyn. Mano sumanymas tačiau 
pasisekė tik pusėtinai, nes ma
no draugas bene visus bendra
darbius per porą mėnesių nu
baidė savo rūpestingumu, žino
jimais ir skoniu, pasilikdamas 
vienas pats, ir ledinį teko lik
viduoti bendradarbių stokos dė- 
liai. Bet šmeižtas, kurį sukė
lė jam prašalintieji ir įžeistieji, 
jau nebeįstengs Palkčio nu- 
niokti, nes mano šeimynoje jis 
buvo ir pasiliko suprastas, my
limas ir dievinamas.

Antrasis mano sumanymas 
buvo — paprastai pradėti vie
šą gyvenimą. Kas šeštadienį aš 
parsikviešdavah vierto inteli- 
gclitiškęšnio įlydytojo šeimyną, 
ktiri Susidėjo iš paties gydyto
jo, jo ponios ir dviejų gerai iš
auklėtų muzikalių panelių. Ma
tydamas, kad Palktis. ne visai 
linksta prie šių pastarųjų, aš 
pakviečiau dar tūlo chemijos 
piofesoriaus šeimyną, kurioj 
buvo ne tik išlavinta, bet ir ke
ratinai daili panele. Palktis ver
tino išorinį dailumą, taip gi, 
kaip ir vidujinį. Visgi ir čia 
manęs laukė fiasko. Užklausus 
kaip patinka, I*alktis, kiek pa
tylėjęs, atestavo visas tris ga
na liūdnai, — kaip tikras jau
tria jausmes patricijietes, bet be 
vidujinio įkvėpimo šaltinio ir 
taipgi be temperamento ypatin- 
gumU; bendrai be budo ir dva
sios (dalbos. Matomai Palkčiui 
reikėjo tobulos moteriškes, be
veik pHlygstančios jam pa
čiam. Bet tokios Rygoje ne 
vienos negalėjau (sivalzdinti. 
Tarp latvaičių gal tokia ir ras
tųsi, bet jos buvo dar tik kai
mietės.

MOTINA: Eletcher’s JL
Castoria yra specialiai X 
prirengta kad apsaugo
jus nešiojamų kūdikių ir vai
kų visokio amžiaus vidurių 
užkietiejimą, Fla t u 1 e n c y,

CdSTORIŠ

Wind Colic ir Diarrhea; prašalinant karštį ir dėl reguliavi
mo Skilvio ir žarnų, josi pagelbsti suvirškinti Maistą ir tei
kia naturalį miegą.

kai kurios išorinės apystovos, 
kurios jj laikinai visai atitrau
kė nuo vidujinio gyvenimo. Nuo 
•ligtolines pedagoginės darbuo
tės, kuri užtikrino kai kurį sa- 
vystovuiną, Monvydą Palktį 
tiesiog pavarė, nes jis, girdi, 
gadinąs jadnąją kartą. Paskui 
jis pateko į savo paprastų 
minaičių rankas.

Suprantama, Palktį mtisų 
nikėse pripažino dvasiniai
normaliu. Bet normaliu nėra 
ir pats gėnijus. Pripažino pir
miausia, kad jam trukę visuo
meniško instinkto ir gabumų 
priversti visuomenę save pripa
žinti. Bet šie instinktai ir ga
bumai, imant gaKon jo darbo 
estetines vertenybes, nieko ne
būtų pridėję, b'et tik atėmę, nes 
jo kuriamoji energija butų su
skaldyta ir nukreipta ne ten, 
kur jinai gamtiškai krypo. Be 
to lieka klausimas, ar jo visuo
menės suprantamas kiek ver
tingesnis menas? Tai tikriau 
Monvydo Palkčio klaidos bitta 
neištesėjime būti visiškai vie
nam. Vienyvumas nekenkė nė 
Kantui, nė Baironui, nė Ibse
nui, niekam.

Aš manau suradęs tikrą jo 
silpnybę, iš kurios toliau išplū
do visa kita, kas galų gale jį 
sugadino, nuvedant iki melan
cholijos. Mano slaptasis užda
vinys buvo visiškai pateisinti 
ligšiolinį Palkčio gyvenimą ir 
typą, bet tiktai nuvesti j j ant 
lengvesnio kelio. Būtent, mano 
uždavinys buvo gana prastas ir 
gadinantis. Ir tiktai dėka Palk- 
či(f sielos tyrumui ir atsidavi
mui pačiam menui, mano svar
biausia tikslas liko jo nepastebė
tas. Mano pasiimta rizikingo, 
nedėkingo darbo—visišku atsi
davimu jam užmigdyti jo at
sargumą, įgyti jo pasitikėjimą 
ir suskaldyti jo prinokusį savęs 
pažinimą, taipgi jo gerąjį sko
nį. Mano vaidmuo buvo išdavi
ko vaidmeniu. Perdaug tobulą 
aš ėmiausi padaryti visiems 
prieinamu, paprastoje mieste
lėnų tautoje. Be to aš turėjau 
rūpintis gelbėti jį nuo gresian
čio izoliavimo ir desperacijos.

Tęsėsi musų 
apie gyvenimų 
apie pastarų j į, 
jo niuansuose, 
prityrėlio,
vos įstengiau sekti Monvydo 
Palkčio intuityviems įsimany- 
mams. Idėjos pagrindais aš vi
sai negalėjau prieiti prie jo. 
Reikėjo prie jo atrasti kelią per 
gyvenimą. Po ilgų galvojimų 
atradau vienų, kokį liktai savo 
tyrinėtojo vaidmeniui ištikia- 
mas psichiatras galėjo išgalvo
ti. Monvydą Palktį reikėjo nu
kreipti prie kokio nors darbo, 
ar aistringumo, kurio patenki
nimas nebūtų galimas be vi
suomenės. Nukreipti ir pada
ryti jį kronišku “visuomenės 
troškuliu“ ligoniu. Tuo metu 
man pasiūlė redaguoti vieno

Apsisaugojimui ?m Stacijų žiūrėkite šio pa rašo

Absoliučiai Nekenksmingos. — Nėra jose Opiates. Gydytojai visur 
rekomenduoja jas.

Pirštų 
nat kaip 
dalis ki no, 
žiuiėti ir jus turit turėt 
oanrastus m a nikų ravimo 
kai) tai pakelį oranžio pagaliuką, na 
gų žibintoją, nagams pielyčią, lenk _
tas nagams žirklaites ir kokios pana- yra, vietiniu tradicijų ir 
nu košeles. Reikia pieluoti nagus * _ ‘ .. ■ ,
basdien kad nereiktu tankiai karpyti, kaskartmes situacijos įsnaudo 
Kasdleninlatn reikalui tik nušvoiskit jimo kelią. Palktis nuoširdžiai 
nagus SU btseHu paliMo Ir trinklt į ;linVdn.vn«i 
juos nagų šepetuku. Jeigu nagai pa-į ,U. ,.V . , 
lieka trapus kad kerpant trūksta, iš- I * ’ ’ 
tepkit juos su biskeliu cold cream ei- furgtų būti, kad drimbų kai- 
nant rulti. Tas sum»nkšt>ns nagus x ’ *
ir galėsit lengvai apkarpyti.

Ypatikka SveiKta ! ldej> mfetelf nai 
Tonikai naudotina atgaivinimui (savo 

nuvargusių Ir nusidėvėjusių 1 
lų, nervų celių ir kitų kūno organų i 
j tikrą sveikatos stovį. r' _ 
Ho rųšių tonikų ir_ jie reikia nnudo- dvasios gyvenimo buvo per gi

liai savo šaknų įleista amžinos- 
nr. kultūros problemosna, jo 

! virsta per daug intensyviu sa
vyje, kad jisai galėtų prisitai
kinti tukstautmetiems kaimie
čių papročiams, ar smulkiųjų 
miestelėnų nenumatytoms situa
cijoms. Vieninteliai jam liko dar 
labiau užsidaryti, virsti dar gi
lesniu ir originalesniu savyje. 
Jam reikėjo, lyg iš monados, 
sukurti sau naują tobulesnę vi
suomenę iš artimųjų draugų, 
jei jau negalėta be jos išimti. 
Jo gyvenimas turėjo būti kitų 
menininkų būry lyg neužeita, 
nematyta būtybe. Ir tokiu jisai

į tikrą sveikatos stovį, 
r /‘Z' .
ti ragai 1U dalių kūno kurioms rei
kia. Yra Nervu tonikai, Gazo toni-, 
kai, Kraujo tonikai ir pagaliau* to
nikai padaranti chemiško permaino į 
sistemoje. Dauguma tonikų tor? dvi-! 
gubą veikmę, kaip tai palmosuoja 
vidurius ir valo krerjų ir bndKvoja 
kūnišką sudėjimą. Nors tonikai vra 
gerai, bet patai tina ir reikia lai
kytis nurodymu kokius jis nąb’eps 
jeigu nori gauti naudos ;č tonikų. 
Tonikai skirtingi nvo stimulan'ų, nes 
jie veikia lėčiau ir priduoda sistemai 
reikalingą permainą jo atsidavimui 
j natūrai) stovį.

Ypač juokdavosi, 
kai įsivaizdindavo, kokiu jis

m iečių tauta ir pilkučiai smul- 
jame rastų 

... .........j numylėtinį ir karžygį, 
mušku-' “Beveik kaip svirpliui pelenuo- 

Yra dauge! se!”—kartais jis sušukdavo. Jo

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIEN TIK AMERIKOS GERIAUSI SALY
KLINIAI GALI IŠDIRBTI NENUKOPI

JUOJAMA BUDWEISER SKONI
Tuo tarpu man kartą pasitai

kė būti cirke. Kam nėra tekę 
pajuokti cirką, ypač tiems, ku
rie dievina teatrus ir koncer
tus? Tiesa, ne didmiesčiuose, 
bet ypač pusiau kultūringoje 
provincijoje. JMušokejų vikru
mas ir kietųjų formų dailumas, 
akrobatų vingrus lankstumas, 
ir ypač tūlos jaunos merginos 
įsakmiai apsvertas laipiojimas 
5 siekiniais laiptais, kurie rė
mėsi ant akrobato augštai su
glaustų pėdų, sudomino mane. 
Susivaldymo gale, neatvangus 
valios patvarumas, sąmonės 
aiškumas didžiausiame pavoju
je, kur vieno triokštelėjimo že
mai, vieno šukstelėjięno, ar vie
no vėjo pūstelėjimo gana vi
sam sugriauti, o koks ryškus 
dailumas pastangos, kuria ju
dinama ranka, koja ir visa fi
gūra, — visa tai taip paliko 
toje merginoje, kad man pri
siminė tos pačios ypatybes vie
noje Bethoveno uvertiūroje. 
Delko gi publika paneigė tuos 
akrobatus? Ar jie nebuvo augš- 
čiau tų neigėjų? Gi dar gražaus 
veido inteligentumas ir liūdnos, 
gilios akys ne mažiau liudijo 
apie jos dvasios gabumus. Kaip 
paviršutiniškai žmonės spren
džia! Jie mano, kad čia tik 
kūno dirbama, be ncišsemia- 
lUOS dvasios disciplinos! Kad 
jie sąvo švelniuosius, dailiuo
sius bryžius gali atlikti be švel
naus, dailaus skonio, kad jų 
sunkiam/ vaidmeniui atlikti ne
są reikalinga kuriamojo geni
jaus! Edgardas Po išgalėjo per
plaukti Pade — Kalė kanalą. 
Ir buvo toks raitelis, kokio ant
ro sunku rasti. Baironas va
dovavo graikų karbonarams 
taip, kad daugeliui priminė patį 
Napoleoną. Ar gi nereikėjo 
didėlės dvasios jėgos fiziniam 
savo pobūdžiui pavergti ir pri
versti savęs klausyti? Aš tikė
jau tos jaunosios damos dvasios 
gabumams ir tam, kad Mont- 
vydas Palktis ją tikrai pamils 
pamatęs. Heine mylėjo mote* 
riškę, kutioji net nežinojo jį 
esant poetu, nes ji pati buvo 
meno kūrinys. Be tų gudrybių, 
kurių mokama akademijose, bet 
užtat daug kitų, savitų—noro, 
dvasios ir skonio dailės, įgitn- 
tos išminties, kurią graikai taip 
augštai artino, kad sakydavo 
—“dailiam išminties nereikia!” 
Aš lošiau paskutinį švitalą dėl

Svarbiausios dalys Budweiser Tikro Apynių Salyklo 
Syrupo yra tokios kurių negalima nupirkti papras
tame markete už bile kainį — gabumas ir patyrimas 
yra išdirbtas per virš 70 metų darant salyklo pro
duktus nepalyginamos vertės.
Reikalaukit nuo savo vertelgos Budweiser Real Malt 
Syrup tuo vardu. Džiaugkitės tuo nenukopijuoja
mu skoniu kuris padarė Budweiser Tikrą Apynių- 
Salyklo Syrupą pasirenkamą tų kurie yra bandę 
juos visus.VIKCJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...... —..........-.............

1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.
MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ......... .

Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniam^

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

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

VINCO KRfiVCS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................  $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..... „............................ -......  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖMS ......................................................... 05c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$2.50

$1.50

$3.00

50c

GRAŽUS DANTYS

Brookiyn, N. Y.Grand Street

pasikalbėjimai 
ir menų, ypač 
smulkiausiuose 

Savo, gyvenimo
sąmpročiu aš vos

* Jei plaukai slenka? ’g
| Naudok |

ImmHRuffles

3

Jau Smetona vaziuc

AR JUS BANDĖT

inumą.

įa pasikinkęs libera

liškus fašistus! Buti-

Jūsų groserninkas par-/ 
duoda ją"RIMBAS”

Bateman Placc So. Boston, Mass

Budweiser
TIKRAS APVNip-SAimO SYRUPAS

nai kiek vienas įsigy

kite Juokų mėnesinį 

žurnalą “Rimbą” ir 
pamatykite kaip jis važiuoja ir kas jį veža. Dėk 
konvertan savo antrašą ir 10c tuoj “Rimbas 
bus pas tamstą. O jei prisiusi $1, tai “Rimbas 
per visus metus tamstą lankys nešdamas links-

Garsinkites “NAUJIENOSE”

Dasižinokit apie kainas
Auksiniai “fillings” .........  $1.50
Kepuraitės (22k. auksas) .... $4
Auksiniai tilteliai ............  $4
$25.00 Fleitos ......................  $15

Geras dentisterijos darbas 
per 35 metus

DR. S. T. JONAS
135 S. State St.

Kampas State ir Adams —• 
Trečias augštas

Atdara vakarais iki 8. Nedėlioj 
nuo 0 ryto iki 12 dienų.

SWALLOW
KAVĄ

Ji yra gardi!

Swallow Coffee Mills-
CHICAGO, ILLINOIS.

--------- ——--------------^iii-f

ANHEUSER-BUSCH ~St. louis, U. S. A.
Westem Sales Corporation

' |V, Dlatributor* Chicago, III.

Murina Co., Dpt. H. S., »B. Ohio St., Chicago

Švarios, Grynos, Sveikos ’ 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygutė “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

savo ligonio,— susipažinau su 
mis Stevenson ir pakviečiau ją 
pas save, ką jinai ir prižadėjo.

Jinai pradėjo ateiti. Be abe
jo ir jos turėta savito genialu
mo, kurį jinai išreiškė su mei
le ir rodydavo publikai savo 
meną tik dėl to gėrusio, kurį 
teikia nusistebėjimas ir garbe. 
Visa atsidavusi savo menui, ji
nai buvo lyg vienalgi link viso 
kito, tyli ir nuolat galėjo paste
bėti jos švelnų, nusvertą savo 
sąnarių nuvaldymąt Tat buvo 
kaž kas nepaprasto ir patvaraus, 
ir Monvydas Palktis ją išsirin
ko savo naujo paveikslo siuže
tui. Mis Stevenson mokėjo tik
tai angliškai ir Palktis su ja 
kalbėdavosi tik žvilgsniais, šyp
sniais ir savo teptuvo bryžiais. 
Mis Stevenson ir taip nemėgo 
kalbėti, bet jau pb pinnojo se
anso pamatė Monvydą Palktį 
supratus tai, ko visa jos dva
sios esmė geidė. Vienas antru

stebėdamosi ir vienas antram 
atsidavę, juodu pradėjo pra
leisti laimingus mirksnius ir
nutolo taip nuo mudviejų su
žmona. ' Palkčio buvo atrastas 
savo teptuvui idealas, o Ste- 
venson—jos nebylio meno (ver
tintojas. Man lyg našta nuo 
pečių nusivelė, matant, kaip 
uoliai jis piešė ir taiki savo 
grožio idealų. Man jau nel>erei- 
kėjo rūpintis juo, nei kreipti 
jo gabumų musų kaimietiškos 
akrobatikos link. Palkčio su
rastas genialus, tik jam vienam 
suprantamas akrobatas. Kai 
paveikslas buvo , užbaigtas ir 
sezonas baigėsi, mis Stevenson 
visiškai pasveikus! Monvydą 
Palktį nusivežė su savim Ang- 
lijon. Tenai, kaip visiems ži
noma, jis tapo pirmaeilių meni
ninku, prilygstančiu kai kuriems 
dideliems preral'aelitams.

((JALAS)

i



NAUJIENOS, Chicago, III.

Save

One Policy

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY 

BELL SYSTEM
• One System • Universal Service

Pailginimą* telefono 
yra antra* inatrume*- 
taa ant to* pafr’oa Ci. 
nijoa kaip ir originalia. 
|venta* | kitą vielą ja* 

namuose arhn apart* 
mente. Palaukti arba 
at*akyti galite biie ku
rioje virtoje. Pailgin
tas telefoną* *utaupo 
dauv bereikalinau i n- 
Vanią. Kainuoja maiai.

