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Kominternas Neleidžia Amerikai 
Pripažinti Sovietų Rusiją

Valstybės departamentas žada kovoti se
natoriaus Borah projektuojamą iš nau
jo pasiūlymą, kad Washingtonas pripa
žintų sovietiją. Pripažinimui kenkia ir 
komunistų intrygos Amerikos darbo or
ganizacijose.

\VASHINGTONAS, spalių 7. 
— Vienas aukštas užsienio de
partamento valdininkas pasakė, 
kad kominternas arba komu
nistų internacionalas daugiau, 
ne kas kitas, kenkia sovietų 
valdžiai. Jis esąs ir tikroji prie
žastis, de] kurios Jungtinių 
stybių valdžia atsisakanti 
pažinti sovietų Rusiją. Kol 
s k vos valdžos vadai busią

Val- 
pri- 
Ma- 
kar-

praneša, jogei sovietų Busija 
be jokių rezervacijų prisidedan
ti prie Kelloggo amžinos taikos

Antras dokumentas pareina 
taipjau iš Maskvos. Tai — ofi
cialia pranešimas, kurį mas
kviškis internacionalas išleido 
apie savo darbuotę per pasta
ruosius dvejus metus. Dalis to 
pranešimo, kurioj kalbama apie

Chicago, III., Pirmadienis, Spalio-October 8 d., 1928

John 1). llertz’o rezidencija (Čary, 111.) Le!ono farmoj, kur spalių 1 d. sudegė arklidė su 
erželų, kurių vertė siekė $209,000. TIertz yra Yellovv Cab kompanijos prezidentas.

Lietu vo s Žinios
Iš Mariampolės
(“Naujienų” koresp.]

Orai Mariampolėje ir jos apy
linkėse šiemet ne koki buvo. 
Visa vasara vėsi ir lytinga. 'Tik
ros vasaros, kokios paprastai 
būdavo Lietuvoje, šiemet Ma
riampolėje tarsi nė nebuvo, 
šalta ir lytus. Protarpiais vė
jas. Maudymosi laiko Šešupėje, 
kurioje papratę mariampolie- 

; čiai tūkstančiais karštose va- 
! saros dienose per dienas mar
kytis, šiemet tarsi nė nebuvo.

i Pabuvo šilto oro liepos mėne- 
1 syje 5 dienos, nespėjo nė van
duo sušilti, nespėjo žmonės pa
prasti maudymosi sęzonas pa-

tu ir kominterno vadais ir kol1 Ameriką, skelbia, kad komin- 
ta organizacija vesianti intry- 
gas prieš \Vashingtono valdžią, 
tol \Vashingtonas susilaikysiąs 
nuo normalių santykių atstei- 
gimo su Busija.

Be to, komunistų 
ros darbo unijose, jų 
ir skandalai daromi 
kų organizaui jose 
departamento esą taipjau 
vartojami kaip pretekstas 
pripažinti sovietų valdžios.

Senatorius Borah, senato 
sienio reikalų komisijos pirmi
ninkas, žada netrukus vėl pa
siūlyti, kad Sovietų Busija bu
tų pripažinta, tačiau valsty
bė* departamentas nusistatęs 
griežtai tam priešintis.

šitas pareiškimas buvo pa
darytas ryšy su dviem doku
mentais, kuriuos andai valsty- 
bės departamentas yra gavęs.

Vienas dokumentų yra oficia
li nota, kuria Maskvos valdžia

avantiu- 
intrygos 

darbinin- 
valstybės 

pa- 
ne-

už

temo sekcija Jungtinėse Vals
tybėse, oficialiai vadinama 
VVorkers party, skleidžianti 
proklamacijas laivyno jūreivių 
tarpe, idant jie neklausytų savo 
vyriausybės įsakymų ir nevyk
tų į Nikaragvą, taipjau kad pa
darytų sukilimą kelionėje j Ki
nus. Ta pati Workers party 
vadovavus Passaic’o streikui, 
dviem dideliam angliakasių 
streikam — kietosios ir minkš
tosios anglies kasyklose, New 
Yorko rūbų siuvėjų ir kailių 
siuvėjų streikams, Colorados 
angliakasių streikui ir Haver- 
hillio batų darbininkų streikui.

Valstybės departamentas tik
rina, kad Jungtinės Valstybės 
visai neturinčios priežasties 
bijoti komunistų propagandos. 
Bet kuomet tų maištingų pro
pagandą vedanti 
valstybės Raidžia, 
negalinti jaukti 
mo, nė prašomų

pati svetimos 
tai ta valdžia 
nė pripažini- 

paskolų.

b
Turkai Žadą UŽgint Padegęs šieną vaikas 

svetimas kalbas pat? U8rny
savo krašte GBANlĮviEW, Ind., spalių 

7. — Bruzdamas degtukais 
KONSTANTINOPOLIS, Tur-' daržinėj, vietos farmerio Great- 

kija, spalių 7. — Laikraštis houso ketvertų metų vaikas pa- 
Džimhuriet, pusiau oficialia * degė šienų. Daržinė sudegė ir 
liaudies partijos organas; sako- jos degėsiuose rado baisiai ap- 
si girdėjęs, kad turkų parla- degusį vaikučio kūną, 
inentas netrukus priimsiąs įs
tatymų, kuriuo bus užginta 
vartoti Turkijoj bet kurią sve
timų, ne turkų, kalbų. Nusikal- 
tusieji busią baudžiami kalėji
mu.

Tekstilės darbininkų 
streikas baigtas

NEW BEDFORD, Mass.. 
spalių 7. — Vietos tekstilės į- 

J2 ’monių darbininkų streikas, ku
ris traukėsi viso 25 savaites, 
pasibaigė. Streikininkai nubal
savo priimti kompromisų, ku
riuo algos sumažinamos 5 nuo- 

. . ... , ... ~ i šilučiais. Be to, ateity, jei
‘ L/ eU ii^r 1 samdytojai uores algas mažinti,
meras E. G. Sewell sako, kad1 
per pas*tarųjį uraganą 
doje nedaugiau kaip 
žmonių buvę pačios audros už- ( 
mušti, bet 1,500 prigėrę dėl 
Okeechchee ežero išsiliejimo.

Floridos urugane 
žmonių buvo užmušti, 

1,500 prigėrė
NEW YORKAS, spalių 7.

turės trisdešimt dienų prieš tai 
pranešti darbininkų unijai.

a|, Streikas buvo kilęs dėl to, 
.‘.Įkad samdytojai buvo paskelbę 

numušimų algų 10 nnoš.