Paaaukit mu.ą birnio 
ofisą iiandie

TAUPYK PINIGUS TAUPYK LAIK$
PRAŠALINK f ESMAGUMUS

Pataisyk savo pečių, fu.nas arba boilerį tuojau 
Nėra būtino reikalo pirkti naujų pačių, furnas arba boi
lerį, kuomet dalys išdega, • sulūžta arba suplyšta; taipgi 
nereikia tų dalių siųsti kur nors toli dėl apmainymo.

NORTHVVESTERN STO'E REPAIR COMPANY
Turi Tas Dalis

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

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

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

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

South Chicago, III.

176 VV. Lake Street
Between luiSalIe A VVells St. 
2355 Milwaukee Avė.
Between California & Fullerton Avės.

Jos. F. Sudrik IIne J
3417-21 So. HalslRd St., Ciiicago, III.

Tel. Boulevard 4705
GRAŽIAUSIAI ĮRENGTA DIDŽIAUSIA PIANŲ, RADIOS 

IR MUZIKOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖ.
Rudeninis seezonas jau čir, jus galite gėrėtis geera mu

zika ir futbolės spoitu iš o. o jūsų pačių namuose su 
Brunsvvick ir R. C. A. Badio'.a, Atvvater Kent ir Fresh- 
man Radio.

iš lengvo džiaugda-

Atwater Kent vė
liausi modeliai 
kaij. ant paveiks
lo už $120.00 
Fieshman vėliau
si modeliai kaip 
ant paveikslo, už 
UJ8.00 ir aukšč. 
Radiolas už $78.- 
00 ir aukščiau. 
Phonogra p h ir 
Radio krūvoje už 
$79.00.
Užlaikome vė
liausius Bru n s- 
wick ir Culumbia 
Lietuviškus Re
kordus ir Roles.

Pirk kas geriausias Rad;o, mokėk 
masis kas pasaulyje veikiama. Aplankyk musų Radio De
partamentą. Viskas naujas, didelis stakas iš ko pasirinkti. 
Atdara vakarais iki 10 valandai. Nedėliomis iki 1 po pietų.

Tris Rdio eeexpertai visados jums yra gatavi patar
nauti. Senus Radio seetus padarome elekttrikiniais ir per
dirbame į naujos mados už labai prieinamų kainų.
Šitų kuponą prisiųsdami mums arba atnešdami į krautuvę, gausite 
dykai Veidrodėlį su Chicagos Radio Stotimis,

Vardas ir Pavardė

Adresas

į Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louirf A ve. 

CHICAGO, ILL.

KORESPONDENCIJOS

Zeigler, III.
įvairios musu miestelio 

žinios

Musų miestely viešpalauja 
I bedarbė, nes čia yra daugiau- 

ia anglių kasyklos, kuriose 
au nuo balandžio I d. tęsiasi 

streikas. Matytis daug suskur- 
hisių ir apiplyšusių^ bedarbių, 

kurie gyvena l>e pinigų, l>et 
| zis tiek yra pilni energijos ir 
yra pasiryžę tęsti streiką iki 
'ilncs pergalės. Jie yra nusista- 
ę kovoti iki galo ir neleisti ka
pitalistams nukapoti angliuką 
ių algas, kaip to nori kasyklų 

navininkai. Ir jie savo pasiry- 
:imu kova laimės.

Lietuviai vis dar kruta, kiti 
let perdaug ėmė krutėti, ypač 

i misų “darbiečiai”. Pamatę, kad 
jų draugai šiuo laiku ėmė kel- 
i triukšmą kai kuriose SLA. • *• • 

! kuopose, mūsiškiai irgi neatsi- 
iko nuo to “prakilnaus“ dar- 

štai rugpiučio mcn.. susi- 
inkime vienas “garsus“ kalbė-

i Ojas išsitraukė iš kišeuiaus re- 
i zoliucijų prieš SLA. Pildomąją 

Tarybą, pasmerkiančią • SLA. 
Pild. Taryba už skaldymą SLA.

I kuopų, ypač 36 kp., Chicagoj. 
Ta rezoliucija buvo pagaminta 

j ne paties įnusėjo, bet kur nors 
“viršūnėse”.

I'aja rezoliucija tavorščiai la
bai nusidžiaugė, tarsi geležėlę 
; adę. 
buvo

Bet tas jų džiaugsmas 
neilgas, štai rūgs. 4 d. 
308 kp. susirinkime gau- 
laišką kuopos pirmininko 

redakto-
n am 
vardu nuą “Tėvynės’

į liaus S. E. Vitaičio su reikala
vimu, kati išneštoji prieš “Tė- 

į žynės” redaktorių rezoliucija 
butų atšaukta iki rugsėjo 15 d. 
To nepadarius musų kuopa bus 
atiduota SLA. teismui, sulig 
SLA. įstatymais. Žiūrime vie
nas Į kitą i T negalimo suprasti. 
Rezoliucija buvo išnešta prieš 
"ildemąjų Tarybų, o čia kalba
ma apie rezoliuciją, kurioj “Tė
vynė” vadinama fašistų orga
nu, o Vitaitis - fašistu. Kaip 
okies stebuklingos permainos 

• ezoliurijoje galėjo atsitikti? 
Pirmininkas duoda paaiškinimą, 
ka<l čia nieko tokio neatsitiko, 
liktai Vitaičiui esą ant 
užminta, todėl jis taip 
kiai ir surikęs.

čia tai .ir išėjo aikštėn

komo 
smar-

muši; 
tavorščių darbai, kad patys vie
ni valdybos nariai gamina re
zoliucijas ir paskui jas paduo
da kaipo visos kuopos priimtas, 
buk esančios išneštos visos kuo- 
nos. Kaslink rezoliucijos prieš 
Pild. Tarybų, tai pirmininkas 
užsigynė negavęs jokios žinios, 

esu gal netrukus patalpin
sią. Bet kurie įdomaujate, tai 
oažiurėkit< į “'Tėvynes“ 37 nr. 
Redakcijos prierašų prie kores
pondencijos iš Zeigler. Ten pa
matysite visas musų tavorščių 
melagystes.

surengusi diskusijas te- 
Ar SLA. Pild. Taryba el- 
gerai perorganizuodama 
kuopas? Tvarkos vedėju 
išrinktas J. Vainauskas.

Mrs.

arbn 
nnk-

Yards 4951
Anielia Jarusz-KaushiUaa

AKUAERKA 
3252 So. Halsted St.

ne vienas”. Net 
pavydėjo. Tokie 
jie nėra blaivus, 
sėdėti, o ne su
kelti triukšmų.

ninkas, gal todėl, kad, taip sa
kant, “buvo 
Įrangai jam 
žmonės, kada 
.urėtų namie 
sirinkimuose
Keikia dar paminėti, kad musų 
iavorščiams nepatiko ir tvar
kos vedėjas, kam mėgino ne
lįsti kalbėti be lemos. Buvo 
davę net ir įnešimų pašalinti jį 
ir išrinkti naujų tvarkos vedė
jų. Bet gavę tinkami) atsaky
mų apsiramino.

Nuo Inkstą ir Pūslės 
Įritacijos

Vyrni Ir moterys, kurie turi inkstų 
pūslės IritAcijas, per tankų ilapinimoa
ty, deginančius skausmus strėnose arba pane
lius simptomus ii prieiasb'es inkstų Irltacl* 
jos nrba puslčs, turėtų vartoti Nuga-Tone 
tik per keletą dienų Ir pastebėti, kaip tie 
nemalonus simptomai greit pranyks.

Nuga.Tone yra sveikatos vadovu viri ml- 
Dono žmonių jau <lauginu kaip 35 metai. 
Stiprina silpnus nervus, suteikia naujos j<- 
yto* visiefns kūno organams ir jų veik.'mnl, 
pataiso apetitą ir virikinimų. Specialiai yra 
geros dėl padauginimo svarumo menkoms 
žmonėms ir alK’lnal pataisymo sveikatos. Nu
sipirkto buteli Aiandie. Visi vnist’ninkai par
duoda Nugn-Tone. .los turi suteikti pilną 
užgančdinimą arba pin’gal grąžinami.

Kaip Prašrlinti Kosulį
Greitai pagellmi nuo

Rugsėjo 18 d. SLA 308 kp. 
buvo 
moj : 
giasi 
SiLiA. 
buvo
Pirmiausia kalbėjo .L Bernotas.' 
Nurodinėjo, kad Pild. Taryba 
pasielgė labai gerai perorgani
zuodama kuopas ir padarydama 
jose ramumų. Tolinus visas pul
kas tavorščių šoko nurodinėti, 
kad Pild. Taryba skaldanti kuo
pas savo politiškais išrokavi- 
mais. Žinoma, su “faktais”, ir 
dar kokiais. Esu S. E. Vitaitis 
perdaug SLA. pinigų išleidžiąs; 
kitas nurodinėjo, kad SLA. pre
zidentui Gegužiui alga esanti 
pakelta iki tūkstančio dol.; dar 
vienas tavorščius primygtinai 
tvirtino, kad Gegužis gavęs už
mokėti iš SLA. iždo už dalyva
vimų Sandaros seime; kitas gi, 
kuris “faktus” buvo susirašęs 
popiorėlėj, tvirtino tikrai žinąs, 
kad Kl. Jurgelioniui už bylos 
vedimų prieš SLA. 36 esą išmo
kėta $500. Bet daugiausia “fak
tų” turėjo pats kuopos pirmi-

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

Viršuj Universal

State Bank

Pereitų vasario mėn. buvau 
”ašęs, kad lietuviški bumeliai 
šlaužė B. Partokienės valgo- 
nų daiktų sankrovų. Vadas tų 
lomelių tapo sugautas Detroit, 
Mieli, ir dabar sėdi pavieto ka
lėjime. šį mėnesį bus jo bylos 
nagrinėjimas. Kokios bus pasek
mės, pranešiu “Naujienų” skai
tytojams.
' Draugijų čia yra sekamos: 
SLA. 308 kp., narių turi 140. 
Yra ir jaunuolių kuopa, turin- 

i 60 narių. Piliečių Kliubas 
uri apie; 50 narių. Yra dar A.

L. D. L. I>. kp., L. D. S. kp., 
\. P. L. A. kp. ir dar kokia tai 
apsigynimo taryba. Visos ketu- 
ios susideda iš 11 bolševikų ir 
ų sekėjų. Buvo čia AŽVD., bet

>ni, minėtoji draugijėlė išny
ko kaip kamparas. Uiž lai da- 
har visi tavorščiai ir šnairuo
ja ant jaunuolių kuopos. Bei 
'oji nieko nepaiso ir sėkmingai 
varo savo darbų, čia jaunuo- 
’iai yra mokinami lietuvių kal
bos ir rašto ir nekurie moka 
;au gražiai lietuviškai skaityti 
’r rašyti.

Ne* vien musų kuopoje ta- 
vorščiai yra priešingi juonuolių 
kuopai ir abelnai jaunuolių or
ganizaciniu prie SLA., bet jie 
vra priešingi ir visame šiame 
SLA. 12-tame apskrityje, štai

'2to apskr. suvažiavimas, kli
bame iš SLA. 308 kp. daly
vavo 10 delegatų. Kuopa buvo 
bicšusi suvažiavimui, kad su
važiavimas paskirtų iš SLA. 12- 
o apskr. iždo tam tikrų <1 ova
lų organizatorini, kuris prira
šys daugiausia jaunuolių Šiame 
apskrityje. Rūgs. 4 d. susirin
kime minėti delegatai davė savo 
•aporta. Ir štai kas pasirodė, 
š musų kuopos 10 delegatų 
ik vienas delegatas gynė musų 
uiopos įnešimų, t. y. už organi
zavimų jaunuolių, o visi kiti de- 
egatai visom keturiom stojo 
iries įnešimų, čia tai aiškiai 
'asirodo kaip jiems rupi orga- 
lizacijos rekalai ir gerovė. Bet 
įasakyk jiems, kad jie yra SLA. 
iriešai, tai išgiVsi. tokių žodžių, 
vikių der nesi grdėjęs!

Iš lakraščių čia daugiausia 
>areina turbūt Laisvės ir Vil- 
lies. Taipgi pareina Naujienų 4 
‘gz. Vietos darbuotojai turė- 
ų pasirūpinti, kad j čia parei- 
ų daugiau rimtesnių laikraščių, 

> ne vien melagių organui, ku- 
’ic kad įialaikius savo sekėjus, 
ižsiima vien melavimu ir nie
kinimu kitų asmenų.

Taipgi čia yra lietuvių kny
gynas, bet jį dabartiniu laiku 
liekas nelanko, nes ir bolševikų 
lekėjai ėmė atšalti, tai nebėra 
kam skaityti bolševikiškas kny
gas.

Yra ir ZLNB. kuri turi pasi
stačiusi svetainę. Ji yra po 
bolševikų kontrole ir yra išvi
liojusi nemažai pinigų iš vie
tos lietuvy, pastatymui savo 
namo. Bet daugelis abejoja, ar 
gaus kada nors iš bendrovės 
noi's centų, nes ji turi perdaug 
skolų, kad galėtų musų amžiuje 
]as išmokėti. Skolų yra apie 

8,000, o šėrų išparduota viso 
£9,000. Langiaus serų rfė vienas 
nenori pirkti, nes už Šerus ne
gauna jokio nuošimčio.—Liepa.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

pavojingo kftsulin vnr- 
tolcit Scvcth’h Cough 
Balnam. Malonus var
toti, grynas, saugus 
vaikams ir suaugu- 
Hiems. Prašalina jri- 
tuojuntj kosulį ir 14- 
vs. o gerklę. Geidausi 
nuo kosulio gyduolė 
i<er IK metus. Gaukit 
nptiekoj 25c. arba 50c. 
buteliukų.
W. F. SEVERĄ CO. 
('ėda/ Rupitla, lowa 
Nuo krutinės ir gal
vos slogų vartokite 
Svvrra’a Cold Tubb-ts

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dol visokių aklų

JAN SMETAN A, 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 
Pastebėk’t ma”o iškabas « 

Valandos nvo 9 ryto iki 8:30 vak. 
NedClioj nuo 9:30 iki 11 dieną. 

Tel. Canal 0523.

VENNERSTENS
IGolKinian

TIKRI APYNIAI 
1URT1NGAMF. SALYKU

TIKRI APYNIAI
NIEKUR NĖRA TOKIU

KAIP Šll'l£
NE/ NEI VIENO

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

OPTOMESTRIST

Tel. Boulevard 6487 
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namų, lotų ar farmų visa

dos kreipkitės j senų ir gerai 
žinomų atsakančių įstaigų.

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.

------------------ ---------------------
Te). Boulevard 0214

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St„ Chicago, III.
---- -- - ,

Lietuviai Advokatai

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarų, išskyrų* ketvergų.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGEUONIS
Miesto Ofisas

190 No. State St„ Room 1012 
Tel. Dearborn 2784 

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

3335 So. Halsted St.
Po pietų nuo 8:86 iki 8:10 vai. vak. 

Nedaliomis nuo 10 ryto Ud 12 
TeL Yards 6141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. —* Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičlam*.

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj ir Pfitnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedilioj nuo 11 ryto iki 1 v, p. p.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.) Hyde Park 8895

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziana* Borden) 
LIETUTIS ADVOKATAS

112 Weet Adams St Room 1217 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22 St nno 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namą Telefonas Repnblie 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

1*756 So. MicMgan Avė. 
Tel. Pujlman 5950 

Specialistas Abstraktą 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6877

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. U Šalie St, Koom 2001

Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6

VtilcHrais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 ▼. v. apart Panedėlio ir 
Pitnyčio*

L . ......................- ' ...........  *

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERIU 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 81-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
ri jos 
ilgai praktika-* 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
rungai 
nauja, 
se ligose prieš 
ifimdymp, laike 

i gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuc 
8 ryto iki 2 pc 
pietų, nuo 6 iki 
.9 vai. vakare.

kolegijų:

Pennsyl- 
ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio-

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimų, 
akiu įtempimų, ir galvon 

skaudėjimų

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakaro 
Nedaliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedelioj pagal sutartį

Telephone Yards 0594

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 dis- 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 Ud 9 
vakare. Nedaliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Re*, telephone Plaza 82M

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 PietM 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel.: Dieną: Canal 8110. Naktį 
South Shore 2238, Boulevard 4136

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ava, 2 Ubo* 

Chicago, ,111.
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, Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirtfgaa
Specialistas Moteriikų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų lifų 
Ofisas 310? So. Halsted SU Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam Šviesas i] 
elektros jiegą j nau 
jv.s ir senus namus i 
mainom naujas iiam 
pas j senas; duodami 
ant lengvo iimokėji 
mo.

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Garsinkites Naujienose
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NAUJIENOS-
The Lilheaoian Peily New*

fubliahod Daily Gundai
by tha Uthuaniaa Daily N»w» Pub 
C®. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1789 South Halsted Strrai 

Chieago, 111. 
Telephoae Rooaevelt 8509

Subscription Ratas i
13.90 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chieago
$8.00 per year in Chieago.

8c. per copy.
Enterad as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at tha Post Office 
of Chieago, III., undar tha act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriaat 
sekmadienius. Leidtia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halstad St, Chieago, 
IR — Telefonai: Roossvalt 8509.

r--------- —J-----—------------------r--». .

“KELEIVIO” LEIDĖJAS SUGRĮŽO

Prieš savaitę laiko, kaip rašo “Keleivis”, sugrįžo iš 
Lietuvos drg. J. G. Gegužis, “Keleivio” leidėjas, kuris bu
vo išvažiavęs tenai rugpiučio mėn. pradžioje. Apie jo 
įspūdžius, įgytus smetonininkų despotijoje, Bostono laik
raštis trumpai sako taip: \

“Lietuvos žmonės tai jau kenčia gana. Vargas 
ęs^s neišpasakytas. Į pažangių laikraščių redakcijas 
žmonės einą ir einą pagalbos prašyti. Tankiai atei
na moterys su kūdikiais ant rankų ir skundžiasi, kad 
neturi ko valgyti, nes jų vyrai išgabenti fašistų į 
Varnių ‘Sibirą’ arba sėdi uždaryti kalėjimuose. Jeigu 
tokios nelaimingos nueina į valdžios įstaigas pagal
bos prašyti, tai smetonininkai jas tenai išjuokia, įžei
džia arba stačiai iškolioja ir išveja laukan.”
Tai labai charakteringas militarinei diktatūrai 

vaizdas. Žiaurumas ir begailestingumas yra žymiausios 
to nelemto režimo ypatybės. Ne be reikalo ateina iš Lie- 
tuvųs tiek daug žinių apie mirties bausmes ir sušau
dymus.

TRCK’KIS IŠJOTAS Iš KOMINTERNO

Vienas svarbiausiųjų bolševizmo kūrėjų, dešinioji 
nabašninko Lenino ranka, Leonas Trockis, tapo pašaliu- 
tas iš komunistų internacionalo vykdomojo komiteto. 
Taip vienu balsu nutarė to internacionalo prezidiumas.

Tai yra pirmas žinksnis prie to, kad pašalinus Rusi
jos raudonosios armijos organizatorių iš Rusijos komuni
stų partijos. Stalino frakcija senai prie to rengėsi, bet 
iki šiol ji neturėjo tam drąsos. Kiekvieną kartą ,kai bol
ševikų centre kildavo klausimas dėl Trockio ir jo vedamos 
opozicijos prieš sovietų valdžią, tai visuomet būdavo pri
einama prie kokio nors kompromiso ir pasitenkinama 
mažesnėmis bausmėmis arba įspėjimais. Sovietų valdo
vai bijodavo galutinai nutraukti visus ryšius tarp savęs 
ir opozicijos, kadangi jie žino gerai, jogei skilimas bolše
vizmo viršūnėse stato pavojun visą dabartinę tvarką 
Rusijoje. 4 į ! _____ _

Bet gyvenimas yra stipresnis, negu partijos vadų no
rai, — net ir tokios visagalinčios partijos, kaip Rusijos 
komunistai. Gyvenimas verste vertė Trockį ir jo vien
minčius kiekvieną kartą po pasižadėjimo “daugiaus ne- 
griešyti” vėl ir vėl kelti savo balsą prieš valdančiosios 
frakcijos politiką. Ir, pagaliau, opozicija, kaip sako išti
kimas Stalinui “trečiojo” internacionalo prezidiumas, 
pradėjo vesti kovą su valdančiąją frakciją visomis nele
galus partijos priemonėmis: slaptai organizuodama savo 
pasekėjus Rusijoje ir užmegsdama ryšius su savo vien
minčiais užsieniuose, leisdama ir skleisdama nelegalį lite
ratūrą, steigdama nelegales spaustuves tai literatūrai 
spausdinti, ir t. t. Kuomet trockiniai elementai šitaip 
ėmė elgtis, tai kas pasiliko daryti valdžiai, prieš kurią 
šitas opozicijos darbas yra atkreiptas?

Demokratinė valdžia paliktų atremti opozicijos pro
pagandą partijoms, kurios veldžią remia. Bet Rusijoje 
valdžia ir partija yra tas pats, todėl tenai pačiai valdžiai 
tenka imti į nagą tuos žmones, kurie kritikuoja jos politi
ką. Kominterno prezidiumo nutarimas išmesti Trockį ir 
yra niekas kita, kaip prirengiamas sovietų valdžios žinks
nis Trockio “disciplinavimui” Rusijoje. Pirma negu pa 
šalinti jį iš komunistų partijos, kas Rusijoje reiškia — 
atimti pilietines teises, jisai yra nuteisiamas, kaipo “leni
nizmo” ir “darbininkų bei valstiečių valdžios” priešas.

Mums nėkiek negaila Trockio. Jisai buvo venas tų, 
kurie įkūrė “trečiąjį” internacionalą tikslu sugriaut 
tarptautinį socialistų judėjimą, f duobę, kurią jisai kasė 
kitiems, dabar jisai pats įgriuvo. Bet vargiai pasidžiaugi 
savo pergale ant Trockio ir tie, kurie šiandie galingesni 
už jį. Triuškindami opoziciją savo partijoje, jie darc 
siauresne tą bazę, kuria remiasi jų valdžia. Jeigu bolše
vikų partijos diktatūrą Rusija iki šiol jautė, kaip užde 
tus jai geležinius pančius, tai juo labiaus ta diktatūra da 
rosi nepakenčiamą, kuomet atvirais jos priešais virsta net 
dalis buvusiųjų diktatorių.

Diktatūra, kurioje patiems diktatoriams jau yra taip 
trošku, kad jie kovoja prieš ją, rizikuodami savo galvo
mis, — aišku yra atgyvenusi savo amžių. Už mėnesio lai
ko ji švęs savo dešimties metų sukaktuves. Tai bus ne
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Užsimokijimo kalnai

Chieago ja — paltu:
Metama ___ ________ __ __
Pūrai motą ________ ______ ~
Trinia mAnaaiama
Dviem mAneniama _____ ___
Vienam lutueaiui__ _____

Chieago je per naliotojuai
Viena kopija ______ ______ _
Savaitei -------- ------------ .......
Minėsiu!................... —_____

Metams ----------------------------_ $7.(X
Pūrai metų _____  8.80
Trims mėnesiams ______    1.7ft
Dviem minėsiant*1.25 
Vienam mineaiui_______ ___ .75

Lietuvon ir kitur uialeniuuMl 
(Atpiginta)

Metama ----  $8.90
Pusei metų______4.00
Trims roinasiams 2.9!

Pinigui reikia siųsti palto Monej
orderiu kartu bu uisakymo.

SftilJfi

$8.00 
4-09 
160 
1.68 
.75

džiaugsmo ir pasitenkinimo švente, bet gal paskutinis ap
sirijimas pasmerkto mirčiai prasikaltėlio.

8c
18c
75c

Ką gali padaryti žmo 
gus be rankų. — Įdo

mus testamentai
Ar reikalingos yra žmogui 

rankos? Ar gali žmogus be jų 
apsieiti?

Kiekvienas atsakys, kad tokie 
klausimai yra nesąmoningi. 
Žmogaus evoliucijos istorijoj 
rankoj Jose neįmanomai svarbią

račiau yra atsitikimų, kad 
žmogus ir be rankų padaro daug 
tokių dalykų, kuriuos retas ku
ris ir su rankomis tepadaro. 
Pragoj gyvenas jaunas čekas 
vardu F. Filipas, kuris gimė be 
rankų. Vienok tas žmogus at
lieka ir tokius dalykus, kuriuos 
toli gražu ne visi ir rankas tu
rintys žmonės gali padaryti. 
Ne visi juk žmonės moka va
žiuoti automobiliu, rašyti rašo
mąja mašinėle ir vartoti me
chanišką pinklų. Daugiau to, 
Filipas išmoko dailydės amatą.

lai tiesiog netikėtinas daly
kas, bet taip yra.

Žurnalistas K. B., kuris su
sitiko Pragoj (Čekoslovakijos 
sostinėj) su Filipu, pasakoja 
apie jį labai įdomių dalykų.

Filipas dar visai jaunas žmo
gus,—vos 21 metų amžiaus. Jo 
išvaizda visai vaikiška. Bet jo 
akys rodo pasiryžimą ir didelį 
protą. Jis labai malonus; jo 
šypsena patraukianti, o jude
siai wfeiti ir- tikslus. Žiūrint į 
j f užmirštama, kad tai be ran
ką žmogus. Apie savo gyveni
mą jis noriai kalba.

“Aš gimiau be rankų”, sako 
jis. “Gal būti, mano kojos to
dėl ir išsivystė kitaip, negu 
pas kitus žmones. Gimiau aš 
vasario 20. d.. 1904 m. Jainų 
kaime, ir jau jaunystėj pradė
jau savo kojų raumenis pratin
ti prie dvejopo darbo: vaikš
čioti ir pavaduoti rankas. Noras 
valdyti kojas taip, kaip rankas, 
pas mane atsirado instinktyviai. 
Turėdamas septynis metus, aš 
pradėjau lankyti mokyklą, ir 
dabar aš su didžiausiu dėkingu
mu atsimenu mokytoją Čitą, 
kuris išmokė mane rašyti.”

Užduodama jam klausimas,— 
su kuo rašyti?

Filipas nusišypso ir į klausi
mą atsako klausimu:

“O su kuo jus manote? ži
noma, su koja.

“Būdamas devynių mė
tų”, tęsia savo pasakojimą 
žmogus be rankų”, “aš pa
tekau į Bdličkos prieglaudą, 
kur išmokau amatus, — 
dailydystės, murininkystės ir kt. 
1918 m. aš apleidau prieglaudą 
ir įstojau į organizaciją, kuri 
yra žinoma kaipo Bakulos drau
gija. Draugijai priklauso jau
nuoliai, kurie turi šiokius ar to
kius fiziškus nedateklius, bet 
nori darbu sau duonų pelnyti.

Paskui aš baigiau privatišką 
prekybos mokyklą ir dabar Pra
goj pardavinėju meno dalykus. 
Bo to, aš rengiu mokyklose 
lekcijas, kurias pamarginu sa
vo kojų miklumo demonstraci
jomis. Pakartoju, su kojomis 
iš viską galiu daryti.’

Tai kalbėdamas, F. Filipas 
ištraukė iš čeveryko dešinę ko
ją ir jos pirštais prisitraukė 
kėdę.

“Jums gal įdomu”, paklausė 
jis, “‘kaip aš pradėjau automo
biliu važinėtis. Besivažinėda- 
maš su lekcijomis po Čekoslo
vakiją, aš rimtai pradėjau gal
voti apie automobilį. Man rei
kalinga greit iš vienos vietos į 
kitą nuvažiuoti. Tixlel prieš 
tris mėnesius aš pradėjau va-

Važiuoti fordu 
ir be didelio 
koja aš val- 

pasauly šo-

žinotis Fordu, 
aš išmokau greit 
vargo. Su dešine 
dau vairą.

“Jus vienintelis
feris be rankų”, buvo jam pa
stebėta.

Filipas kukliai nusišypsojo: 
“Manau, kad taip. Greit ma

ne su automobiliu nuims krulA- 
miemsiems paveikiama. Tai bus 
mano pirmas kino paveikslas. 
Dabar aš važinėju fordu, bet 
galiu valdyti bet kurios siste
mos automobilių ir aš labai no
rėčiau, kad mane nuimtų su 
čekcslovakų išdirbystės auto
mobiliu”.

Trumpa, bet labai įdomi Fi- 
lipo biografija, kurią jis pats 
papasakojo, žmogus be rankų 
rengiasi demonstruoti.

“Nuo ko pradėsime’.’, klausia 
jik susirinkusiųjų. “Na, aš pa
rašysiu jums kų nors ‘mašinėle. 
Juk visą savo korespondenciją 
aš pats vedu. Tik aš klavišius 
spaudau ne kojų pirštais, bet 
dviem paikutėm arba paišiukais, 
kuriuos laikau suspaudęs kojų 
pirštais. Kojų 
k u vartoi, nes 
ri.”

Ant staliuko
moji mašinėlė. Filipas suspau
džia pirštais du paišuku ir pra
deda rašomąją mašinėlę operuo
ti. .

—Stebėtina, —šnibžda susi-

pirštai neparan- 
jie perdaug s tą

pastatoma rašo-

|>a-

pa-

“Dabar aš rašysiu su paišu
ku”,sako Filipas, imdamas 
dešine koja paišuką. Gražiai jis 
parašo “Gerbiamas Pone”.

Filipas rašo toliau. Staiga 
sigirsta balsas:

“Paišelis liulužo. Tuoj 
smailinsime”.

“Ne” atsako berankis, “aš tai 
pats jMidarysiti. Aš visky pri
pratau pats daryti—ir praustis, 
ir rėdytis, ir užsidėti apikak- 
lę ir dargi skustis. Duokite, man 
peilį”.

Praėjo vos keliolika sekundų 
ir Filipas pasmailino paišuką. 
Vėliau jis parode, kaip lengva 
su kojomis drožtuvas vartoti.

Paskui visi susędo gerti arba
tos. Kažkas užsimanė rūkyti 
ir išsitraukė papirosą.
, “Aš jums patarnausiu”, ma
loniai prabilo berankis, ir... 
mikliai išsitiesė jo koja su de
gančiu degtuku.

F. Filipas niekuomet neturėjo 
rankų, todėl savo padėties sun
kumo jis nejaučia. Jo milžiniš
ka energija ir budrumas kiek
vieną gali nustebinti. '

lai žmogus, sako K. B., ku
ris niekuomet “nenuleis rankų”. 
Ir ne dėl to, kad pas jį jų nė 
ra...

*

Nesenai William Stellema 
iš Holland, Mieli., padėjo j ban
ką vieną dolerį ant 500 metą. 
Jo apskaičiavimu, penkiems 
šimtams metų praėjus tas dole
ris su visais nuošimčiais pa
sieks milžiniškos sumos, būtent, 
$2,900,000. Tą 
turės išmokėti 
kams.

Pravartu čia

sumą bankas
Stellemos anu-

bus priminti, 
kad prieš 137 metus pagarsėjęs 
Benjamin Franklin sukurė du 
fondu vieną Pbiladelphijoj, o 
kitą Bostone. Kiekvienam tu 
fondų jis paskyrė po $5,(M)C. 
Fondai dar ir šiandie tebeegzis
tuoja.-

1790 m. Franklin padarė tes
tamentą, kur buvo nurodyta, 
kaip fondo pinigai investuoti. 
Jo apskaičiavimu, sėkmingai jn- 
vestuojami fondo pinigai bėgiu 
100 metų turėjo užaugti iki 
$655,000.

Šimtui metų praėjus $500,000 
turėjo būti išleista tiltų staty
mui, visuomeniškoms įstaigoms, 
kelių taisymui ir t.t. Likusieji 
*155,000 turėjo būti palikta dar 
100 metų. Per tą laiką ta su
ma su nuošimčiais pasieks $20,- 
305,000. Tie pinigai skiriama 
Bostono miestui ir Massachu- 
set,ts valstijai.

Tbkic pat patvarkymai tės 
tamente numatyta ir Philadel- 
pliijos fondui.

1890 m. sukako lygiai šimtas 
metų. Philadelphijos fondas už
augo iki $87,000, o Bostono pa
siekė $368,000. Tačiau nė vienas

nė kitas fondas nedasigavo iki 
$655,000, kaip Franklino buvo 
apskaičiuota. Vyriausia to ne
pasisekimo priežastis buvo ta, 
kad Franklino investavimo pla
nas nelabai tebuvo tinkamas, i

Kadangi tapo užvestos kelios 
bylos prieš pinigų sunaudojimą 1 
visuomenes įstaigoms, tai 
Franklino fondai dar ir šiandien 
tebėra nepajudinti.—K. A.

i
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Įvairenybes
i Vandenynų turtai
Čia turima galvoje ne žmo

gaus raukų turiniai, palaidoti 
drauge su laivais vandenyno 
dugne, bet gamtos turtai, ku
rie yra ištirpę vandenynuose. 
Pirmiausia, žinoma, reikia atsi
minti įvairias druskas, kurios 
sudaro apskritai imant apie 
31/2 nuošimčius vjso vandeny
no vandens. Kokis kiekis drus
kų yra ištirpęs vandenynuose— 

ity ti nesunku---------------------- mi
lijonai kub. metrų. Bet ta skait
linė nesuteikia aiškaus vaizdo 
druskų daugybes. Daug aiškes
nis bus mums druskų turtas, 
kuris yra vandenynuose, kuo
met sužinosime, kad vandeny
nuose esamos druskos užtektų 
padengti visą žemės kamuolį 
vienu slupgsiptt penkių metrų 
aukštumo.

Bet be valgomosios ir kt. 
druskų vandenyse yra ištirpu
sių dar daugybė kitų medžiagų. 
Galima drąsiai pasakyti, kad 
vendenynuose didesnio ar ma
žesnio kiekio yra visos tos me
džiagos, kokias tiktai bendrai 
galima ištirpinti vandenyje. 
Tai pasidarys aišku, jeigu at
siminsime, kad visi sausažemio 
vandenys ir skystimai ankščiau 
ar vėliau yra nunešami upių 
pagalba į vandenyną. Bet su
prantama, kad išskyrus iš van
denynų vandens tas medžiagas, 
reikia išgarinti didžiulį van
dens kiekį. Kietame pri viri
me, kuris pasidaro vandenynais 
plaukiojančių laivų katiluose 
chemiškai randa daugybę įvai
riausių medžiagų.

Tarpe kit, juros vandenyje 
yra ištirpusios ir brangiosios 
naugės—auksas ir sidabras,— 
pirmas chloro druskos pavidalo, 
kitas pavidalu azoto druskos. 
Apskaičuota, kad vienoje tonoje 
(apie 20 centnerių) vandenyno 
vandens yra apie 1/20 gramo 
gryno aukso (sidabro—dar 
mažiau)’. Tačiau, tai toli gražu 
ne menkas kiekis, jeigu paimti 
dėmesin kiek tonų vandens turi 
savyje visi žemės rutulio van
denynai ir juros. Nesunku 
apskaičiuoti, kad vandenynuose 
bendrai turi būti ne mažiau 
kaip 100 milijonų tonų (apie 
2,0*00 milijonų centnerių) auk
so. Jeigu visą auksą, kurį turi 
savyje vandenynai, išdalinti ly
giomis dalimis visiems žemės 
gyventojams neišskiriant ir ma
žiausių vaikų, tai kiekvienprr 
tektų apie centnerį su trečda
liu svorio aukso luitas. O jei
gu išdalinti tarp visų žmonių 
tą auksą, kuris dabar yra apy
vartoje visame pasaulyje pini
gų arba brangių dirbinių pavi
dalu, tai kiekvienas gautų viso 
tik apie kelioliką gramų. Aišku, 
kad jura tiksiančius kartų turi 
daugiau aukso, negu visa žmo
nija. Bet, kaip tai butų gai
la, kad tas pigus ir praktiškas 
būdas išimti auksą iš vandeny

no gelmių dar nėra atrastas.
[“T.”]. L. V—skas.