Flori-

$1,000,000 sprogimas
plieno įmonėje

READING, Pa., spalių 7. — 
Vietos Carpenter Steel kompa
nijos įmonėje vakar įvyko dvie
jų gazo tankų sprogimas, su
naikinęs keturis trobesius. Pa
daryti nuostoliai siekią apie 1 
milionų dolerių.

MASKVA, spalių 7. — So
vietų valdžia užgynė plakimą 
vaikų namie. Tėvai, kurie lups 
vaikus, o pastarieji dėl to pasi
skųs, bus baudžiami.

Sovietų laivas “Krasin” 
parvyko i Leningradą
LENINGRADAS, spalių 7.— 

Ledų laužomasis rusų laivas 
Krasin, kurio įgula pasižymėjo 
gelbėjime nelaimingos Nobile 
ekspedicijos į žiemių ašigalį 
narių, parvyko į Leningradą.

Laivas pasitikta su trukŠ- 
mingomis ovacijomis.

GALESBURG, III., spalių 7. 
— Del pairusios savo sveikatos 
pasikorė vietos gyventojo A. 
Sadkley žmona, 30 metų am
žiaus moteriškė.

Laivių respublikoje! NuŠ0pfts ir|Informuosią pasaulį 
- - - -  - - - - - - - - - - - j LAWRENEEVII,LE, Va., UpiC blOgU SOV!CtU 

elgesį su Trockiu
vakar buvo rinkimai 

į krašto seimą
Rinkimuose dalyvavo 44 politi

nės partijos, išstačiusios ben
drai 2,000 kandidatų

šiandie 
j kraš-

tūri tik

RYGA, spalių 7. — 
I^tvijoje eina rinkimai 
to seimą.

Nors Latvijos seimas
šimtų narių, rinkimuose daly
vauja 44 politinės partijos ir 
gru|>ės, išstačiusios bendrai 120, 
kandidatų sąrašų, o kadangi 
kiekviename sąraše padėta nuo 
dešimt iki dvidešimt kandidatų, 
tai bendras tų kandidatų skai
čius* siekia daugiau kaip 2,900.

Vienintelė rinkimuose nedaly
vaujanti politinė partija yra 
komunistai, kadangi dėl pasta
rųjų įvykių Latvijoje komunis
tų partija buvo padaryta netei
sėta, o visi jos vadai ir veikė
jai, kurie butų galėję tikti kan
didatais, buvo jau prieš mene
sį laiko sugaudyti ir sukišti 
kalėjimai!.

Dabartiniame Latvijos seime 
buvo atstovaujamos dvidešimt 
keturios politinės partijos. Sei
me, kuris dabar bus išrinktas*, 
bus, tur būt, ne geriau.

Kitaip dalykai dedasi 
bolševikų Rusijoj

Iš viso Latvijoj tur būt yra 
daugiau politikierių, negu bet 
kuriame kitame pasaulio kraš
te, maždaug tokio pat didumo 
kaip ji. Bet štai skersai sieną, 
Latvijos kaimynėj Busijoj, ma
tome kitokių kraštutinybę. Vyk
domasis komunistų partijos 
komitetas kų tik išleido ukazą, 
kuriuo “čeką” įsakoma areš
tuoti visus opozicijos partijų 
narius, o taip pat nepartinius 
kandidatus, kurie naudojas šio
kios ar tokios organizacijos 
parama.

n
Maskvos laikraštis Pravda 

paskelbė priešrinkimines in
strukcijas komunistų vietų or
ganizacijoms, kad jos tvirtai 
kontroliuotų rinkimų mitingus. 
Tik darbininkai ir neturtingi 
valstiečiai gali balsuoti. Tur
tingi ūkininkai ir kiti neprole
tariniai elementai neturi teisės 
dalyvauti rinkimuose.

PRERIJŲ GAISRAS

LETHBRIDGE, Alberta, 
nada, spalių 7. — Pietų 
Albertas provincijos daly 
prerijų gaisras. Išdegė apie 50,- 
000 akrų plotas.

Ka
bytų 
kilo

spalių 7. J. B. Beech, spaus
tuvės darbininkas, nušovė vie
tos Times-Gazette laikraščio re
daktorių, Georgeų Killpatricką, 
paskui pats pjersišovė. Beech, 
dirbęs to laikraščio spaustuvėj, 
buvo nesenai iš darbo atleistas.

Buvusio komisaro draugai, sla
pta pabėgę į užsienį, paskel
bsiu dskumentu apie Trockio 
ir Radeko vargus

i

Dailydžių brolija rei
kalauja lengvo alaus 

ir vyno
T.AKEIJVNO,‘■ Rln., spalių 7. 

— Dailydžių unijos — United 
Brotherhood of Carpenlers and 
Joiners of America — konven
cija priėmė rezoliuciją, kad 
butų pakeistas Volsteado pro- 
hibicijos aktas ir kad butų lei
sta gaminti ir pardavinėti len
gvas* alus ir vynas.

Lodzėj sustreikavo 
40,000 darbininkų
VARŠAVA, spalių 7.

kar Lodzėj, pramoningiausia- 
me Lenkijos mieste, sustreika
vo apie 40 tūkstančių fabrikų 
darbininkų dėl to, kad įmonių 
savininkai laitisdsakė |išpildyti 
reikalavimus dėl algų.

Streikas veikiausiai išsiplės 
ir visose kitose pramonėse.

Lenkų ministeris pirminin
kas vakar vakarą turėjo kon
ferenciją su darbo ministeriu, 
kuris po to tuojau išvyko į Lo-

Va-

Modernizuoja persus
BASRA, Persija, spalių 17.— 

Persijos šachas Pahlevi, kuris 
stengiasi modernizuoti savo 
kraštų, išleido įsakymą, kad vi
si persai dėvėtų švarkus ir ke
lines, vietoj ligšiol dėvėtų ilgų 
palaidinių.

ORR
Chicagai Ir aplelinkei fede

ralinis oro biuras čiai dienai 
oranašauja:

Iš dalies debesiuota; apie va
karą gali būt lietaus; nedidele 
temperatūros atmaina; viduti
nis mainųsis vėjas.

Vakar temperatūros 
vidutiniškai 63° F.

šiandie saulė teka 5:54, lei
džiasi 5:22. Mėnuo teka 12:19 
ryto.

buvo

Del šaltų orų ir lytų visoks 
javų derlius auglius ir rinki- 

imas labai susivėlino. Šiandien 
1 štai jau turime rugsėjo 13 <1, 
o dar yra nekirstų kviečių.

Ruduo numatomas* taipgi šal
tas. Jau šalnų rytai pasirodė.

—Pranės Brolis.

Japonija ištrauks iš 
Kiną 7,(100 kareivių

Dar prie Lietuvos Ban
ke įvykusios aferos

Nauji Kalinausko parodymai. 
Nuneigia Landsbergio dalyva
vimą aferoje.