Kodėl mažėja plojimai
Teatruose jau ilgą laiką ang

lų artistai, nors ir geriausiai 
vaidintų, negirdi publikos plo
jimų. Tuo jie be galo susirū
pino ir nusiminė, kad jokiu bu
do negali susilaukti aplodis
mentų. Nors jie ir matė, l^ad 
žiūrėtojai juokiasi, buvo sujau
dinti jų vaidinimu, bet plojimų 
negirdi. Kai kurie teatrų direk
toriai padarė tuo reikalu anke
tą, kuri ir paaiškino to keisto 
reiškinio paslaptį. Pasirodo pub
lika todėl magiau ploja, kad ji 
ant rankų dėvi laikrodžius, o 
greiti judesiai neigiamai atsi
liepia laikrodžių veikimui.

SIS TAS IS LIETUVOS
Kaunas, 1927-1X-14. Ameri

kos lietuvių laikrašty “Dirva” 
nuolat telpa straipsniai, einą 
kartu su Kauno valdžia. Daug 
ten nurodoma, kaip nenukryp
ti šališkuman. Juk, sako, gerai 
tėn viskas esu, viskas lietuvių, 
“gryno kraujo” tautininkų 
rankose. Jie niekuomet neduo
sią žūti brangiai tėvynei, su
pančiotai cenzūros ir karo sto
vio. Vis tik ne “žydų” ranko
se kenčia musų mučelninkai. 
Nereikią klausyti socialistinių 
“rėksnių”, nes “Dirva” neklai
dingas ir tesingiausias prana
šas, stovįs ant tautiško akmens. 
Aš norėčiau paklausti, kodėl 
“patriotai” mėgsta savo dusias 
patriotizmu reklamuoti? Be to 
“Dirva” neprieštarauja net 
areštams, kurie “tėvynės labui” 
daromi. Jiems matosi, kad tė
vynės aukuras ryja gyvus ir 
protingus žmones, drabsto krau-

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. Chieago, III.

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street

Tel. Boulevard J3483
Nuc 12 iki 8 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12 

L . > ■—-------------------------------'

Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5918

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare 

Res. 3201 So. Wallace Street

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood' 5107 

Valandos:! nu<> 9 jį J1 v,al-
( nuo 6 iki 8 vai. vakare 

ją, vien tik visuomenės nau- 
lai. Kitaip ir negalį būti. Juk 
reikią palaukti paaiškėsiant 
faktų... O faktas po fakto ki
tokią kalbą seka: “Tėvynėj” tik 
viena grupė išmintingųjų kons
titucijos keitėjų tegali judėti, 
kitos niekai prieš ją. Nesi- 
skaitantieji nė su viena gr. no
ri, kad su jais skaitytus! ir 
klauptų prieš juos. Bet ratai 
kitokią giesmę darzda: kiek
vienas nori laisvės ir nenori 
nešioti priauginto prie sprando 
tautiško junga. To pat nori ir 
“Dirva”. Ir jeigu kas nors jai 
išcenzūruotų “lietuviškai” vie
ną puslapį, kad į jį reikėtų 
kimšti didelėm raidėm skelbi
mas, ji taip pat suriktų, kad 
ne viskas gerai. Bet ji pasi
teisins “niekų” nerašant... ir 
tuo pačiu tegul partnlo nors 
vieną Kauno laikrašty kuris 
šmeišlus spausdina!

Tuo tarpu uždaryta “Kultū
ros” b-vė, areštuoti dešimtimis 
nieko negali paaiškinti. Taura
gės įvykiai ir parodo kaž kokių 
“banditų” puolimus. O čia ne
senai tautininkų kakarinės 
giedojo, kad ir plėšimai mažėja 
naujos eros gadynėj! Bet pa
laukit .su sprendimais...

Žmonės laukia referendumo. 
Čia bėda: balsuosią tik suaugę 
24 metų. Nors sušaudymui 
pilnamečiais laikomi 21 metų. 
O jau po referendumo nustaty
siu piliečiams ir turto cenzą, 
valdžia susidarys iš renkamųjų 
seimo ir skiriamųjų iki gyvos 
galvos senato. Seimas turės nu- 
sispiovimo teises. Prezidentas 
nė prieš ’ką neatsakysiąs, bet 
visi lenksiąsi prieš jį virpinda
mi -kinkas. O ieipTU kas norės 
tų galiūnų pakeisti praėjus ter- 

minui?.. čia jau nežinau kas 
busią. Bet ar amerikiečiai “iš- 
tautėdami” supras musų tiks
lus? Gal be reikalo jiems rašo
ma?

Bet kaip čia privažiuoti vie- 
ųu tautininkų raut, kada visas 
vt'žimas rieda pakalnėn? O jei
gu taip su kademais pasiderėti, 
gal nusileis porai silkių? Vesta 
darybos, vos vos nesulikta, o 
čia “Rytas” atšaukia ir pareiš
kia priešingumą referendumui. 
Kad derybos vesta, tą gerai ži
no kademų stulpas, bet žodis 
užginčijo.

Skaityklose tiktai gerai iš
cenzūruoti laikraščiai, radio 
“lietuviškai-tautiškai” čiulba, 
Elta taip pat dorą skelbia.

—Tindi-Rindi.

Dr. A. J. KARALIUS ' 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St 
Chieago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

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

Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia 
v... , , ------------- -- —j

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. V eželis
LIETUVIS KENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoi 

CHICAGO, ILL.
.........................—■■ ■

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect (>659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chieago, III. 

—----------- -- ------------------- ---------- ----
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G. Lucas įstojo j 
Sutherland

[KORESPONDENCIJOS)
skanius pietus. Išgėrėme gero 
Kanados alaus. Nors mažai 
vartoju svaigiuosius gėrimus, 
bet detroitiečių vaišes su noru 
priėmiau ir atsakančiai gėriau

Gerai žinomas lietuviams 
žmogus, nekilnojamo turto par
davėjas, p. G. Lucas pastojo 
diibti prie Sutherland Realty 
Association už vedėjų Lietuvių 
Skyriaus, si stambi R. E. fir
ma nuduoda lotus labai pui
kioje vietoje, prie La Grange, 
kur yra budavojamos brangios 
rųšies rezidencijos.

P-as Lucas turėjo pasiūlymų I į^identūs, 
iš kelių stambių įstaigų, su ge
romis sąlygomis, bet sulig jo 
pranešimu, jis atmetė visus pa
siūlymus, kadangi parduodama 
žemėvbuvo netinkamoj lietu
viams vietoje. Sutherland sa
vastys, jo nuomone, yra gera 
vieta dėl lietuvių investuoti sa
vo atliekamus kapitalus, kurie 
greit atneš pelnų. —J. S.

Scottville, Mieli.
Tarp lietuvių ūkininkų

Čia yra didžiausia lietuvių 
laikraš- 
žinučiųčiuose mažai apie jų 

tepasirodo. Butų gerai, kad 
draugijos išrinktų savo kores- 

, kurie aprašinėtų 
draugijų veikimų ir taipjau 
įvairus įvykius tani vietos lie
tuvių.

priežiūros, jei ją pasodintų ka-

'lai jau ne pirmų kartų musų 
kolonijoj su narni nėle sugadi
nama lietuvių vardas svetim
taučių akyse. Aš manau, ka< 
lietuviams butų daug daugiau 
naudos stvertis už naudinges
nio darbo ir mokintis kaip ge
riau ūkininkauti. Iš to butų 
daugiau naudos ir pelno, negu 
iš naminėlės virimo.

Ar jus žinote, kad
Solar sv šteiną, kurios 

yra dalimi, susideda iš 
nianelų ir saulės, tiek iki 
išrasta. Astronomai yra suradę 465 
asteroids, tai maži kūneliai lakio
janti erdvėj, iš kurių nasidaro taip 
vadinamo orbitai. Laiks nuo laiko 
astronomai suranda naujų planetų, 
bet jų buvimas dar nėra pripažin
tas. Ar jus žinote, kad tuzinai skir
tingų eigarelų atsirado ir vėl din
go, bet llelmarai vis pasilaiko savo 
vietoje. Tie patys Helmarai šian
die, kaip ir 2(1 metų atgal.

ir žemė 
astuonių 
šiol yra

Rugsėjo 25 d. Lietuvių Ūki
ninkų Draugija laikė savo su
sirinkimų. Pasirodė, kad drau
gija gerai stovi. Komisijų ra
portai parodė, kad pereitais 
vasaros piknikai davė gerų pa
sekmių. Tapo nutarta surengti 
ir balių spalio 29 d. ir tam tiks
lui išrinkta komisija. Tikimės, 
tai bus smagi pramoga.

BLACK DIAMOND COAL 
& SUPPLY CO.

4917 S. Loomis St. 
Minkštos ir kietos 
geriausios rųšies

ANGLIS
Pigiausiomis kainomis 
Greitas Dasta tymas.
Telephone Boulevard 1329

Pastaruoju laiku trys lietu
viai jkliuvo už naminėlės dary
mų. Kalbama, kad p-ia Stake- 

Inienė supykusi ant savo vyro 
I R. Stakeno ir jo pusininko J. 
IClievis ir juos jskundusi val- 
Idžiai, kaipo naminėlės dirbėjus. 
I Abu tapo areštuoti, palaikyti 
vietos kalėjime, o vėliau tapo 
atiduoti fedariliniai valdžiai ir 
juos išgabens į Grand Rapids 
kalėjimų. Pasak prokuroro,

Į Stakėnas parūpindavęs medžia- 
gų, o Chivis iš tos medžiagos 
dirbdavęs naminėlę, kurių pas
kui Stakėnas parduodavęs. Tė
čiai! prieš Stakėnų nesu rimtų 
jrodymų, apart C.hcvio pasako
jimų. Jiems gręsia kalėjimas. 
Stakėnas yra žymus vietos ko
munistų darbuotojas.

Mis. J. Jurgilas tapo suimta 
už dirbimų ir pardavinėjimų 
alaus. Ji tapo iki teismo pa- 
liuosuota be kaucijos, kad ga
lėtų prižiūrėti savo trejetų vai-l
kūčių, kurie netektų motinos tad tik ant rytojaus pastebė- krante.

šiemet parėjo ūkininkauti 
daug naujų lietuvių. Dar dau
giau lietuvių ketina pareiti ūki
ninkauti pavasary. Paskiausia 
šiemet apsigyvenusių ant savo 
ūkės yra chicagictis .T. Meški
nis. Linkini jam pasisekimo, 
kaip ir visiems, kurie atvyks
ta j šią koloniją apsigyventi.

Norėčiau skaitytojus plačiau 
supažindinti su šia lietuvių ko
lonija. Tad vėliau plačiau pa
rašysiu apie vietos lietuvių ūki
ninkų gyvenimų ir veikimų.

Senelio Sūnūs.

Baltimore, Md.
Gatvekaris pagavo lietuvę mo

terį ir į šmotus sutriuškino.

Sekmadienyj, 18 d. rugsėjo, 
grįžtant namo vėlai vakare nuo 
“šioro”, gatvės tramvajus pa
gavo beeinančių skersai gatvę 
lietuvę moterį p. Slavickienę. 
Nelaimingoji tapo parblokšta 
po apačia tramvajaus ir ten jų 
į šmotus sutriuškino. Kuomet 
tramvajus liko iškeltas į viršų, 
tad 
vės 
sios 
net
triuškinta, 
galima pažinti kokis asmuo su
trintas. Kadangi velionė kelia
vo viena namo be pažįstamų, no miesto parke

Detroitietės
’f t

iš po tramvajaus nuo gat- 
liko surinkta nelaimingo- 
lik atskiros kūno dalys; 

galva buvo j šmotus su- 
taip kad nebuvo

jus ’ ’ •'r*' nelaimingą
atsitikimų, jos vyras, nesulauk
damas jos grįžtant namo, vyko 
pasiteirauti apie įvykusių ne
laimę ir ten šiaip taip pažino,
kad jo moteris yra užmušta ir alų. Lietuvos alus yra stipres- 
į šmotus sudraskyta. Liūdna ir 
baisu pamanyti apie tokią žiau
rių mirtį! Tai baisi nelaimė!

žuvusioji velionė buvo da 
nesena moteris. Paliko tris ne
didelius našlaičius ir savo my
limų vyrų didžiausiam nuliūdi
me ir širdperšoj. Ilsėkis, nelai
mingoji, ramiai amžinai! Dau- 
giaus nelaimės tavęs nekliudys! 

* * *
Užpereitą savaitę 

buvo taip šiltas oras, 
lenkė net vasaros 
Vienų dieną buvo net 
karščio, šeštadieny ir
dieny žmonės maudėsi ir tu
rėjo, taip sakant, gerus taikus, 
bet jau pereitų savaitę butų 
nebloga glaustis prie šilto pe
čiaus, nes oras
žmogaus kūnas reikalauja kaip 
sykis dauginus šilumos, negu 
50 laips. Vistiek Dievas nevisai 
tvarkiai “runija” šią “kontrę”, 
kas daro žmonėms nema
lonumo. —Reporteris Pipiras.

uis, bet užtat Kanados alus ge
rai valytas, skanus gerti ir išgė
rus nekenkia sveikatai. Na, ir 
vaišingi tie detroitiečiai,— vie
toje kad aš, kaipo svečius, juos 
vaišinčiau, tai jie mane vaiši
na. j -| i

Malonu man buvo pasimaty
ti su p-ia Janushas, nes ji

man atsiuntė dovanų, kai atvy
kau į Windsorų, ir per du mė
nesius laiko siuntinėjo man 
laikraštį “Naujienas”’. Vėliaus 
man brolis užprenumeravo pu
sini metų laikraštį “Naujienas”. 
P-ni A. Janushas yra laisvų pa
žiūrų ir skaito “Naujienas”. 
Jos duktė dar jaunutė, lanko 
mokyklų. Poniai A. Janushas 
tariu nuoširdžiai dėkui už pa
davimų pirmos pagalbos ran
kos man atvykus j svetimų šalį.

Jurk tarnauja General Mo
tors Kompanijoje bosu. Nors

liuoso laiko labai mažai turi, 
bet mane dažnai atlanko,—mat 
kartais vilioja gardus Kanados 
alus. Jis žadėjo kada nors at
važiuoti su savo bendradarbiu 
anglu išsigerti Kanados alaus.

Aplankėme svagunų farthas. 
šiais metais geras sagunų der
lius. Svogūnus augina gryna
me juodžemyje.

Vėlai vakare valgėme vaka
rienę, vėl alaus išgėrėme ir de
troitiečiai gerame upe išvažia
vo namo, .žadėdami vėl netrukus 
mane aplankyti.—Žalgiris.

pas mus 
kad pra- 
karščius. 
97 laips. 
septinta*

gana vėsus, o

ir

Jautės Sustyręs ir Skaudus?
Kad būti sveiku iš instų ir kraujo turi būt prašalintos 

visos nuodingos dalys
na visą sistemą. t

Jei jus manote, kad jūsų inkstai neveikia at
sakančiai, pagelhėkit jiems vartojant išbandytas 
diuretic*. DOAN’S P1LLS įgauna naujų draugų 
jau virš ketures dešimtis metij. Jos turi visoje 
šalyje reputaciją. Rekomenduojamos visoj ša- 

KLAUSfclT SAVO KAIMYNO!

Diuretics yra tokios pagelbėto- 
jos kurios padaugina inkstų sy
vus.—Encyclopedijos definicija.

AK JUS kiekvieną diena jaučiate;; sustyręs ir 
skaudamas? Ar jus jaučiatės nuvargęs ir pa- 
nvaigęs — kenčiate nuo nugaros ir galvos skau
dėjimo ir turite svangulj? Ar gerai inkstai iš
dirba šlapumą, ar neskauda besišlapinant? Ar 
jus pagalvojai kas jums yra?

Dabar žinote, kad tie yra ženklai negero ink
stų veikimo. Gerai veikianti inkstai prašalina 
iš kraujo nuodingas atmatas. Neveiklus inkstai 
palieka rūgštimu.' nuodus krauiuie ir tas sugadi-

KANADOJE
Detroitietė p. E. Jurk prane

šė laišku, kad 25 rugsėjo pada
rysiu man mažų siurprizą. 25 
rugsėjo džiaugiuosiu ir laukiu 
detroitiečių lietuvių. Žadėtų 
aiku atvyko šie detroitiečiai 
ietuviai: ponai Jurk ir jų du 

sunųs—Robert ir Eduard—
>-ni A. Janushas ir jos duktė 

A. Janushas.. Labai apgailėjo 
kad dėl sužeidimo kojos vieno 
automobilisto negalėjo kitas 
automoblis atvažiuoti. Tuo auto
mobiliu butų atvažiavę dar 6 
asmenys, jų tarpe 5 lietuviai ir 

anglas. Gaila buvo ir man, 
jot žadėjo kada nors vėliau at
važiuoti; žinoma, geriau vėliau, 
negu niekad.

Visi apsistojome Leamingto- 
Erie ežero 

paruošė

lyj.

Doan’s Pilis1

Stimuliuoja Inkstų Syvus
Pas visus vertelgas 60c bak. Foster-Milburn Co., Mfg. Chemist, Buffalo.N.Y.

PIRK DEL PELNO 
LA GRANGE

Jus jau matot didelį išsivystymą South ir South- 
west side, taipgi South Shore Distrikto, kur lotai tik 
keletas metų atgal buvo pardavinėjami po $500, o da
bar yra parduodami po $10,000. Jus matot Wilson 
Avė. ir Broadvvay, kur jus galėjot nepirkti lotus ųž 
kelis šimtus dolerių, o dabar yra verta ta žemė tuk- 
stančius dolerių pėdai. Tie žmonės kurie tuomet mo
kėjo pasinaudoti progomis ir nusipirko tada lotus, 
dabar jie sau gyvena ištekliuje ir be jokio rūpesčio. 
Jie uždirbo daug pinigų.

28 MINUTOS VAŽIAVIMO NUO VIDURMIESČIO.
Jus dar niekur kitur nematėt gražesnio išsivys

tymo. Visi musų rezidencijų lotai yra nepaprastai 
dideli — 50x134 pėdų, suros, vanduo, šalitakiai jau y- 
ra. Gatvės greit bus išcementuotos. Namai jau yra 
statomi. Reikalavimas namų daros i vis didesnis ir

Dabar protingo investuotojo akys yra atkreiptos 
į Southwest side, kur tas pats procesas, galimas daik
tas, atsikartos. Čia jus galite investuoti tik biski pi
nigų ir laukti gero uždarbio. Tik pagalvokit. LA 
GRANGE yra taip arti nuo vidurmiesčio, kaip Evan- 
Ston į šiaurius su puikia ir pigesne transportacija, 
greitai auganti industrijos apielinkė. LA GRAN
GE real estate padarys investorius turtingais.

— VISAI ARTI NUO TURTŲ
didesnis, nes atsiranda daug naujų industrijų West 
Sidėje ir daugelis tūkstančių žmonių nori kraustytis 
i šia airelioke- Atsiminti reikia dar »r tai, kad čia 
bus naujas vandeniu susisiekimas. Investoriai pir
mutiniai galės pasinaudoti iš tos progos.

TELEFONUOKIT MUMS TUOJ, O MES 
JUMIS PAIMTI

Mes norime, kad jus būtumėt musų svečiu nedėlioj. Mes norime, kad jus patys 
pamatytumėt dideles progas. Daleiskit nuvešti jumis musų automobiliuje į tą vietą už 
pusę valandos. Tai bus geriausis dalykas ką jus padarysite sau ir savo šeimynai. Pa
šaukit Mr. Lucas TUOJAU, Telefonas Yards 6062.

PRALEIKIT ŠĮ N EI) ELD1E N Į SU MUMIS 
. ATVAŽIUOSIME

CIITĮJ p |5 į JI |\| Q
REALTY ASSOCIATION, INC

G. Lucas-Lithuanian Mgr,
LIETUVIŲ OFISAS 
3255 So. Halsted St.

Telephone Yards 6062
TITLE GARANTUOTA PER CH CAGO TITLE & TRUST CO.

Nariei Chicago 
Real Estate

Board I

VIDURMIEČIO OFISAS \
Suite 1002

100 W. Monroe St. i
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CHICAGOS 
ŽINIOS

PASTANGOS SUMAŽINTI 
PROTO LIGAS

Illinois valstijoj, kaip ir ki
tose valstijose, randasi tūkstan
čiai žmonių, kurie serga proto 
ligomis. Vieni jų serga sunkiau, 
kiti — lengviau. Daugelis jų 
randasi tam tikrose ligoninėse. 
Kiti, galima sakyti, stovi pake
lyje į tas ligonines.

šiuo laiku žmonės, kuriems 
pavesta rūpintis tokiais ligo
niais, yra susidomėję ve kokiu 
tikslu: sumažinti skaičių tokių

t. t. Taigi naujus planas deda 
daugiau vilties ton mintin, kad 
proto ligomis sergantiems, tiks- 
’iau pasakius, rodau tiems pa
linkimo proto ligoms, galima 
giliau pagelsti, kol jie dar nc- 
daėjo iki to stovio, jog reikia 
juos jau gabenti ligoninėn; kad 
daug daugiau naudos gali būti 
tiems ligonių, kurie nesunkiai 
serga, o ir pačiai visuomenei, 
jei jie gyvens normalių žmonių 
tai pe.

Sumanytas planas reikalauja 
daug jėgų. Taigi Visuomenės 
Labui D parlamentas kviečia 
talkon visus gydytojus prisidė
ti prie šio plano vykinimo savo 
patyrimais ir patarimais.

Aktvviai užinteresuoti šiuo 
plane vykinimu gyvenimai) 
žmonės, kaip Visuomenės Labo 
Departamento direktorius p. 
Ide ir Įžymus daktarai, mano,

pabėgo ir iki vakar dienos nei 
policija, nei tėvai negalėjo su
rasti j j.

# # *
Trys banditai apiplėšė vidur- 

miesčio kavinę, kuri randasi 
139 N. Wabasb avė. Išnešė 
$1,000. Kitos trys poros, vy
kusios iš teatro namo, neteko

' Laiškai Pastoje
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausjjj paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Bei- 

1 kia klausti prie langelio, kur 
I padėta iškaba “Advertised Win- 

do\v” lobėj nuo Adams gal-
pinigais ir brangmenomis $6000. 
l'aigi sekmadienio naktį bandi-1 
lai pasipelnė apie $10,000.

SPORTAS
“vienas prieš du.

/ės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturloliką (Lenų nuo pa
skelbimo.

1 Ashmus John
2 Asmus Walter
3 Babina Selvvester
9 Buzaitė Juozapa

11 Carabas Nicolae
12 Cemeris Jahn
17 Diksas Juozapas
31 .lasas Chas
32 Janas Zofia
42 Litivine Agneska
43 Lukosenei Weronika
50 Neniskis Josepui

57 Ramoška Kazimeras
59 Saputeni Petronėlė
63 Sostakavskas G ai m 2
64 Skipitis J B
70 Sfpenko Brigita
72 Tomaszewski Tofiel
74 Vaitkus Antonas
79 Zibelis Romanai

^nnteKary So
—the cliinax of 57 years of honest Service

ligonių, kurių protas pripažin- į 
tas ne visai normalus; dėti pa
stangas, idant išgelbėjus Vuo 
ligoninių sergantiems proto li
gomis tuos asmenis, kurie turi 
palinkimo susirgti proto ligo
mis suteikiant jiems priežiūros 
jų namuose ir tinkamesnes gy
venimo sąlygas. Ir kadangi 
daug nusižengimų papildo as
menys, turintys kokias nors 
proto ydas, tai rūpinantis to
kiais asmenimis, pastoti dali
nai ir kelią tokiems nusižengi-

Įogei ačiū šiam planui skaičius 
pacientų esančių dabar ligoni
nėse ir kitose jstaigose, skiria
mose proto ligoms sergantiems, 
i keletą imtų žymiai sumažės ir 
kad iš to naudos turės taip pa
lys ligoniai, kaip plačioji vi
suomenė.

Nuo pradžios metų iki va
kar dienos ('hieagoj sprogo 71 
bomba, padėta arba mesta pik
tadarių.

Atidarymas nepaprasto apvaikščiojimo kuris pažymi beveik šimtmetį kaipo West Sides didžiausios kratu- 
vės. Jus čia surasite didžiausį pasirinkimą visokių tavorų. '

Frock tinkami rudeniui
1 t Ą
t

z • • * " S

t
? . /

Pirmutinis ir svarbiausis dalykas šiame išpardavime, tai bus. moterims ir 
merginoms viršutiniai rūbai, vėliausių rudeninių stylių ir pigiausiomis kai
nomis.

mams.
Kokiu budu, kokiomis prie

monėmis manoma gelbėti palin
kusius proto ligoms asmenis?

Proto ligomis sergančių ligo
ninėse esama ne mažai tokių 
žmonių, kurie- galėtų būti pa
leisti iš ligoninių, jei butų ga
lima surasti tinkamą jų svei
katos stoviui darbą, tinkamas 
jų sveikatai gyvenimo sąlygas 
duoti. Tuo ypačiai yra susido
mėjęs šiuo laiku Visuomenės 
Labo Departamentas su savo 
direktorių, Koy \V. Ide, prie
šakyje.

Planuojama didoką skaičių 
ligonių |)aleisti, paleistuosius 
prižiūrėti. Tam tikslui specia- 
lės nursės turės reguliariai lan
kyti kalbamos rųšies ligonius, 
duoti namiškiams patarimus ir

* * *
The Illinois Bell Telephone 

Co. nutarė vėl suteikti klau
siantiems žinių, kuris laikas 
yra: Norintieji sužinoti tikrą 
’aiką, turi telefonuoti taip: 
Cathedral 8000. Sužinojimas 
kaštuos, kaip pasikalbėjima. 
per telefoną — 5 centai.

$ * «
Chicago Broadsvay Limited 

traukinis užgavo busą ties 
\Vatling gatvės įlinkimu. Dvi 
ypatus užmuštos. YVatling gat
vė yra Indiana ilarbor. Bušas 
sudaužytas Į šipulius.

iš telpamo paveikslo galite 
spręsti, jog Simons nėra ištižęs 
vyras. Muskulus jis iš tiesų tu
ri, kaip gorila. Ne be reikalo 
tad amerikonai jį tuo vardu ir 
pavadino. . . I

Bet subatoj, spalių 8 d., jis 
žada parodyti, ką su tais mus
kulais jis gali daryti. Jis ma
no subitinti “dėdę” Norkų ant 
vogų kilnojimo ir palamdyti 
Bancevičių.

Kaip jam tatai pasiseks, — 
pamatysime subatoj Strumilos 
svetainėje (Roselande). Bisty- 
nės ii’ vogų kilnojimas prasi
dės apie 8 vai. vakaro. — R. '

Biski pailgintas sijonukas, užtektinai uždengia ke
lius, apvalus iš fronto, iš šonų, o taipgi apsisupa
mas galite rasti šioje grupėje. Salin, črepe, geor- 
hette ir velvet yra inateriolai. Juodos yra pagei
daujamos, naujų spalvų tan, žalios ir COC 
mėlynos, mieros 16 iki 44 $25

Kautai Kailiukais Trimuoti
Iš fronto ir iš šono liuosos, apsisupami modeliai, 
naujų spalvų ir gražiai trimuoti. Pageidaujami 
materiolai, įskaitant breandine, bnolaine, venise, 
kašmiro ir kitų dailių materiolų. Kailiukai yra 
vartojami lapių, vilkų Austrijos opossum, Manžuri- 
jos vilkų. Naujų,.spalvų, įskaitant juodas, maple
sugar, naujas tan, sailor mėlynas, dragon raudo
nas, mieros 16 iki 44, specialiai 
apkainuotos po

TEN IR Iš
LIETUVOS

PER HAMBURGĄ 
^nt musu trijų Sriubų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir populiarinki vieno kabin 

laivai,
Cleveland. WeRtphalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos

* * *
Viešųjų darbų komisionierius 

\Volfe pranešė, kad mayoras 
Thompson planuojąs statyti 
naują v .edens pumpavimui sto
ti. ši stotis maYioma statyti 
Hcgers ir \Vest Bogers parkų 
apiclinkėms.

* * *
Stanley Karzec, 6 metų, 1436 

Ccrnell st., žaidė “indėnus” su 
savo drauge, mergaite 8 metų. 
Žaisdamas jis pašovė mergaitę, 
kuri tapo nugabenta ligonbu- 
t»n. Vaikas taip išsigando, kad

Kautai Parinktų Muskart
Naujos mados pageidaujami pelts, tinkamų stylių 
padaryti patyrusių kailinių išdirbėjų. Kiekvienas 
kautas atsako musų standard’ui. Tamsus arba
golden muskart kautai, C 4 AR
apkainuoti po ▼ ■
Parinktų tamsių arba golden muskart kautai, su di
deliais lapių odos kalnieriais, $225.
Puikiausi silver muskart kautai, su parinktais lapių 
odos kalnieriais, apkainuoti, $239.

/----
Tiems kurie nori imti išmokėjimais 

musų rūbų budget planu
Jus galit nusipirkti rudeninius ir žieminius vir
šutinius rubus dabar išmokėjimais laike šešų 
mėnesiu.

k______ ____________________________ __________ /

F. WAITEKAITIS
Laikrodinin

Paimtas modelis iš 
musų rūbų stako

Merginoms Žieminiai Kautai
Gražių modelių, puikių materiolų, plaids, vienodos 
ir spalvuotos, suedes ir yermania chinchillas. Kai
liukais trimuoti, viena ar dviem eilėm guzikų, 
mieros 7 iki 14.

$12.95 — $15.95 — $29.75

Snnntš new yor- 
/II lKn ,K1 KAU‘ 
lUUno ir atgal

Pint T. S. Revenue taksai 
_______________________ /
Savaitiniai išplaukimai

Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agentą
177 N. Michigan Avė.

Chicago, Iii.

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

3161

949 W. 59th St., Chicago
Telefonas Englevvood 4279 
---------------- ... - ■ .n . /

G E B B. Naujienų skai
tytojos ir skaitvtojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi N a u j i e*n o s e.

mados sporto suknia, 
iš lengvos šilkinės ar-

“Enna Jetticks” yra žinomi dėl stylių
Jettick” herusMoterys'visuomet turi didelį patogumą ir lengvumą dėvėjime “Enna 

čeverykus. Jų styliai taipgi yra labai geri.
Arch support modeliai, kumeliukų, veršiukų ir 

patentuotas odos arba satininiai
Goodyear aržuoliniai padai, žemomis arba augštomis kulkomis, mieros 
2K iki 9, platumas A iki EEE

Ne Atidėliokite Ilgiau
Įsiveskit namų apčildymo reikme
nis j savo namų ateinančiai žie
mai,— už keletą dienų^ gal jau 
ateis šaltas oras.

Pašaukite mus telefonu
arba r.tsiiankykit į 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 & CO.
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ 

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

3161 Naujos 
Galima siūdinti 
ba sunkesnės materijos. Arba iš da
bar esančio madoj aksomo.

Sukirptos mieros 16, 18, 38, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytą pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 

B centą. Galima prisiųsti pinigus 
.rba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiikus reikia adresuoti:

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

^NAUJIENOS Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No .......... ........
Mieros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

South Chicago Syrius, 9300 CommerciaI Avė. 
' Tei. Saginawi*4847

(Adresas)

(Miestas tr valst.)

Bordeaux
Geriausi bordeaux 
riešutai, EQq 
kaina sv.
Maišyti Pyragaičiai 
čekoladiniai pyra
gaičiai 25 c 
svarui'

Tulips
Importuoti Rolan
duos Dawln tulips, 
maišytos rųšies. 3
tuzinai »1, OEg 
tuzinui www 
Sun-brite cleanser
6 kenai 25 C 
tiktai CUU 
Kava, geros rųšies, 
šviežiai spirginta,
2 H ava-

Mes kviečiame 
jaunas moteris

ATIDARYTI 
CHARGE 

ACCOUNT
Bile jauna mote
ris nuolat dirban
ti gali atidaryti 
pas mus charge 
account.

Riešutai
Razinkai

Dideli muscatel 
zinkai, 4 crownA 
svarai 
už

ra- 
5 

57c
Muilas

Heinz tomato sriu
ba, 3 kenai 25c

Peaches
Bunny pasirin- 
California geį-

California kumpis
Oscar Mayer’s pat
virtintas, 8 iki 9 “van»- j gi/ g 
svarui 1 w w

Lašiniai
Oscar Mayer’s pat
virtinti, 
storumo, 
svarui

vidutinio

39c
roast

Sugar 
na vėl, 
rui

Corned Beef
eured rib ir-«■ i4C
Bulvės

Gražios, švarios, 
šviežios pailgos bul- 
vta, H bu- Y5C 
Sėliui ■ vw

Pot
Iš valdžios išrinktų 
karvių, 4 OVGr 
svarui I V"W

Taukai

Blue 
kimo 
tonos peaches, No.

ke- 25cnui

Ve ai chop

Liesa vietinė* veršie-

8V-"- 35c

Oscar Mayer’s pat
virtinti, gryni tau
kai, 4 svarų ble- 
kiniukė 7 5 f* 
tiktai ■

Halsted-14*& Liberty

Tinkami nauji rūbai rudeniui ir 
žiemai bus rodomi

Ant Gyvy Modelių 
KETVERGE, SPALIO 6

Rytoj 10 vai. ir po pietų 1:30

Muzika Meiken’s Orkestrą

Pasirinkit gerinusį kokį tik Paryžius 
yra išdirbęs modelį. Vėliausios ma
dos New Yorko pasiuvimo rudeninių 
ir žieminių stylių — merginoms ir ą 
moterims viršutinių rūbų. Maloniai 
kviečiame jumis atsilankyti.

Rudeninės Felt Skrybėlės
I

Labai smart rudeninės felt skrybėlės, kad ku
rios trimuotos su velvetu. Juodos ir naujų 
rudeninių spalvų. Mieros dėl Q£
didelių galvų

Moterų šilkinės pančiakos
Pusiau storos šilkinės 
pančiakos, dvigubos 
kulnys, šilkas iki 4 co
lių. Pasirinkimas visų 
rudeninių spalvų, pir
mos rųšies, vi- CQ« 
su mierni WWW

VAIKŲ PANČIAKOS
Gražios rayon ir vati
nes pančiakos, be siū
lių, dvigubos kulnys, 
didelis pasirinkimas 
stylių, visų mierų, 3 
poros $1, AAp 
porai - VVW

Skuriniai rankiniai maišiukai
Nauji maišiukai, geresnės rūšies, pouch, under-
arm, envelope, novelties.

Geros rųšies skuros, gerai 
pasiūti, ilgais rankneŠiais. 
Geriausi juodi ir kitokių 
spalvų, pigiai apkainuo
ti, klekvie- $3.98



TrvčiadieiiH) Spalio 5, BTTOinOTTO. 'Oijpj, TU.