KAUNAS. [LŽ]. — “Lietu
vos Žinių” korespondento gau
tomis žiniomis, Lietuvos Banko 
aferoj kaltinamasis Kalinaus
kas padaręs prokuratūrai parei
škimų, kuriuo jis atšaukęs savo 
anksčiau padarytų vyr. banko 
buchalteriui p. Landsbergiui 
kaltinimų. Savo pareiškime Ka
linauskas pažymi ir priežastis-, 
dėl kurių jis neteisinga paro
dymų prieš p. I^andsbergį yra 
davęs.

Keikia tikėtis, k^d ši byla 
greitai suras tikrų vagų.

Nužudyto lenkų gimna
zijos mokytoja

OSLO, Norvegija, spalių 7.— 
Praneša, kad į Oslo atvyksta, 
kaip delegatai, trys rusai, Le
ono Trockio ir Karlo Radeko 
draugai. Jie vežasi svarbių do
kumentų, parodančių žiaurų so
vietų valdžios elgesį s*u abiem 
ištremtaisiais komunistų va
dais ir tas sunkias sąlygas, ku
riose pastarieji turi gyventi.

Trockis savo trėmime toli
mame Turkestane sunkiai ser
gąs. Jo gyvybė esanti pavoju
je. Jis gal dar galėtų pasitaisy
ti, jei butų perkeltas į sveikes
nį klimatų. Bet sovietų valdžia 
dagi vaistų neleidžianti jam 
gauti.

Radekas sergąs inkstų liga. 
Jo padėtis tuo blogesne, kad jis 
negaunąs nė tinkamo maisto.

Delegacijos tikslas esąs pa
informuoti vakarų Europą ir 
Jungtines Valstybes apie tokį 
nežmonišką sovietų valdžios el
gesį su tremtiniais. Delegacijai 
pavykę pereiti sieną pirmiau, 
ne kad Maskvos vadai išgirdę 
apie jos planus. Bandymai 
laikyti delegacijos narius 
pavykę.

TOKIO, Japonija, spalių 7.— 
Japonijos vyriausybė nutarė iš
traukti iš Kinų 7,000 kareivių, 
esančių dabar šantungo provin
cijoje. Tik 3,01)0 kareivių bus 
palikta Tsinano-Tsingtao gele
žinkelio ruože sargybos parei
goms eiti.

KAUNAS. —Birštono kuror
te ant Vytauto kalno rastas 
Kauno lenkų gimnazijos 45 m. 
mokytojos Stasės* Uskijaskie- 
nės lavonas. Iš paviršutinio la
vono apžiūrėjimo gydytojai kon 
statavo, kad Uski janskienė e- 
santi pasmaugta. Išaiškinimui 
piktadarių vedamas stropus 
tardymas.

su- 
ne-

Bažnyčia kaip baudžia 
moji įstaiga

FLINT, Mieli., spalių 
Sam Smitb, kuris buvo 
tas dėl automobilių 
tapo teismo nuteistas
per trejus metus bažnyčių kas 
sekmadienis.

suim- 
vogimo, 
lankyti

Filipinuose nukrito mil
žiniškas meteoras

MANILA, Filipinai, spalių 7. 
— Bohol provincijoj, netoli nuo 
Loay miestelio, nukrito kalnai) 
milžiniško didumo meteoras. 
Nukritęs jis sprogo su baisiau
siu trenksmu, nušviesdamas 
visą provincijų. Kiek žinoma, 
žmonių nebuvo užmušta.

Per pastaruosius septynias
dešimt metų tai jau trečias 
meteoras nukrito Filipinų sa
lose.

CREWE, Staffordshire, Ang
lija, spalių 7.— Šio miesto 
mėru (burmistru) tapo išrink
tas bedarbis, gaunąs pašalpą 
iš valstybės bedarbių fondo, so

cialistas W. White.

Kovos su maistiniu 
kais Meksikoje

Trijuose susikirtimuose maišti
ninkų bandos sumuštos; va
dai sugauti ir sušaudyti

Lietuvos sviestas apdo-
* valiotas medaliu
KAUNAS. — šiais metais Pa- 

vyži’ «e :r 1 iege ivvkn ’arptau- 
tmes produktų’ parodds, kurio
se dalyvavo lietuvių Pieno cent
ras, išstatęs lietuviškų sviestų.

Šiomis dienomis iš parodos 
vadovybės Pieno centras gavo 
aukščiausių dovaną (grand 
prix) 4r aukso medali už svies
tų-

Šių savaitę Pieno centras ek
sportavo 914 statinaičių sviesto.

įvykc

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 7. — Per pastaras dvi die
nas trijose vietose Meksikoj 
įvyko susikirtimai tarp federa
linės kariuomenės dalių ir mai
štininkų bandų. Visose vietose 
maištininkai buvo skaudžiai 
sumušti ir priversti gelbėtis 
bėgšta į kalnus.

Vienas susikirtimas
San Luis Potosi valstijoj su 
stipria maištininkų banda, ku
riai vadovavo žinomas Pruden- 
ci Zapata. Kautynės traukės; 
per keletą valandų, kol maišti
ninkai buvo nuveikti, o jų va
das Zapata pašautas ir paimtas 
nelaisvėn. «

Antrame susikirtime, įvyku
siame ties La Noria, Jalisco 
valstijoj, krito paskubęs ban
ditų vadas Miguel Arias, ku
ris yra vadovavęsi keliems už
puolimams traukinių. Užmušti 
buvo ir keli kiti Arias bandos 
viršilos.

Pagalios susikirtime Vera 
Cruz apygardoj buvo sumušta 
trečia maištininkų banda, per 
dvejus pastaruosius metus te
rorizavusi Vera Cruz kraštą. 
Bandos vadai, broliai Juan i! 
Enriųue Ramirez’ai, ir keli kiti 
bandos viršilos buvo sugauti ir 
sušaudyti.

Susirgo ‘lenkų liga” ir 
pasipiovė

KRAŽIAI. — Karklynalių 
kaime rugsėjo mėn. 2 d. skus
tuvu pasipiovė Pranas Montri
mas, 38 m. amžiaus. Velionis 
sirgo psichine liga. Jis nuolat 
savo vaizduotėje matydavęs 
puolančius lenkus. Šį karta jis 
nutarė lenkams nepasiduoti. 
“Laisvėj gimęs ir augęs, nelai
svės nepakęsiu”, šiuos žodžius 
ištaręs pasipiovė.

Tamsumo auka

Sumokėjo $160 už vieną 
kukuruzo varpą

SIOŲX CITY, la., spalių 7. 
— Vietos prekybos rūmai su
mokėjo $100 už vienų kulftru- 
ro varpų. Varpa buvo nupirk
ta iš vieno kukuruzų augintojo, 
kuris kų tik įvykusioje čia 
javų parodoje už savo kukurū
zus laimėjo prizų.