POVILAS S A S N O W S K A S
Mirė spalio 3 dieną, 11 valan

dą iš ryto 1927 m., sulaukęs 70 
metų amžiaus; gimęs Lietuvoj, 
Dirkintų kaimo, šilelės parapi
jos. Tauragės ap. palikdamas 
dideliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius, moterį du 
sūnų Domininką ir Franą ir 
dukterį Bronisę. Dabar randa
si prirentgas j paskutinę kelio
nę. namuose 3332 S. Union Avė.

I laidotuvės j vyks ketverge, 
Spalio 6 dieną, 9 vai. iš ryto iš 
namų j Šv . Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gėdu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Povilo Sasnowskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
ir taipgi draugai likusių nuliu
dime ji mylimųjų esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, sūnūs, duktė ir giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Mažeikis.

i I

JURGIS ALEŠIUNAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

Spalio 2 dieną, 9:20 valandą 
ryte, 1927 m., netikėtu mirčių, 
tapo automobiaus užmuštas, su
laukęs apie 40 metų amžiaus, 
gimęs Lietuvoje, Panevėžio ap., 
Daujeno parap., Berklainių kai
mo, paliko dideliame nubudime 
2 seseris, Mortą černauskienę 
ir Elzbietą Yetčiunskienę ir 
švogerius Amerikoje, Lietuvoje 
paliko 2 brolius ir 2 seseris. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4438 
So. Fairfield Ąve.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Spalio 6 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų j Nekalto Prasidėjimo P. 
šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jurgio Alešiuno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Sesers ih Svogcriai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4139.

[Tarp Ghicagos
Dalyvaus Vilniaus

Dienoje Iš “Birutės"

Lietuvių
SLA. 36 kp. nariams

Susirinkimas Mildos svetainėj

Šiandie vakare įvyksta mė 
nosinis musų kuopos susirinki
mas Mildos svet. tur būt pir- 
masai rudens sezone, 

j žinoma, visi nariai 
čiami atsilankyti ir 
niau, taip ir dabar
sekti kuopos ir abelnai 
organizacijos reikalus.

Į Musų kuopa jau galutinai su 
sitvarkė ir įsigijo visas reika
lingas knygas, 
sumokėjo savo
raštininkui Balčiūnui ir pareiš
kė, jog nebenori nieko bendro 
turėti su tais, kurie darbo ne
dirbo, o tik vede kuopoj nešva-

ja ra k vie
ku i p se- 
atydžiai 

visos

šimtai narių
duokles fin.

Kai tik ateis sekmadienįs, 
spalio 9 dieną, ir laikrodis iš
muša 7:30 va.'andą vakaro, vi
sų akivaizdoje pasirodys “Bi
rutes” choras su savo gabiu 
vedėju, komp. Šimkumi. Šia
me koncerte, kaip jau esu mi
nėjusi, bus sudainuota pirmą 
kartą Chicngoj baluda “Nu
grimzdęs dvaras”, parašyta p. 
Šimkaus, šį kurinį išgirdę, 
klausytojai tikrai jaus ką nors 
tokio gilesnio, jautresnio, iš
vys tikrą muzikos galią. Apart 
to bus dar sudainuota visų my
lima ištrauka iš “Išeivio” — 
Atsisveikinimas su tėvyne. 
Taipgi bus solo, duetų, kvarte
tų ir lt.

Koncerto dalyviai.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

0i\ j. W. Beateita
VIRAU I ASHLAND S i ATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

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

lioj nuo 2:30 J,r’ *4:30 po pietį)

REZIDENCIJA: 
£226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

į šiame koncerte matysime 
[Chore veidų, kurių nematėme 
'per septynius motus. Ir kai

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA saleslady j dry goods 
krautuvę. Atsišaukit tuojau, 5619 
W. 63rd St.

REIKIA patyrusių salesladies prie 
pardavinėjimo moterų kaulų ir (lie
siu dviejų kainų krautuvėje. Tin
kanti moteris gali paminėti kiek 
nori algos. Halsted (’loak Co., 1245 
So. Halsted St.

REIKALINGA moteris ar mer
gina prie namų darbo 2 vaiku pri
žiūrėti. Gera mokestis, darbas ant 
visados. Atsišaukite vakarais. J. Ja
nonis, Ii514 S. 50th Ct., Cicero, III.

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

3307 Aubitrn i
CHICAGO 1LI

S. D. LAGHAViGZ
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 219)

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsled St. 

Tel. Blvd. 4063

Nėra kito »a. tinto 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių 

N'npitnnfi

M

STANISLOVAS GEČAS

Persiskyrė su šiuo 
Spalio 3 dieną, 10 valandą, 
1927 m., sulaukęs 31 
žiaus, gimęs Tauragės 
Vainatų parap., Balčių kaimo. 
Amtrikoj išgyveno 15 metų, pa
liko dideliame nuliudime pusse- 
res, pusbrolius, švogerius ir gi
mines, o Lietuvoj brolj Alek
sandrą. Kūnas pašarvotas, 
randasi 7014 S. Talman Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
Spalio 7 d., 8 vai. ryte iš namų 
i šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gėdulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Gečo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Pusseseres, Pusbroliai, 
gėriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
borius Eudeikis, tel. Yards

pasauliu

m. am- 
apskr.,

švo-

gra-
1741

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUOAS
Graborius

Nubudimo valandoje suteikiam ge- 
riausį patarnavimą.
Palaidojimą atliekame rūpestin
gai ir gražiai; busite pilnai pa
tenkinti.

1911 Canalport Avė.
Chicago

- * T

AČIŪ
Ačiuojam visiems tiems, Idirie buvo malonus da

lyvauti velionio JONO MICKEVIČIAUS laidotuvė
se, panedėlyje, Spalio 3 d., 1927. Ypačiai esam labai 
dėkingi švento Petro ir Povylo draugystei, kuri pa
rūpino grabnešius ir kas naktį pabudėjo prie velio
niu, kolei velionio kūnas radosi namie. Taipgi nuo
širdžiai ačių GaurilaviČia2ns ir kitiems už gėlių bu
kietus ir medų patarnavimų įvairiais budais prie 
atsibuvusių laidotuvių.

Su gilia pagarba,
MICKEVIČIAI: VELIONIO JONO 
MOTERIS PETRONĖLE, SŪNŪS 
JULIUS IR MARTI STEPANUA.

tik skaitlingiausia, bet ir rim
čiausia visam Susivienijime.

'Dėkime pastangas, kad ji to
kia pasiliktų ir ateityj. M. V.

pra lie
ku r i u ¥ 
atsto

Spulky Sąryšio klausimo 
reikalu

Pereito ketvirtadienio 
j ienose” tilpo p. Paleko 

i Šimas apie įvykusį kai 
lietuvių spulkų Cbicagoj
vų susirinkimą. Tame susirin
kime, kaip žinoma, buvo dis- 
kusuojamas klausimas, ar rei
kia lietuviams įverti spolkų są- 
rlšis, spulkų lyga.

Iš minėtos p. Paleko kores
pondencijos galima buvo įgyti 
tokį supratimu, kad visi, daly
vavusieji minėtame susirinki
me spulkų atstovai, sutiko kaip 
vienu balsu, jogei proponuoja- 
mas sųryšis arba lyga yra pa
geidaujamas. Vienas betgi to 
susirinkimo dalyvių pranešė Re
porteriui ir prašė jį paskelbti 

(“Naujienų” skaitytojų žiniai, 
: jogei toli gražu tokio minčių 
I vienodumo nebuvo.

Kai ateita prie balsavimo 
klausimo, ar reikalingas, ar pa
geidaujamas yra toks sąryšis, 
tai, regis, devyni susirinkimo 
dalyvių susilaikė ntiM balsavi
mo. Tokiu budu šis klausimas 
nebuvo vienbalsiai išspręstas, 

i Vienbalsiai betgi buvo priim- 
; tas ve kokis sumanymas: šaukr 
ti kilų susirinkimų kalbamu 
reikalu ateinanti penktadienį, 
spalio 7 dienų, ir susirinkti nu
tarta 8 vai. vakare p. Meldažio 
svet., 2244 W. 23 place.

Dar vienas dalykas: susilai
kiusieji nuo balsavimo įvyku
siame skulkų atstovų susirinki
me asmenys nepasirodė esantys 
prineipialiai priešingi spulkų 
sąryšiui arba lygai. Jų pozici
ja buvusi tokia: jie prašė įti
kinančių įrodymų, kokios nau
dos lietuvių spulkos turėtų iš 
proponuojamo sąryšio arba ly
gos. —Reporteris.

SIUSKIT HEK
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

'Išprašo Lietuvos l m onėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Ateinančiam penktadieny, Įkomp. Šimkus atvažiavo, tai 
Lietuvių Auditorijoj turėsime pradėjo rinktis atgal į “Biru- 
progos užgirsti šią žinomą m u- tę” senesni buvusieji nariai- 
sų dainininkę. rėš ir kas kart naujų narių

Maloniai sutikdama daly vau-, prisirašo. Dainuos kon-
ti rengiamoj Vilniaus Dienos certe musų gerai žinomi dai- 
iškilmėj p. O. Biežiene sykiu nininkai-kės, kaip tai — pp. 
parodė, jog musų sostinės atei-! Biežienė, Krasauckienė, Vil
tis privalo visiems rūpėti. į kiūto, Sakalauskienė, Staniu-

Pastaba: Mano ofisas dabar ran
das naujoj vietoj 

DR. VAITUSH
Ol’TOMESRISTAS

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avė.
TeL Boulevard 7589

Help Wanted—- Malė

PADIDINK SAVO ĮPLAUKAS

NUOLATINIS DARBAS* <

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

NARMONTA 
Room 312 

81 E. Madison st.

North Šitie
SLA 226 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyko spalio 2 d., 
Liuosybės salėje, šis susirinki
mas, po vasaros karščių, buvo 
skaitlingas ir gyvas, ši kuopa 
puikiai gyvuoja, turi arti 150 
narių ir, prie to, apie 50 jau- 
nuolių.

Iš SLA 0-to apskričio rapor
tavo p. K. R ūgis ir Dr. Mont- 
vidas. Buvo linksma išgirsti, 
iog apskritis auga kuopomis ir 
baigia išstumti 2-rą apskritį 
(bolševikuojanlį) iš Cbieagos 
ribų. Kuo tyliau, tuo labiau 
(Ltas apskritis pradeda veikti ir 
darbuotis svarbesniais organi
zacijos klausimais.

Baliaus rengimo komisijos 
varde raportavo K. J. Semaš
ka, pranešdamas, jog musų 
kuopos balius įvyks lapkričio 
20 d., Wicker Park salėje. Kvie
tė, kad visi nariai remtų šį su
manymą, idant galėtumėm ge
rai uždirbti, nes reikalingos lė
šos j busiantį SLA seimą.

Taipgi kalbėta apie jaunuo
lių mokyklėlės atidarymą. Tuoj 
ant vietos atsiklausta, kada bus 
galima tėvų ir komisijų susi
rinkimas laikyti. Pasirodė, jog 
ateinančio .penktadienio vakarą, 
spalio 7 d., įvyks tėvų ir komi
sijų susirinkimas Liuosybės sa
lėj. Tėvai ir motinos pasirūpin
kite dalyvauti.

Prie pabaigos susirinkimo 
kai kurie nariai pakelė klausi
mą kaslink “Daily News” pa
veikslų apie Lietuvą ir Radio 
programų. Kaip teko girdėti, 
tai visi labai užganėdinti, žino
ma, su išėmimais. Mat, p. Ža- 
deikis per radio sakė, jog da
bartinis Lietuvos prezidentas 
užėmęs vietą, kada Dr. Grinius 
“rezignavo”.

Musų kolonijos darbuotojam 
ir draugijom tegul bus žinoti
na kas ką rengia. Lapkr. 26 d. 
jau žinoma, o gruodžio 10 d. 
rengia Sandaros 23-čia kuopa 
jubilejinį banketą. Northsidic- 
čiai pradeda judėti. —Aras.

liūtė Stelių, čerienė, žemaičiu- 
tė, Stogis, Sabonis ir visas 
choras. Visiems akomlpanuoa 
musų vedėjas, komp. Šimkus.

Atsilankiusieji bus pilnai pa
tenkinti ir nesigailės praleidę 
malonų vakarą. Jūsų apsilan
kymas priduos taip vedėjui, 
kaip chorui, daugiau energi
jos ir noro toliau dirbti tik
rai gražų dailės darbą ir tuo 
pačiu kartu parems daininin- 
kus-kes, kurie su atsidėjimu 
darbuojasi tam, kad kėlus lie
tuvių liaudies dainas ir kad 
palaikius mus tautybėje. Ir 
ne be pamato sakoma, kad nė
ra tėvynės be liežuvio kiek
vienas gali tai suprasti. Atimk 
kalbą iš lietuvio, tai ir Lietu
vos nebrasime.

Patartina nęsivėluoti į kon
certą. .Ptogramui pasibaigus 
bus smagus šokiai gerai orkes
trai griežiant. — £osė.

Brighfon Park
J. Mironas pirko biznį

ši svetinga kolonija patrau
kia lietuvius net iš tolimesnių 
vietų, štai p. J. Mironas, iš 
Cicero, nusipirko didelę valgo
mų daiktų krautuvę ir namą, 
2500 W. 45 St.

Biznis yra išdirbtas ir ata
tinkamam žmogui geresnės pro 
gos nereikia. P-as J. Mironas 
turi nemažai patyrimo ir be 
jokios abejonės sugebės atsa
kančiai patarnauti savo nau
jiems kostumeriams. —Rep.

Bridgeportas
Vakarykščiose ‘‘Nau j ienose” 

buvo pranešta, kad rengiama
me Auditorijos’ naudai koncer
to lapkričio 24 dieną dainuos 
“Birutės” ir “Kanklių” cho
rai. Reikia pasakyti, kad dai
nuos taipgi ir “Dainos” cho
ras, kuriam vadovauja p. Po
cius.

(1.1. iii-rwrar m..-. w

CLASSIFOm!&
Announcements 

Prandiimai^

Pagal įsakymą Didžiojo Perkūno 
Vaidylos visi renkasi ketvirtadieny, 
Oct. 6, 1927, 8 vai. vak. Pasaulio svar
biausi dalykai bus svarstomi šiamę 
susirinkime. — Krivys.

North Sidės draugijų Sąryšio dele
gatų susirinkimas atsibus trečiadieny 
Spalio 5 d.. 1927 m., Savoje Svetainė
je, 7:30 vai. vakare. Delegatai visi 
kviečiami dalyvauti. — Valdyba.

North Sidės Draugijų Sąryšio de
legatų susirinkimas įvyks seredoj, 
spalio 5 <1., Liuosybės svetainėj, 8 
vai. vakare. —Valdyba.

18-tos gatvės apielinkė. — SLA. 
129 kuopos susirinkimas įvyks 6 
dieną spalio, 7:30 vai. vakarę, J. 
Savicko svet., 1900 S. Union avė. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti su
sirinkime. —K. Balutis, rašt.

Cicero namų savininkų (Improve- 
ment) kliubo mėnesinis susirinki
mas atsibus šiandie nuo 7:30 vai. 
vakaro, \V. Lūksto svet., 1500 So. 

,19 Avė., Cicero. III. 'lodei malonė: 
kit visi kliubiečiai atsilankyti.

Raštininkas.
________

Roscland. — SLA 139 kp. susi
rinkimas įvyks spalio (i, 7:30 vai. 
vakarę, Strumilos svet. Visi nariai 
dalyvaukite susirinkime, nes turim 
daug svarbią dalyką aptarti.

J, Slančauskas, sekr.

Birutės choro vienų vyrų prakti
ka Ims šį vakarą Raymond C.hapel 
svel., 816 W. 31 St. O 'ketverge, spa
lio 6 d., generalė praktika viso Bi
rutės choro Lietuvių Auditorijoj, 
8 vai. vakare. Bukit visi laiku.

• Valdyba.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Kliubo susirinkimas įvyks 
seredoj, spalio 5 ><!., 7 vai. vak., J. 
Savicko svet., 19 ir Union^gt. Visi 
nariai atsilankyki!, nes > ra konsti
tucijos klausimas ir kili svarbus 
dalykai. —Valdyba.

S. L. A. 3G kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks seredoj, Spalių Oct. 5 
d., 8 vai. vak., Mildos svet., 3140 So. 
Halsted St.

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

Personai
_____^.^Agro^i.IejĮto________

Į LIETUVIAI, bukit pasekmingi, 
■ lankykit Dickinson Business College. 
: Asmeninės instrukcijos: 30 dienų 
J kursas. TrumprašČio, knygvedystės, 
mašinėle rašymo, dienomis ir va
karais. 218 S. Wabash, Hooni 824. 
Wab. 2082.Garsinkites Naujienose

Del greito: piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramą

Aš turiu darbo dėl vyrų liuo- 
same laike, kurie gali uždirj/ti 
į savaitę $30. Nerti k 'pantevi- 
nėti. Rašykit deĮ susitarimo. 
Naujienos, Box 982.
---- :—“—n-7....... —

LIICTUV1ĄI , — U2D1RBKIT 
KOL MOKtNSlTRS

Nu<>lątjnj> iCttfroas laukia ju- 
§ų... Aš ' išmtfkirisiu jumis kaip 
uždirbti" didelę algą į savaitę. 
Sįclarysit gerą ateitį dėl savęs, 
jus turit būti virš 22 metų am-, 
žiaus, norintis dirbti ir ambltin* 
gas. Yra malonus darba^prję 
senos ir atsakančios firmos. 
Atsišaukit tuojau ir pasimaty- 
kit su manim.

Mr. Berthelsen
82 W. AVasbington st.

Room 116.

REIKALINGAS kriaučius prie se
nų rūbų taisymo ir ant mašinos prosi- 
nimo, 6629 Se; Ashland Avė.