ŠIRVINTAI. — Rugsėjo mėn. 
7 d. atvežė iš Ukmergės į Šir- 
vintus pasikorusių ten p. Jočio 
bute <30 tarnaitę, Olę Buračaitę. 
Nelaimingoji sulaukė vos 18 
metų amž., ir buvo dora, darb
šti ir linksma mergaitė Tačiau 
rugsėjo mėn. 5 d. jos sąžinę su
drumstė vaikščiojanti čigonė. 
Pastaroji, šeimininkams nesant 
namie, atėjo pas Olę ir jai “pa- 
varažijo”. Varažijimo procedū
ra buvusi neva labai “rimta”, 
nes čigonė tam tikslui sumušu
si kiaušinį, iš kurio iškritęs 
kažkoks akmenėlis, ir davusi 
Olei išgerti kažkokių nepaprasi 
tai brangių “liubčiko” vaistų, 
už kuriuos pareikalavo net 175 
litų. Olė, neturėdama prašomos 
sumos, l>et čigonės bauginama, 
buvo priversta atiduoti čigonei 
visas sutaupąs ir dar, defici
tui padengti, iš šeimininkės ka
sos pasisavino 100 litų. P. Jo- 
čienė, nors labai atsargiai įs
pėjo negudrių mergaitę, tačiau 
dar tų pačių dienų nelaimingo
ji Olė pasikorė.



MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė——*

doughnuts

No. 1 
kvortos pieno 

>4 puoduko cukraus#
1 šaukštuką druskos
4 šaukštukus baking pauderio 
1/2 šaukštuko cinamonų 
Truputį nutmeg
2 šaukštai tarpyto sviesto 
*/2 puoduko pieno
1 kiaušinis.

pūtį cukrų ir vėl plak. Pridėk 
sodą prie Smetonos, sumaišyk 
su kiaušiniais, pridėk miltus, 
nutmeg ir druską. Iškočiok, su
pjaustyk kaip tinka ir kepk gi
liuose taukuose.

No. 3

4

NAUJIENOS, ęhicaffo, m

šaukštai svietoa _
1 šaukštas pieno
1 kiaušinio trynys
1 šaukštukas vanilijos
Ištrink cukrų ir sviestą, 

pilk pieną ir vaniliją, išmaišyk 
gerrii ir pertepk keksą.

MIGDOLŲ TORTAS

3

pri-

miltais, pridėk sumaltus kre- 
kėsus ir persijok. Dėk prie pir
mojo mišiftio pamainant su pie
nu. Išmaišyk gerai, pripilk va
nilijos ir gerai išplaktus balty
mus. Kepk dviejose blėtyse. 
Gali perberti keptais riešutais 
ir apipilti apelsinų sunka, arba 
kitokiu kokiu mišiniu.

Pirmadienis, spalių 8, 1928.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGKIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatve

Persijok sumaišius sausus 
pridėčkus. Pridėk pieną prie 
išplaktų kiaušinių, išmaišyk ir 
sumaišyk su mišiniu iš miltų. 
Išminkyk. Iškočiok nestorai; iš
plauk su tam tikru prietaisu 
doughnuts’ams piaustyti, arba 
padaryk ritulius ir virk giliuo
se taukuose. Išimk ir apiberk 
smulkiu cukrumi.

3

4

No. 2

kiaušiniai
puodukas rūgščios Smetonos 
puodukas cukraus 
šaukštukas sodos 
puodukai miltų

Nutmeg.
Išplak kiaušinius, dėk po tru-

MADOS

( rrb. 706

3391 — Išs. 706. lengvai pasiu
vama ir gražiai atrodanti suknelė. 
Galima siūdinti su trumpom arba il
gom rankovėm, ir apsiudinti kitokios 
spalvos šilku. Sukirptos mieros 10, 
12, 14 ir 16 metų.

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

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

^NAUJIENOS Pattem Dept. ;
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at
siųsti man pavyzdį No ------- •

; Mieros ........  per krutinę

2 kiaušiniai
1*4 puoduko cukraus
2 šaukštai tarpyto sviesto 
Vi šaukšto druskos

puodukas sviestpienio 
šaukštukas nutmeg 
šaukštukas sodos 
šaukštuku baking pauderio

1
1
2
Apie 1 kvortą miltų.
Išplak kiaušinius, pridėk cuk

rų ir tarpytą sviestą. Išmaišyk 
ir persijok sausus pridėčkus, 
paskui abu mišiniu sumaišyk 
kartu. Išlengvo išminkyk ir iš
kočiok *4 colio storumo tešlą. 
Supiaustyk kaip tinka ir virk 
giliuose taukuose.

kiaušiniai, atskirk trynius 
nuo baltymų

1(4 puoduko cukraus
1/2 sv. saldžiųjų migdolų
Bile kokių uogų konfitūrų.
Išplak trynius su *4 puodu

ko cukraus, pridėk *4 sv. nu
valytų, sukapotų riešutų. Kepk 
mažoj išsviestuotoj blety ne
karštame pečiuje. Kuomet at
auš, aptepk su konfitūrais, ir 
apdėk sekamu mišiniu. Išplak 
3 kiaušinių baltymus, pridėk 
% puoduko cukraus ir *4 s v. 
migdolų (smulkiai sutrintų), 
padėk pečiun pakol viršus gerai 
pa rus.

GRAHAM KREKĖSŲ
keksas no. i

2
CINAMONŲ RITULIAI

1 puoduką pieno
1 šaukštuką mielių
3 puodukai miltų
14 puoduko cukraus
1,4 puoduko besėklių razinkų 
1 šaukštukas druskos
1 kiaušinis
1 kiaušinio trynį
\\ puoduko tarpyto sviesto
y2 puoduko migdolų, sukapo

tų.
Pašildyk pieną, pridėk cukrų, 

druską ir mielių. Išmaišyk; 
duok pastovėti 5 minutes, pri
dėk l*/2 puoduko miltų,
išplak, apdenk ir duok tešlai 
pakilti. Pridėk gerai išplaktus 
kiaušinius, sviestą, ir tik ganė
tinai miltų, kad galėtumei teš
lą išminkyti; išminkyk ir duok 
tešlai antrą sykį pakilti. Iško
čiok tešlą i/G colio storumo, ap
tepk su tarpytu syiestu, apiberk 
su cukrum ir cinamonais, jeigu 
nori, apiberk su razinkom ir 
migdolais. Suvyniok tešlą į 
triubelę, supiaustyk j kokį nori 
didj, padėk ant išsviestuotos 
bleties paplokščia puse apačion, 
vėl aptepk sviestu; apiberk 
cukrum ir cinamonais, duok 
tešlai pakilti ir kepk nekaršta
me pečiuje 20 minutų.