REIKALINGAS barberys. Dirbsi 
dėl savęs. Aš užmokėsiu rendą, švie
są ir už visus kitus dalykus. Ką už
dirbsiu sau pasilaikysi, 4100 Archer 
Avė.

Atsakanti kompanija
21 metai pasekminga biznyje, iš

mokins gerai prasilavinusius du vy
rus, virš 25 metų, pastovaus ir ge
rai apmokamo biznio, Chicagoj ar
ba iš artimu miestelių. Ne real 
estate arba nonai. Malonus surpri- 
zas laukia jūsų, ateikit čia. Turi 
švariai išrūdyti. Atsišaukit nuo 11 
ryto iki 2 po pietų.

Room 915
53 W. Jackson Boul.

INVESTUOTOJAI

Salesmenų, dali na m arba pil
nam laikui. Galima uždirbti ge
rus pinigus in New Roseland. 
IIARMON DEVELOPMENTS

Atsimenat Ch^thant Fields, 
Beverly llills, Southfield ir ki
tas lygiai geras .vietas. Ši vie
ta nebus išėmimas. Faktiškai, 
mes tikimės, kad tai bus mu
sų didžiausis pasisekimas, nes 
ji randasi prie kryžkelio labai 
svarbių kelių. Halsted St. ir 
Bhie Island kelias, abudu prie 
tos žemės.
181RSkalS
vergo vakare, spalio 6, nuo 6 
Iki 9 valandų vakaro.

WM. E. IIARMON & CO.

Room 543 Marųuettc Buitding
140 S. Dearborn St.

M r. Warnhohz ar M r. Kading

Furnishea Rooms
NORTH Wesl Side, rendon furni- 

šiuoti kambariai, visi kambariai švie
sus. Atsišaukit greit. 3331 Dickens 
Avė. A. Vander Horst.

HENDON kambarys vaikinui ar
ba vedusiai porui, karštu vandeniu 
šildomas, gera transportacija, va- 
na. visi parankumai, prie mažos ir 
švarios šeimynos. Atsišallkit tuojau. 
C. Stones, 3425 S. Leavltt st. Ist 
Hoor.

For Rent
REIKALINGAS fintas dviejų ar 

trijų kambarių, 1 lujienos, 1739 So.
i1 Halsted St., Bos



Trečiadienis, Spalio 5, 1927NAUJIENOS, Chicago, UI.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

MES nuplikome rakandus 150 
kambarių, hotelis po 3 kambarius 
taipgi. Pilnos m i eros lovos su 
springsais $25, krėslai $3.50, dre- 
scriai $15, vilnų blanketai $2, prie
galviai $1, karpetai 9yl2 $10. 451.3 
N. Clark st. Ardinore 2075. Atsi- 
neškit šį skelbimą, gausit $5 už pir
kinį $30 ar daugiau.

PARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai ir Pianas nebrangiai. Del mi»- 
ties šeimynoj. Galima ir flatą ren- 
duoti už $20. 4621 S. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI rakandai, vartoti 
lik keletą mėnesių, nebrangiai. t 

'1903 Freeinont St.

Exchange—Mainai

MAINYS .
Gro.serBes, 
Bučernes, 
Lotus, 
Aulomobiliits

ANT
Namų, 

• didelių, —-
mažų, 
vidutinių. 

Tuoj teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canal 4960

Real Estate For Sale 
Nanft-žemfl Pardavimui

NAUJAS 3 FLATŲ MŪRINISAngHSkn skiepu, 3—6 kambarių, tnurinis, miegojimui porčiai, ratilo 
prijungimai, viskas įmūryta, prie 
Troy netoli Montrose, 2 apt. išren- 

1 duoti $95 kiekvienas, vienas hiš- 
Ičias, $6000 cash. kaina $27,000.

R. DOBROTH & CO. 
.3153 Montrose avė. 

.luniper 7807

Real Estate For Sale
NamaLžemfi Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Miscellaneous
_____įvairus

Musical Instruments
Muzikus Instrumentai

Real Ėst ate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

GREIT TIKIU PINIGAI JUMS
*250 grojiklis, biskį vartotus. 

$109. uioliuka \ rolc’i.ii, rūbinei, 
mažais išmokėjimais, 6136 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI grojiklis pianas la
bai mažai vartotas, rolrliai, šuoliu- . . ■ 
kas, dykai daslatymas, už $75 cash. į ' ; L- 
6512 S. Halsted st., Ist floor. ! P®HUioti

Automobiles
7 PASAŽIERIŲ ('ase sedan, ge-; 

raine stovyje; savininkas parduosiu r 
labai pigiai. 4513 N. Clark Street. 
Ardinore 2075.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Bargenas Aptiekoriams
PARDAVIMUI aptieka pigiai, nau

jausioj lietuvių kolonijoj. Biznis 
geras. Kas nori įsigyti gerą biznį, 
nepraleiskit progos, šaukit

Hemlock 0795

STOGDENGYSTR
Jūsų atojcų prakiuri man užtalsomaa 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chlcagoj ir 
apiellnkžj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samnomi.

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

Phone I^awndale 0114

Real Estate For, Sale
Namai-žemė Pardavimui

$4600 cash nupirks i t oųiiity mo
derniško 2 flatų namo, 8112 Vernonnve., 5 kambarių, 2 karu mūrinis 
garažas, kaina $16,500. WM. KIRK, 
savininkas, 7745 Es«cx nve. Saginaw 
8370.__________ ._______

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

3555 W. 60 St. 
Prospect 9073

cottage, 
pa-

TIKRAS NAMAS PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinis
Del didelės šeimynos. 7 kambarių, į bungalovv, aržuolo trimas, furnas fiil- 
dar 2 su porčiais, aržuolo trimas, ga- domus, 5437 California Avė. Rev. 
ru šildomas, lotas 50x125, 2 karų ga-i 6540. 
ražus, netoli katalikiškos mokyklos, -------------------------------- - —
T gB"‘ 7*'13 HttrVar<1’i NAUJAS 2 flatų namas prie
iri. DML. Concord Place, netoli Cicero, 1 blo-
——---- ■ kas j vakarus nuo North Avė. UŽ1

PARDAVIMUI į Park Ridge. 422 geriausį pasiūlymą. Kuiną $17,500, 
Lake Avė., 6 kambarių rcizdcnci- lengvais išmokėjimais ar pasiūlymas, 
ja, karštu vandeniu šildoma, kain- Savininkas 4857 Concord Place. 
plnis lotus, 87X 124, assesmental iŠ- 

„ . , u . . . o mokėti. $13,500, — $5,000 cash,„tpru- , ^Ūkuosiu greitam pardavimui 8.bJoko fcorlh yVestern Stotis, 
tran.s- kambarių namas, karštu vandeniu šil-J G EuH Grint|er, 4956 N Kentucky 

domas, 50x150 kampas, 3 karų gara-, ve pn|iSU(|e 0029.
i žas, Eųuity $6000. Išlygos neblogos. __ *______  . __________

*' ; 3857 N. Kilbc’Z’-"® Avė. Polisade 5797 ČIA YRA BARGENAS 50 PfiDŲ lotas, su ekstra
5 kambarių mūrinis bungalow, dideli ’ - - -. garažu, galima pastatyti 5 kambariui
miegojimui porčiai, su sieteliais ir! PARDAVIMUI 7 kambarių medinis cottage, yra krūmų ir vaisinių nie-!
langais, cementuota ėlė, 1 karo ga-; namas su guražium. Puikioj apielin- dž’ų, $1500 cash. Savininkas, 9621 
ražas, lotas 30x125, kaina $6900, cash; kėje, Roselande. Parduosiu pigiai, i Charles St. Beverly 3925. 
$1500. Savininkas, 5724 S. Lincoln St. 10520 So. State St. ----- ——------------------------ —— — '

kambarių 
apšildomas. 
Visi inpru- 

Gera

PARDAVIMUI lOties 
namas karšiu vandeniu 
Dviejų karų garadžius. 
vement ant apmokėti, 
portacija, 5127 S. Artesian Avė

MES BUDAVOJAM GARAŽUS, 
2 na" porčlus, taisom įvairų medžio dar

bą, darbas garantuotus, mėnesiniais
5351 So. Halsted St., 2 uugšlų nu-i r

mas, krautuvė ir flatas ir l flatas 5 }ilJt ,„v»nhm.,..-.
kambarių viršui, augfiti grįsti viškai, išmokėjimais. NVestcrn f'onstruction

Viena didžiausia įstaiga, kuri už
dirba milionus dėl Soulhsaidiečių 
pasiūlo.

NE\V ROSELAND
r“' jus norite investuoti arba 

i in NeW Roseland, maty
kit Mr. \Varnholz arba Mr. Kading. 
Atsišaukite ketverge vakare nuo 6 
iki 9.

t ždii'l>s jums tūkstančius dolerių 13 apt. , ____ _ _ ____ t
greitai ir milijonus dolerių visiems kambarių, garu šildoma, 3 karų gara- miais. Tel. Sunnyside'6925. 
jūsų draugams. Atsiminkite kotver- i žas, tile vanos ir lietaus lašai, kaina............................................

1 gu

Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo-PARDUOSIU savo $5000* eųuity, J___ _ Z-. 2 ZZZZ. 2__
už $4,000, naujas 2 flatų namas, 5-5 Riu lotą ir pastatysiu 5 kambarių mu- 
kambarių, garu šildomas, 2 karų ga- rinj bungalow, aržuolo trimas, furnas 
ražas, tile vana, lietaus lašų vana, i žiluma, tik $500 įmokėti, kitus kaip 
aržuolo trimas, kaina $16,900, kitus 
po $100 j mėnesį, 5553 S. Albany 
Avė. Republic 7104.

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

UŽ $3500 nupirksit Šitą augštos 
namą in Chatham Fielda, 6'

Pardavimui 10 akrų, prie 83 ir 52, 
dvigubas, sekcijos linija, $12,000 
akras — 25% jmckėt, kilus išmokėji-

vakarą, spalio 6, nuo 6 iki 9
Room 513 

Marųuette Bldg.
140 S. Dearborn St.

Wm. E. Harmon Co.

I ž.as, tile vanos ir lietaus lašai, kaina 
vai. , $32,500, parodomas pagal sutartį, 

| kiti po $27,500 ir daugiau. Carl S. 
Llndee, 753 E. 79th St. 
Vincennes 1718.

BARGENAS. Parduosiu arba mai- 
Room* 208. nys*u 6 kambarių naują mūrinį bun

galovv, furnas šildomas, 2 kalų gura- 
____žas, netoli mokyklų ir bažnyčių. Savi

ninkus, 3617 W. 6o PI. Republic 0641.
PARDAVIMUI. Savininkas turi'l 

parduoti, kad sukėlus pinigų, naujas j 
garu1 6 kambarių mūrinis ow

v w'ot"s P" savi,ni"- Ave„ išmoksimais, Savininkas, 6446
f.rie>JV'“.ttrn.-A'2i\tur1’ So. Kedzie Avė. Proapect 9270.pv 73 ir 74 St. M. L. Carmichael,1

)001 $ S. Sangamon St. Vakarinėj ____ _ - . 
pusėj gatvės.

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro- 
s?mč, geroj vietoj tarpe 2 bučernių, 
lietuvių kolonijoj, 3 kambariai iš už- 
Su $4000 cash galit veikti. Savinin
kas 2917 W. 63ar Stf

apartinon-
2 didelės

4 karuliu-'

.... • u SU mažu įmokėjlmu gsJitešildomas, aržuolo trimas, '.-į bloko • J °
nuo Archer karų, 5136 So. Kostner nupirkti naują (» kambarių mu-!

KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT

Namą, 
Biznį, 
Automobilį, 
Farmą

PARDAVIMUI naujas 
tinis namas ir krautuvė, 
krautuvės su skiepu, ti
riu apartmentai, 4 karų garažas,,' 

ni’AVKVis • f - »__ 1 i'endp $6540, su $40,000 galit veik-iI’bC^RN.*,,I,Gro“rni- ii. ka'i,la *53 000. priimsiu lotus kui-'
Keriausmi >s<hrbta v.etn. Geras ly- imokėjiInį. Mc, past-jtysiu. bun. . T_,^T.Trr,-
sas Balnas Priežastį patyrsit »n. 2 (|alŲ namą ant jūsų loto ATSILIEPKITE 
i> h°S’ ę,‘ ^‘chigan A\. Phone urj>a n)USy ioįo tik biskį įmokėjus, j
1 ullman 6162. 3801 N. Crawfofd avc. Irving 2634.1

PA RDl OI) A M E bučernę ir 
gresernę už geresnį pusiidnnų ' ham 0877. 
per šias dešimt dienų. Biznis 
goiai išdirbtas jau nuo senų 
laikų, apgyventas

12 APARTMENTŲ namas, 2931 
IBelIe Plaine avė., |x> 4 kambarius, 
.firmos klesos, lotas 50y 125, neto
li 2 karų linijų. Tikras pirkinys, 6 

I sykius rend >s. Savininkas Bucking-

PAS MUS
Gerus bargenus greit per 
pašarangą išleidžiam.

3 AUKŠTŲ mūrinis namas, kratų 
. ., . tuvė skiepe, $17.000, 3—5 ir 3—i

lietuviais, kambario kambariai .šviesus, kam-' 
Priežastis pardavimo — du sa- pinė plati elė, netoli "L” ir g‘t-; 
.... . . .... ,« . vekarių, 2 karų garažas, U12 N. j

viniiikai nori atsidalinti. Mai- uoyne avė., netoli Divittlon st. 
nysime ir ant lotų. ! - - .......—----------------- i

Atsišauk i t vakarais pas

J. E. ENCIIERĮ,

4401 S. Mozart Si.

Phone1 blokas nuo • (’o. 
$8000, 

soft

dideliu didelis 3 karų garažas, 
‘ 1 bulvaro, tiktai 

Puiki vieta dėl 
Žemė verta $300 už 
RAGEN BROS.

5433 So. Halsted St.
Yards 4259, Boulevard 6249

Garfield 
i $2000. 
patloro.

-  6559 S. \Vestern 
cash j Hemlock 37(18. 

drink 
pėdą.

$500 JMOKfiTI
$70 j 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- 4 — 2 po 5 — ir dviejų karų muri- 
portacija greit augančioj apielinkėj, nis garažas. Parsiduoda labai pi- 
kur kainos kyla, mainysiu j namą ar j gjai arba mainysiu j 2 flatų namą, 
lotą. Gatvė cementuota ir apmokėta, j bungalow ar, tuščius lotus.
nėra išlaidų. Imkit Kedzie Avė. karą, Taipgi 9 flatų naujas namas po ke
iki Archer Avė. eikit 2 blokus į vaka- turis kambarius, parduosiu pigiai ar- 
rus, arba imkit Aicher Avė. karą iki ba mainysiu į mažesnį. 
Spaulding Avė. ofisas 4436 S. Spauld-j Del 
ing Avė. Tel. Lafayette 9570, arba kit, 
kreipkitės prie savininko 4358 South 
Spaulding Avė.

NEPRALEISKIT ŠITA DIDELI 
BARGHNA I MARQUETTE MANOR 

4 flatų naujas mūrinis namas, 2 po

Bridgeport Painring
& Hardware Co.

Vfalevojam ir popieruojam. U talkom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So, Halsted St
Phone Yards 7282

J. F RAMANCJONTS ’o—-

RUBIN BROS.

tolimesnių informacijų

SWINSKEY
6355 So. Ashland Avė. 

Prospect 2500

šau-

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

Tel Infayette 8705—8710

Chicago
KAINA $7,700, tiktai $900 Įmo

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

$2000 ŽEMIAU KAINOS 
Naujas, moderniškas ir specialiai 
rai pastaytas 2 apartmentų, 
kambarių, 8314 Sangamon St., 2 
rų mūrinis garažas, cementuota 
lotas 33x125. Turit pamatyti, 
įvertinus.

Savininkas 
Vietory 1106

ge- 
6-6 
ka- 
ėlė, 
kad, - - } • I PARDAVIMUI PER BUDAVOTO-

TO bungalow puikiai pabūdavo- JĄ 5 kamb. naujas moderniškas me 
ta ir moderniškai irenpca. Jei bungalovv, galinia padaryti 4 
. . .. . , ,.*. * , kambarius ant viškų, furnas šildoma,
kas nori, gali pirkti ir UŽ cash.; ti|e grindys ir maudynės, įmūryta va-1 
Namas randasi puik .oje Mar- ' na, moderniška konstrukcija, galvė;

I cementuota, gera transpo rtacija, 
ųuette t ai K apieilDKeje, ! $C900, išmokėjimais. 2138-40 74th Av. Naujas 5 kambarių octagon mūrinis 
trejetas blokų nuo parkų, arti ■ R. J. Brett, 40C5 Milwaukee Ave. Kii-1 bungalovv, karštu vandeniu šildomas, 
tmtvpknriu ir honlevaru Pirkę-1 dare 6405- Itlle vana’ grįsti viškai, plieno kons-gatvekarių ir oou evarų. nrKe- I______________________________ j įlu|tcjja> pleistenuotas skiepas, gara-
jas gaus lengvinusias išmokeji-J 1       «
mo sąlygas. Kreipkitės: 

7114 S.; Campbell Ave.

ELECTRIC KONTRAKTORIU8
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Vietory 7452

BARGENAS, SAVININKAS 
TURI PARDUOTI

PARDAVIMU! gražus 7 kamba
rių bungalow, karštu vandeniu šil
domas, toiletas ir praunynė ant 

‘ viškų, garažas, $3500 cash, kitus 
'e, Talmcn avė.

, GERIAU^IS bargenas North West 
side, 5 kambarių cottage, 2 karų 
garažas. Kaina $8,900, cash 

AtsiŠaukit:
.1. R. BRUCE, 

745 N. Hanilin avė.
Kedzie 7891

$800.