AUKSINIS KEKSAS

4

šaukštai sviesto 
puodukas cukraus 
kiaušiniai, atskirk trynius 
nuo baltymų

1/2 puoduko šatkavotų “cocoa- 
nut” '
1 puoduką pieno
20 krekėsų
2 šaukštukai baking pauderio 
1 šaukštukas vanilijos.
Ištrink sviestą su cukrum. 

Dėk prie sviesto pamainydama 
išplaktus trynius ir pilk pieną, 
paskui dūk “cocoanut”, baking 
pauderį ir smulkiai sumaltus 
krekėsus. Ant galo sudėk gerai 
išplaktus baltymus. Kepk dve-

gerai jose blėtyse. Perdek sekamu 
mišiniu arba apiberk su cocoa

nut iy citrinos sunka.
1 puodukas labai smulkaus 

cukraus 
šaukštai sviesto
šaukštai saldžios Smetonos

arba pieno
*4 šaukštuko vanilijos
Ištrink sviestlf’fctt Cukrum, 

pripilk pakankamai pieno pakol 
mišinys bus gana skystas.

2 
9

No. 2
i/2 puoduko sviesto 

puodukas cukraus 
kiaušiniai, atskirk trynius 
nuo baltymu 
puodukas pieno

1/2 puoduko miltų

3

Šeimininkėms 
patarimai

Pjaustant svogūnus, kad 
ašarotumėte, įmerk svogūną 
karštan vandenin tik minutėlę 
ir pradėk lupti nuo šaknų.

ne-

Padėjimui proso vartok šmo
tuką asbestos, neturėsi statyti 
prosą ir tuo budu jį greitu lai
ku sugadinsi, o tiesiog pasta
čius bus taupiau.

Sidabro indai nepajuoduos, 
jeigu juos gerai apibersi mil
tais. Suprantamą laikyti mil
tuose reikia tik tuos sidabri
nius šaukštus, peilius, šakutes, 
kurie nevartojami kasdien.

Didelis reikalingumas modisčių
Piešimams ir darymui skrybėlių 
— moka aukštas algas. Mes pri- 

rengsime Jumis dėl šios 
gerai apmokamos vietos 
i trumpą laiką. Mes mo-

I klname dienoms ir va-
karais, šauk arba ra- 
šyk dėl madų knygos.

FASHION MILLINERY SCHOOL
190 N. State St. (lOth Floor) 

Tel. Randolph 2718
JOS. F. KASNICKA principalas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzle 8902

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

CHICAGO, ILL.

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankyki! pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligų ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzanuna- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
•

To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų mctto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims įeredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phohe Canal 2544—2545

Vieną Minutę Prie Telefono-Ar Visą Dieną Prie Katilo?
_ - UODUGNŲS tyrimai parodė, kad skalbimo diena suvartoja daug daugiau moteries energijos, negu 
|\I visos kitos jos šeiminiškos pareigos, kartu paimtos. Be to tai yra nemalonus darbas —- purvinas 
Iv ir vargingas. Moderninė moteris siunčia viską i skalbykla-

WET WASH
Išplauti mink štame 
muiliname vandenyje 
ir išimti beveik sausi.

Seredomis, Ketvergais 
ir Petnyčiontfti

20 svarų $1.00

“KUR

HYDRO
Visi “flat“ skalbiniai 
gražiai išprosyti ir su
dėti. Nešiojamieji dai
ktai sugrąžinami drė
gni.

ROUGH DRY
(Ore išdžiovinti)

Visi “flat“ skalbiniai 
išprosyti ir sudėti. 
Nešiojamieji . daiktai 
sugrąžinami sausi.

Seredomis, Ketvergais 
ir Pčtnyčiomis.

ALL-PREST
Pilnas skalbyklos pa
tarnavimas. Viskas 
gražiai išplauta ir iš- 
prosyta, prirengta var
tojimui. Iškrakmolyta 
kur reikalinga. Pil
niausias ir geriausias 
patarnavimas.

20 svarų $1.50

15 svarų $1.60
Kiekvienas priedinis 

svaras 9c

5 sv. nešiojamų daiktų
5 sv. “flat” daiktų 

$1.67

KAINA YRA TA PATI, KODĖL NEIMTI GERIAUSI?“

Archer Wet Wash Laundry
Visi telefonai Lafayette 92113857-3867 Archer Avenue

6 kiaušinio tryniai
Vi šaukštuko druskos
1 puoduką cukraus
14 puoduko verdančio van

dens.
1*4 puoduko gerųjų miltų
1 šaukštukas citrinų ekstrak

to.
2 šaukštuku baking pauderio.
Persijok 1 puoduką miltų su 

cukrum keletą sykių. Pridek 
druskų prie kiaušinio trynio. Iš
plak kiaušinius pakol bus kaip 
pūkas. Pridėk cukrų su miltais 
ir plak. Persijok baking paude- 
rį su likusiais miltais ir dėk prie 
kiaušinių ir vėl plak, pripilk 
citrinos ekstrakto. Kepk dvejo
se bletyse *4 valandos. Perdek 
sekamu mišiniu:

2 puoduku smulkiausio cuk
raus

2 šaukštuku baking pauderio
1 šaukštukas vinillijos
t/2 sv. graham krekėsų.
Ištrink cukrų su sviestu, dėk 

po vieną trynį išsykio ir vėl 
trink pakol sudėsi visus tris. 
Išmaišyk baking pauderį su

P ho ne V irgi nia 2054

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 
KO N TRAK TORIUS

4558 S. VVaahtennvv Avė. Chicago, III

Pirkit sau šildytuvą už 
urmo kainų.
Lengvi išmokėjimai, jei 
norima.
PEOPLES PLUMBING
& HEATING SUPPLY 

COMPANY
490 Milwaukee Avenue 
461 N. Halsted Street 

Phone Haymarket 0075 ir 0076

fDelicious

food
A food for pro 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for healtli 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE
KRAFT-PHENIN 

CHEESE COMPANY

MOKYKLOS NURSM, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURft- 

TU ŽINOTI MTA

KALBĖDAMA ankiteanta mo
kyki™ tnersinoma apie atmi
nint higiena, patyrusi dbtrik- 
to nurU nasakl:

“Viena parrlndinlą taisyk
lių dėl merginų avelkatoa. rei
kia utlaikyti aiatemų norma
liame stovyje. Normalia mank- 
itinimaa ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol. nea jie 
nekenkia aveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto- 
jamaa. Paimk laukėtą kiek
vienų vakarų. Joa nepadarys 
nesmagumo **

Nujol galit vartoti nello 
rint kaip jųa jaučiatės. Kiek
viena moterie privalo turėti 
buteli namie.

(Adresas)

(Miestas ir valst.) 
___ _____________________ - ______ -j

ITUBBY _ A Good Springl Fevet Cure.
'haajk.get op AM JuMPTACOUGH 
THIS H00 P, H0W'D VOU EAPCCT 
ME To TE ACH VoU Ak)V TfcICKS 
IF ŠOU DOM’T 00 VMHAT I TELL 
N'OU AM GET A KOVE ©A) J

z I BET I MAKE VOU JUKR A 
— UVST VJArf'LL I GET 

THAT 8OTTLE l GOT THAT 
(50OO OLE BUM'IE-BEE IA>, 
\ rti FIK s'ov! EOOWow

H E. V VoUz 
jUMP THlS
k

HUM

išnaikina
Kandis, Tarakonus,
Blakes, Muses Ir

Kitus .Vabalus

Gaisinkitčs Naujienose



Pirnytdienis, spalių 8, 1928
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Povilas Stogis 
išvažiavo

iš 
iš-

o is,

Vakar 12:40 vai. dienos 
New York Central stoties 
važiavo New Yorkan p. Povilas 
Stogis, chicagiečių lietuvių dai
nininkas baso. Trečiadienyje 
jisai sės laivan “Berengaria” ir 
vyks į Cherbourgą.

Mano p. Stogis sustoti Pary
žiuje, atlankyti Berlyną,
ten vykti Kaunan. .Jokių planų 
dėl Lietuvos jisai neturi. .Jei 
pasitaikys galimybė dainuoti 
Lietuvoje, mielu noru jisai im
sis to darbo. .Jis ne — paviešė
jęs Lietuvoj, atlankęs senelę 
motiną, tikisi važiuoti Italijon 
ar Vokietijon (Berlynan). Rei
škia, “maršruto” neturi, bet 
nori pamatyti platesnį pasaulį, 
ir, jei pasitaikys proga, padir
bėti.

Pamatyti gi “pasaulį” p. Sto
gis užsitarnavo. O ir turi rim
to pamato pasirodyti su savo 
kaip dainininko, jėgomis.

Keletas žodžių apie p. Stogio 
kaip dainininko, karjerą Ame
rikoje. Atvyko jis čia pirm 21 
metų, dar jaunas 16 metų ber
naitis. Dainuoti nemokėjo. Tik 
Lietuvoje mokyklą lankyda
mas “dainuodavo” chore ir Tel
šių bažnyčios vargonininkas 
liepdavęs dainuoti. Mat, jau ir 
tuo laiku p. Stogis kalbėdavo 
“storai.”

Atvažiavęs Amerikon, jisai 
apie metus laiko išbuvo Jolie- 
te, netoli Chicagos. Po to per
sikėlė gyventi Chicagon 1909 
ar 1910 metais. Tuo laiku Chi
cagoje darbavosi Mikas Petrau
skas, ypatingai “Birutėje.” Su
sitiko p. Stogis su Petrausku;

čia buvo ir Sodeika. Petraus-.už pasirodymą.- Jeigu tociaps 
kas liepė Stogini mokintis dai- turėsime omenėj tai, kad jam 

tekdavo mokėti po l arba šeši*’ 
dolerius už pusės valandos pa
moką, jeigu atminsime, kad jis 
mokinosi ilgą laiką, tai pama
tysime, kad nedaug jam liko iš 
tų pajamų atidavus jas kaip už
mokėsi) į už pamokas, kad gal 
būt užmokesnis, kurį gavo p. 
Stogis už dainavimą, nepadengė 
jo išlaidų mokinimuisi. — P.

nuoti. P-nas Stogis paklausė. 
Pradėjo mokintis tuo laiku, 
kaip ir Sodeika.

Nuo to laiko p. Stogis daina
vo, mokėsi dainuoti, dirbo “Bi
rutei” — kai kada po šešis va
karus savaitėje. Kada Petraus
kas apleido Chicagą, Stogis pra 
rėjo mokintis dainuoti pas sve
timtaučius, imdamas pamokas 
mieste.

CHICAGOS
ŽINIOS

Jis negalėjo pašvęsti tam tik
slui visą savo laiką. Kaip bet 
kuriam nwsų, atvykusių Ameri
kon, ir jam pirmoje vietoje 
stovėjo duonos klausimas, ir tik 
atliekamą laiką jisai sunaudo
davo mokymuisi dainuoti. P-as 
Stogis progresavo. Atėjo lai
kas, kad jis jau gaudavo darbo 
teatruose. Apie porą metų gyr 
veno vien iš koncertų ir darbo 
vodeviliuose. Bet vėliau persi
skyrė su tokiu gyvenimu.

Kodėl? Darbas nepastovus. 
Kad ir gerai užmoka už tą die
ną, kai dainuoji, metams pra
slinkus pasirodo, kad ne ka
žin kiek uždirbai. Dalykas 
kad savaitę kitą padirbai, 
ir mėnesį, paskui gi vėl 
kol pašauks. Prie to dar
liejimas, visokios išlaidos. Tai 
gi p. Stogis ieškojo pastoves
nio gyvenimui įplaukų šaltinio. 
.Jį ir susirado — atsidarė aptie
kę. O dainuodavo' pripuolamai 
ir mokindavusi.

Bet daina visgi užkariavo p. 
Stogį. Mėgia jis ją. Yra apsipa
žinęs su muzika, moka keletą 
operų, bet jaučia stoka prakti
kos. Jo balsas, jam rodosi, nu
statytas, bet dar reikia dirbti, 
priprasti prie orkestro. Daina 
nepaleidžia p. Stogio, ir štai jis 
išvažiavo Europon — vis dai
nos vyliojamas.

Kai kurie žmonės yra darę

Brighton Park
Midland banko kontestas

toks, 
arba 
lauk, 
važi-

“Daugiau kaip 500 naujų de
pozitorių pradėjo taupinimą šia
me banke laike Lucky Savings 
kontesto.” Taip pareiškė p. Va- 
nicek, įstaigos kasierius. šis 
naujas biznis buvo įrašytas ban
ko knygosna bėgiu pirmųjų 
dvylikos dienų vajaus, kuris tę
sis visą mėnesį.

“O tai reiškia, kad mes išda
vėme daugiau, kaip 500 pryzų, 
kurių kiekvieno vertė buvo nuo 
25 centų iki 10 dolerių”, paaiš
kino p. Vanicek. “šie pryzai 
grynais pinigais randasi tam 
tikrose bankelėse bačkos pavy- 
dalo ir yra duodami kiekvienam 
naujam depozitoriui, kai jis pa
deda depozitą pas mumis. Kiek
vienas padėtas banke depozitas 
laike kontesto taipjau duoda 
progos laimėti pryzą iš tų 25 
reikalingų namams dalykų, ku
rie bus išdalinti turintiems gi
liuko numerius spalių mėnesio 
20 dienos vakare.”