žas, gatvė cementuota ir apmokėta 8 
TONAI ANGLIŲ DYKAI, šaukit po 
7 vai. vakaro. 5639 N. Virginia Avė. 

j Sunnyside 6532.

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. Ashland avė. Bruns- 
vvick 1650.

Finansai-Paskolos
Financial

MUSŲ KOSTUMERIAIĮ^p s.
laukia ką turit dėl musų tur
gaus. Ateikit, rašykit arba tele- 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS
«07 W. 18th St.

Canal 4960

GRAŽUS 8 kambarių mūrinis 
bungalow, 4 miegruimiai, geroj 
South Shore vietoj, aliejum šildo
ma, savininkas priims $2000 cash,

2 FLAT, mūrinis namas, 5—5 kitus kaip rendą. Nevada 7814 
kambarių, 4341 Drummond Place, 

‘visi assesmental Išmokėti, 2 furnas, ...... H«..
i viršutinis flatas jisrenduotas už $50, (juotj mūrinį 4 apartmentų namą, 
karna $13,.>00, cash reikia $2;>00. (tideliS lotas, geros įplaukos, $3000 
G. Earl GrindleC, 4956 N. Kentucky j; - -

----------- r-.-r-TTin-------------------
DIDELIS bargenas. Turiu par-

avė. Tel. Palisadc 0929. įmokėti, kitus pagal sutartį, šaukit 
Edgewater 0407.

2 Fl ATŲ namas, 5—5 kamba
rių, karštu vandeniu šildomas, mo
derniškas. įmūrytos vanos, tile va
na, 117 ir I.oen Avė., $2500 cash. 
Anderson and (’arls.m, 52 W. 112th 
St. Puilman 3195. .

GERAS 1^ PARDAVIMUI 2 augštų medinis
h YCS .J 51.1 “ namas, cementiniu pamatu, vana, yra

alų namų, ianda.M 7313 S. Maple- je^og kmnbariajps ant viškų, garažas 
S? $6950 arba geras pasiūlymas, geroj 

i*1:'Vla;1' .1 i b"!“ • NorthWe.st sid». Gatve ir$15,500, cash $2000 arba daugiau, .savininkas. B. List, 7639 S. Kavine'*1?.*"^“ Lh,KakKn;i, 
j avė. Tel. Vincennės 4486. j savininkas Kildare 4078

...  *■ ■  .......... i »— —*■» ■ ■■■* er —. I l.l II *..■ ■■ |V| M*   V... > '■ « ■ *   II MIMU j '
PAPDAVIMt I — $5O(g) cash, len-! GRAŽUS 6t apt. namas, Garfield į o nAJ^AVIMlH

gvais iSmokėjiniais, 15 apt. kainui-; Park distrikte, apkainuotaa teisin-1 ‘moderniškas”' "vra uit
ais narnas, 80 kambarių, įptauku, gal. metinių įplaukų. 044,500, vei- į'». ain,.-, Nvg.-rrK.MO 'ITS-^er *1^’' W‘ M?N.‘

luriu'panluoti iee cr«ain''parlonĮ irlotS laifayetle Pkwy ’ Ravenmvood 4098 ; Mayfleld avė. TeL Mernmac 4162
restaurantą, biznio daroma $500 į s«-į ------- — ---- ------------------------------ '
vaitę, renda $40, išmokėjimais, 8009 PARDAVIMUI per savininką 6 Į IIVnr mnv 7 i n : i - - -"r;
Ogden Aveo i.yons, Jll. f kamienu kampinis nanu«, 2 ka- , HYPE .PAI^ namas, 7 kamba-, kambarių, gasas, elektra, cementinis
------- -------------- ■ ■■■.............. ..... rnmink i/nrM>a« vandene lašu rlU» 4 miegruimiai, vana, elektra, skiepus, arba 6 kambarių flatas ren- vanrTXS4T's« MM S 'avalory, 1 karo garnžas, gražus don. PITTASI, 2312 W. Van Buren 

vana. mouerniskus, su »4iiw gani i iar<h(|i $25()# jmok6ti> s„vininkas, st. We«t 0749.
5424 Drexel avė. Midway 6658.----------------------------------------------

Pirmos 1u1k>s.

Pardavimui 2 flatų namas, 5-6

7 KAMBARIŲ nauji mūriniai bun- 
galow, Rogers Park, karštu vande
niu šildomi, $500 įmokėti, kitus 
kaip rendą, didelis nuleidimas daug 
įmokant, 28 Shervvin avė. Savinin
kas ant vietos subatoj ir nedėlioj', 
7434 N. VVestern avė. _____ Į_______________________

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

i

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

GARAŽUS, porčlus, cementinius 
šalvtukius, grindis, pamatus, stogus 
malevojame, taisome, dekoruoja
me, lik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
tiem. 7969.

5429 S. Ashland avė. 
Arctic (’onstruction Co.

General Contrac.tors

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO ĮVEDIMAS

Mes parduodam bile kur ir suteikiam 
apskaitliavimą dykai. Planai prie 
kiekvieno įvedimo irgi dykai. Tik 
biskį įmokėti, kitus mažais mėnesi
niais išmokėjimais. Atdara vakarais 
iki 7 vai.

THE ABBOTT 
PLUMBING AND HEATING 

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

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 1-fL—, ..i-
biznis, išdirbtas gerai per 4 metus, veikti. 5500 W. Hutchinson St. 
Pigiai. Savininkai turi du bizniu. ------------------------------------- ——————
3X27 Archer Avė. Į BARI IENAS. Našlė turi parduoti
---------------------------------- ------ — "ražų in Austln mūrinį bungalow, 

5 dideli kambariai ir pusryčiams 
kambariukas, stikliniai porČiai, ga- 
sas ir visi įrengimai 
rendos $75 į menesį, a|xsunoka pats 
l>er save, $9000, cash $3000, kilus i 
no $45, su nuošimčiais. Belmont 
6778.

Iš PRIEŽASTIES šeimynos nesuti
kimų, parduosiu arba mainysiu 23 į 
kambarių viešbutį mažame miestely
je, 50 mylių S. W. nuo Chicagos, kam
pinis lotas 50x125, su rakandais cafe, 
taipgi 3 flatų murinis-medinis, 1-5 ir 
2-6 apartmentų, 3 karų medinis gara
žas, rendos $136 į mėnsį, pečiumi šil
domas, netoli Kedzie ir Irving Park 
Blv., kaina tik $11,500, Phone Forest ( 
2413.

15 FLATŲ BARGENAS ' 
GRAŽUS 1927 ultra moderninis 

namas, flatai po 4 kambarius, vis- 
! kas išrenduota, $12,000 j metus, ge- 

.1-1 i i , rai finansuotas, turiu atiduoti savo BARBERNE - 4 krėslų parduosiu '$30 000 cqucty šią SHVaitę už ge- 
pigi^i arba pnimsiu partenen• I ei- riausi cash pasiuiynit) arba mainy- 
mngiausia vieta South Šulėj, 1610 W. sju | iotus arba mažesnj namą, šau- 

St. kit savininką Columbus 0121.

----------- — ._____ . MURINIS BUNGALOW, $500 CASH 
12 APT. namas, dideli 4 ir 5 Keletas nauju 5 kambarių namų, 

kambarių---- apt. mainysiu, $16,000, $7250, kitus $55 į mėnesį, su nuo-
..............  . eųuity mainysiu į mažą namą ar Siručiais, tile vana, skalbiniams klo- 
i* ir anmokėti lotus. A. SHEPANEK, 2549 Mil- i setas, prosinitnui lenta, lendrės lo- 

’; waukee avė. Albany 6369. vys. A. B. GRUNDER, Bailders,
----------------—- ----- —----------- 5932 Lawrence avė. Pensacola 6776. 
TURIU parduoti naują 5 kam-!

'j barių mūrinį bungalovv, miegojimui 
porčfni, 2 karų garažas, yra visi, 
įrengimai, net ir anglys. Pensacola 
3537 A. B. McMAHON, 5814 Roscoe

Exchange—Mainai GERAS investmentas. Pardavi
mui 3 nauji mūriniai 2. flatų na
mai, 5-^5 kambarių, moderniškas, 
pavienis apšildymas, 2 karų gara- 

15,000, $15,500,
Negirdėtas Mainas

Mainysiu 4-rių kambarių nauja mu- l'as7Viid<>mas,* kaina”$15,Uvv, <p.v,. 
ro Cottage su extra kampiniu lotu,; ęic.OOO. 2252 N. Oak Park avė. 
mainysiu ant didesnio namo nepai-. Mprrimac 8737 ‘ 
sant apielinkes, restauranto, bučer- _
nės, automobiliaus, Dry Goods Storo, , . _ . .
priimsiu kaipo pirmą jmokėjimą, ar- VAIKINAS parduoda 5 kanibą- 
ba perkantiems cash, reikia įmokėti rių rezidenciją, stikliniai porčiai, 
$500, likusius kaipo renda, Cottage, furnas šildomas, netoli šv. Konstan- 

-- - - - - • * tino bažnyčios, taipgi lotas 25yl25
$7000 už viską. 5719 Grover st., 1 
blokas į pietus iki Higgins rd., ar- 

i ti I.awrence karų. Savininkas Pen- 
i sacola 4111.

randasi prie 63rd ir Crawford Avė
F. G. LUCAS & CO.

4108 Archer Avė.
Phone Lafayetto 5107

MAINYSIU bungalovv | lotą, 6 
kambarių mūrinis bungalovv su vi
sais įrengimais. Mainysiu i l^tą.

THE ROYAL MORTGAGE & 
REALTY CO.

Hemlock 8300.

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

GERIAUS1S BARGENAS North- 
vvest Side — 2 flatų mūrinis na
mas, 5—6 kambarių, sunparlorai, 
ice box, aržuolo trimas, tilo vana 
ir prieangis, gasiniai pečiai, lotas 
31 v 125, kaina 814,500, cash $1500. 
.1. B. BRUCE, 715 N. Hanilin ave. 
Kedzie 7891. Atdara nedėlioj visų 
dieną.

PARDAVIMUI namas ir lotas vai
sių ir daržovių krautuvė, pinigų daug 
nereikia. 3541 So. Halsted St. Tel. 
Yards 7118.

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted St., 2nd Floor
, Telephone Yards 0062

Daro paskolas ant 
I-mo ir 2-ro MORGECIO
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

KRAUTUVIŲ FIKCER1AI
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street.

ANTRI MORGICIAI
aprokavimaRDykai

REALTY & MORTGAGE CO.
PASKOLOS namų savininkams — 

$100 iki $500. be inorgiČių arba pa
sirašytojų. Matykit mus d^| greito 
patarnavimo.

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

6305 S. Westem Avė

Educational

MAINYSIU bizniavą kampanj na
mą j bungalovv arba į 2 flatų. Na
mas randasi prie didelių dirbtuvių. 
Geras dėl soft drink parlorio arba 
lunch ruimio.

MAINYSIU rezidencijos kampą į 2 
flatų namą. South Sidej. Lotas 
dasi Marąuette Parke.

V. LIEKIS
10453 So. State St.
Tel. Comodoze 1679

TIKRA vertė. Naujas 4—4 ir 4—5 
kambarių, garažas, $5.000 cash, 
įplaukų $300 į mėnesį. 3632 Charles 
st., 1 blokas iki Ashland avc. Stevv. 
6509. ’

ran-
PARDAVIMUI arba mainymui, 

gražus 6 kambarių mūrinis bunga- 
low, aržuolo trimas, karštu van
deniu šildomas, skersai kalio nuo 
Gage parko, parduosiu už geriau
si pasiūlymą. Prospect 1273.

SUSTOK! SKAITYK!
Apie Šiuos modelinius namus

Dutch colonial typo, po 7 kam
barius, su visais parankamais, vis- 
kas pirmos rųšies ir vėliausios ma-

PUIKI MURINft REZIDENCIJA i vė!
St2 • kUC?eežviewU'Save ^tfera^ nasU ,,ausials Pagražinimais ir pagerini- 

xroee ’ n8nmn P«tv«’5 gasas elektrinė ledaunC? kris-
Kas noii gc Turiu faliniai elektros fikčeriai, vėliausios 

žiuokHe ir pimSis namas yra atdaras dėl 
du h ^naXŽbtt\Sntn nKJiki.’25’000’ apžiūrėjimo nuo 9 ryto iki 9 vaka- 
cash ro. Apžiūrėki! šį namų kol jus pirk-

N (,ree,™*gjjr ave- site arba budavosite. čia randasi 
Graceiand 8579. ^aug naujų ir gerų pegefinimų, jus

* norėtumėt ir savo name turėti. Pla-
COTTAGES nuo $2500 ir dau- į nai ir apskaitliavimas suteikiamas 

giau, 2 flatų namai. $7000 ir dau- Į dykai, kas to nori.
3iau, 3 flatų namai nuo $9000 ir: 

augiau, taipgi krautuvės ir biznio 
prapertės. Viską galit pirkti su 
mažai pinigų. Brault & Calow, 
4122 Armitage ave. Belmont 3428.

4943 Kentucky Avė.
(arti Elston Ir Lavvrence) 

GEO. L. TOMPKINS
Budavotojai

Del informącijų šaukit Kildare 1959
i

TURIU parduoti žemiau savo kai
nos, 5 kambarių bungalovv, 2 ka-žus 24 apt. 6 ir 4—5 kambarių, lo nos, 5 kambarių bungalow, 2 ka

tąs 100yl25, gera transportacija, i rų garažas, kaina $6500, Jei pirk- 
savininkas, DAN A. MEYER. Cent. šit tuojau, $2000 įmokėti. 7820 
2746. ‘

$2000 i
Avalon ave. Tel. Saginavv 6759.

OCTAGON frontu 6 kambarių mū
rinis bungalovv, statytas savininko, 2 
karų garažas, tile vaną, įmūrytos va
nos, lotas 50x169, už gerą cash pa
siūlymą, 9712 Charles St. Bev. 4659.

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260
PARDAVIMUI gerai pastatyta 

angliška mūrinė cottage, didelis lo
tas, rami gatvė, gera vieta dėl vaikų, 
gera transportacija, kaina $7500, 
įmokėti $750. Savininkas Fairfax 
5217.

KAINA nužeminto $2000, ką tik 
užbaigtas 5 kambarių bungalovv, 
5233 S. Kllpatrick Avė., Va bloko 
1 pietus nuo Archer avė. karų, fur- 
nas šildomas, aržuolo trimas, gra
žiai dekoruotas, stikliniai porėtai, 
kaina $6500. 1808 S. Ashland avė. 
Canal 1272.

Miscellaneous
Įvairus

LIETUVIAI neatidėliokit. Artina
si žiema, užsikamšykit langų sky
les. BIQUE, 40 metų langų kilno
tojas. Pašaukit, apskaitliavimas dy
kai. 126 W. Grand avė. Sup. 7744.

HELICOPTER
Kas nori įsigyti aeroplaną. — 

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

GERA vieta dėl gas stoties, Road 
house arba daržo, < 
mentinio kelio, šaukit savininkų.

Belmont 2407 
arba C. A. Kirkwood 
3939 W. North avė.

gas stoties, Road 10 FLATŲ namas — 79 St. ne- 
40 pėdų prie ce-i toli Ashland, moderniškas, parduo-

; siu arba mainysiu bile į ką kaipo 
dalį įmokėjimo. WALTER J. PAUL, 
Real Estate, 3286 W. 55th st. apt. 2.

-------------------------------------------- NEBRANGI biznio praperi
PARDAVIMUI 6 kambarių mūri- flatų, kaina $15,500, mūrinis

nis bungalovv, aržuolo trimas, fur- 
na.s šildomas. 5437 S. California 
avė. Beverly 0540.

rt6, 2
_ ,,.. . . . BL, i na

mas, 5—6 kambarių, 2 karų gara
žas.

4316 Milvvaukee avė. 
Kildare 7491.

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow, 6612 S. Richmond st., 
bloko iki Marųuette Parko ir mo
kyklų, nebrangiai. *“ 5,
šaukit Prospect 8588.

COLON1AL Gardens. Nauji, mo- 
j demiški 2 flatų mūriniai, $16,000, 

'Pamatykit ją. cash $4000.
Savininkas Kildare 8696

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

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, 
po 6 kambarius flatai, 'modemiš
kas, lotas 35v 125, prie 87 St. ir 
Manistee avė. Tai bargenas, geriau- 
sis pirkiny^ So. Chicagoj, kaina 
tik $14,900, greitam pirkėjui. Chcl- 
tenham Reali y Exchange, 8700 
Commercial avo. Saginavv 6152. 
Jake Relinas.

$5 ĮMOKĖTI. Generaliai kontrok- 
toriai, muro darbas, plumbingas, na
mus pakeliam, dedam pamatus, sta
tom garažus, perdirbant senus ir nau
jus, 
musų 
dėsit 
H ar r. 
1820.

lengvais išmokėjimais. Gaukit 
dykai apskaitliavimą kol pra- 

darbą, Bell Contracting Co., 
0697 vakarais ir nedėlioj Plaut

MES parduodame olselio kaino
mis visiems. i

People’s Plbg. & Htg. Sup. Co., 
490 Milwaukee avė. 
Haymarket 1018—4221

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

1751 N. Meade.
Albany 0748

SUTAUPYKI? PINIGŲ
Mes dar parduodame specialė- 

mis kainomis plmnbingą ir namų 
apšildymo reikmenis, arba įvedam 
nieko neįmokant par 2 metus iš
mokėti. South-End Plumblng Henting 
Supply Co., 2108 S. Stata St. Culu- 
met 4200—2029*

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOI,

Mes išmokinsime jus Deaigning, 
kirpimo ir siuvimo j trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va
karais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincenes 3932

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystčs, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį moKslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

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

SCHOOL
1507 W. Madiaon StrMt