Keletas naujų depozitorių lai
mėjo po $10, o tokių, kurie lai
mėjo po $1, po $2 ir $5 pasitai
kė daug daugiau. Vienas hoisu- 
kas padėjo $3, o bankelėje, gau
toje kaip pryzas, jis rado dar

“Dabar”, pareiškė jis, “aš
pastabų, kad p. Stogis, daly- taunysiu pinigus autui nusipirk- 
vaudamas lietuvių parengimuo- ti. Tai yra įvykis, kuris gan
se, reikalaudavęs užmokesnio įdomiai atvaizduoja jaunosios 
už dainavimą, imdavęs po $50 kartos dvasią.

Statys homeopatijos 
kolegiją ir ligoninę

Ateinantį pavasarį planuoja
ma pradėti statyti naują home
opatinę ligoninę ir homeopati
nę kolegiją prie Garfield bul
varo (55-tos) ' ir Claremont 
avė. Nauja įstaiga bus žinoma 
kaip Hahnemano ligoninė ir 
kolegija.

Statyba Chicagoj 
didėja

Per pastaruosius penkis me
tus Chicagoje pastatyta trobe
sių už $1,698,506,000. Ta suma 
yra $ 100,000,000 didesnė, negu 
suma išleista statybai Chicago
je per dešimtį pirmesnių metų, 
būtent nuo 1913 iki 1923 m.

Moteris sudegė autui 
apvirtus .

Automobiliui apvirtus ant 
St. Louis kelio, prie Jolieto, 
jis užsidegė. Žuvo ugnyje p-ia 
Emma L. Mann, 65 melų mo
teris. Autą operavo ' mirusios 
moters duktė, p-nia Buxton. 
.Ji mėgino pralenkti kitą autą, 
pametė kontrolę ir autas apvir
to. P-nia Buxton paspėjo išlip
ti, nors ir apdegė, o jos moti
na mirė.

H

/f.'M

Sustabdyk Tą Galvos 
Skaudėjimą 

paimdami vieną ar dvejetą 
ORANGEINE Miltelių. Dak
taro Receptas. Neturi nar
kotikų ar opiatų. Virš 8 
milionai sunaudota pereitais 
metais.
Visose aptiekose 10c. ir 25c.

OmCElNE

Gana švelnūs bile kam
... o vis dėlto jie patenkina*

CHESTERFIELD cigaretai yra švel
nūs • .. nei smarkūs, nei šiurkštūs.

Chesterfield cigaretai turi charakterį
• • • jie nėra nei nusistelbę, nei besko
niai.

Tabakai Chesterfield cigaretuose yra 
suderinti, sumaišyti ir, taip sakant,

kryžiavai permaišyti skirtingu būdu, 
negu kiti cigaretei, ir tas sumaiiymas 
negali būt kitų nukopijuotas!

Jie yra ŠVELNtlS . . . taip^lvelnūa 
bile kam ... o vis dėlto . 
PATENKINA.

Garsinkitės NAUJIENOSE
= =2

Juk Vilniaus mes niekados neišsižadėsimi
Visi Chicagos lietuviai kviečiami dalyvauti metiniam musų sostinės pagrobimo minėjime

Vilniaus Dienos, kuri įvyks rytoj,

Spalio 9 dieną, Chicagos Lietuviu Auditorijoj, Bridgeporte
»
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Programoje dalyvaus geriausias lietuvių dai

nininkas p. J. BABRAVIČIUS.

BIRUTĖS CHORAS p. K. STEPONAVIČIAUS 

vedamas ir kiti.

Kalbės p. S. KODIS, p. P. GRIGAITIS ir Lie

tuvos konsulas p. A. KALVAITIS.

Kiekvieno musų pareiga yra atlankyti savo 
brangios sostinės metinę dieną ir nors tuomi 
prisidėti prie bendro lietuvių tautos žygio Vil
niaus atvadavimui. Sykiu čia užgirsime ir pui
kiausią muzikalę programą.

Programa prasidės lygiai 7:30 vai., užsibaigs 
10 valandą vakare.

Įžanga (padengimui lėšų) 25 centai.
* * ■ •

Kviečia visus Vilniaus Vadavimo Komitetas ir 
žymesnės lietuvių organizacijos.

‘ . / ...
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AšTUONERI METAI PO ŽELIGOVSKIO SMURTO

Ryto sukaks lygiai astuoneri metai nuo tos dienos, 
kai lenkų armija, vedama generolo Želigovskio, užgro
bė Lietuvos sostinę Vilnių. Per šiuos aštuonerius metus 
okupantai savo padėt; Vilniuje vis labiau ir labiau kon
solidavo.

Pradžioje Lenkija nedrįso net viešai prisipažinti, 
kad tas smurto žygis prieš Lietuvą buvo atliktas sulig 
Varšavos įsakymu. Ji todėl sugalvojo pasaką, kad už
puolikų vadas, Želigovskis, esąs “maištininkas”. Paskui 
tečiaus Lenkijos valdžia “sutiko” priimti Vilniaus kraš
tą savo globon, o vėliaus Varšavos seimas jį visiškai 
įjungė į Lenkijos valstybę.

Kitų šalių nusistatymas Vilniaus klausimu per šį 
laiką taip pat krypo vis labiaus lenkų pusėn. Tuoj po 
Želigovskio įsiveržimo Tautų Sąjunga reikalavo, kad 
lenkai pasitrauktų iš Vilniaus. Bet reikalavimas nebuvo 
išpildytas. Tuomet didžiosios valstybes ne tik leido len
kams valdyti užimtąją teritoriją, bet ir nustatė pasto
vias sienas Lenkijai, palikdami jose Vilnių. Dabar Tau
tų Sąjunga jau reikalauja, kad Lietuva visai užmirštų 
savo pretenzijas į Vilnių ir užmegstų normalius santy-i 
kius su Lenkija. >i

Bet, nežiūrint to, kad sąlygos iki šiol visą laiką ši
taip keitėsi Lietuvos nenaudai, Lietuva vistiek neatsiža
dėjo Vilniaus ir neketina atsižadėti. Nėra nė vienos par
tijos Lietuvoje, kuri nenorėtų atgauti Vilnių. Partijų 
nuomonės skiriasi tiktai klausime kelio, kuris tikriaus 
veda j Vilniaus atgavimą.

Pirmiaus šitie nuomonių skirtumai susidurdavo 
daugiausia klausime taikos arba karo. Bendrai imant, 
dešiniosios srovės laikėsi to nusistatymo, kad Lietuvos 
sostinė galinti būt atimta iš lenkų tiktai ginklu: per 
karą, girdi, lenkai pasigrobė Vilnių, per karą jie ir ne
teks jo! Ir tie, kurie matė išganymą kare, logiškai sto
jo už tai, kad tarp Lietuvos ir Lenkijos butų karo padė
tis, kol nebus atgautas Vilnius.

Pernai metais tečiaus ši karo idėja gavo didelį smū
gį, kuomet Tautų Sąjungos taryba prispyrė tautininkų 
valdžią atšaukti karo stovį su Lenkija. Dabar apie ka
rą vargiai dar kas Lietuvoje galvoja. Net ir tie, kurie 
dar vis tikisi, kad kada nors ateityje karas išspręs Vil
niaus klausimą, jau suprato, jogei šiandie reikia vartoti 
kokias nors taikos priemones, idant nedavus lenkams 
galutinai įsitvirtinti savo pozicijose. Ir vis dažniaus mes 
girdime balsų Lietuvos spaudoje, jog ir Lietuvos visuo
menė, ir vilniečiai pageidauja, kad tarp Nepriklausomoj 
Lietuvos ir Vilniaus krašto užsimegstų koki nors ryšiai. 
Jei nebus jokių ryšių, tai ilgainiui vilniečiai galį visai 
nutolti nuo savo viengenčių anapus demarkacijos lini
jos. ’ '

Kaip tuos ryšius su Vilniaus krašto gyventojais su
daryti, neduodant koncesijų Varšavai, tai yra svarbiau
sia šiandie problema Lietuvai.

Pereitą šeštadienį rašome apie 
kun. A. Miluko paskaitas, spaut 
sdinamas “žvaigždėje”, ir pa
davėme iš jų keletą ištraukų, 
rodančių, kokie buvo santykiai 
tarpe pirmųjų Amerikos lietu
vių laikraščių ir laikraštininkų. 
Tenai mes matėme, kaip anų 
laikų redaktoriai ir leidėjai 
šlykščiai kits kitą koliodavo ir 
šmeiždavo. Įdomu tečiaus susi
pažinti da ir su kai kurioms ki
toms tų laikraščių polemikų 
ypatybėmis.

“Vienybė Lietuvninkų”, suer
zinta nekultūringomis p. J. 
šliupo ir jo pasekėjų atakomis 
“Lietuviškame Balse”, ėmė 
biauroti ne tik “L. B.” redakto
rių, bet ir jo žmoną, p-ią Šliū
pienę. Taip, viename “Wienibės 
Lietuvvninku numeryje buvo 
įdėtas ilgas redakcinis straips
nis, kur tarp ko kita sakoma:

“Argi nežinai, kad šliupo- 
vičo pati atvažiavo j Ameri
ką su dideliais pinigais? ir 
neturėdama iš ko išmisti, nu
ėjo pas Anckaitį mokytis siū
ti — bet trečioje dienoje no
rėjo nuo Anckaičio visą pel
ną atimti — perpykęs Anc- 
kaitis išvarė ją ir dabar netu
ri vietos, o Šliupovič su savo 

negal jos išmaitinti, 
taigi biednas didgalvis atėjo 
prašyti, kad priimtų jo pačią 
į savo šapą.... New Yorko
lietuvninkai nor rinkti pini
gus ant dviračio vežimėlio 
šliupui, kad pakinkęs savo 
kumelį, už kurį užmokėjo 75 
centus (pašiepiama ‘L. B.’ 
suaukautais pinigais įtaisy
tas antgalviui žirgvaikis. “Ž.” 
Red.) galėtų pedleriuot, kad 
turėtų kuomi išmaitinti savo 
pačią ir randą užmokėti, ba 
su juom visai trumpa. Masko
lius, kaip girdėt, jam neduo
da pinigų, už gazietą nieks 
nenor mokėti, o į darbą eit 
nenor, ir ką čionai pradėt, o 
juk gyvent reikia....”
Tiesa, reikia pripažint, kad 

šitie p. Šliūpienės užgauliojimai 
buvo dalinai ir jos pačios išpro
vokuoti. Nes ir ji stengdavosi 
neatsilikti nuo savo vyro “Vie
nybes Lietuvninkų” niekinime. 
1886 metų pradžioje, neužilgio 
po to, kai pasirodė pirmas 
“Wienibės Lietuvvninku” nume
ris Plymouth’e, nevv-yorkiškis 
“Liet. Balsas” savo špaltose iš- 
koliojo tik-ką gimusį savo kon
kurentą “rupūžių ir velnių vie
nybe” ir įdėjo ilgą Anglės (p. 
Šliupo žmonos) eilėraštį 
Paukštį ir Tamašauską”, 
skambėjo taip: •

“Susėdę asilai gudrius 
tu s rašo,
Ir sudėję rankas visus 
nes prašo,
Kad jų klusytų, juos guodo- 
tų, mylėtų,
Ir už tuos pamokslus doreliu- 
kus dėtų.
Aptėme žmonelei savo pelną 
krauną,
Kad tiedu asilai mus Lietuvą 
rauna....

Broliai lietuvninkai, tai nėra 
‘Vienybė’,
Pritinka geriausei jai vardas
‘Durnybe’,
Nes musų vienybė yra visai 
kitokia,
Tu patsai broli apdumot tai 
moki.
Idant mums pakelti Lietuvą 
brangiausią,
Reikia jai suteikti Laisvę kuo 
greičiausiai....

giai tie patys nešvarumai daž
nai tebesireiškia musų laikraš- 

eĮčių santykiuose da ir šiandie — 
vieni žymiau, kiti silpniau. Ko- 
liotis taip “drūčiai”, kaip kolio- 
davosi šliupai su Paukščiu ir 
Tamašausku (Bačkausku), mes 
jau nesugebame; ir jeigu iš
nyktų tam tikroje musų spau
dos dalyje “smalaviriai”, 
lačiai” ir “judošiai”,

KORUPCIJA VOKIETIJOS KOMUNISTUOSE

Vokietijos komunistų partijos pirmininkas, ‘‘drau
gas” Thaelmann, kurį jo vienminčiai anąmet bandė iš 
transporto darbininko pakelti į respublikos preziden
tus, — tapo pašalintas trejiems metams nuo partijos 
darbo. Bausmės priežastis —• graftas ir partijos pinigų

“Draugą” Thaelmanną rado kaltu ir nubaudė komu- 
nistų internacionalo centralinis komitetas.

Thaelmanno bendradarbis tuose negražiuose “pasi
žymėjimuose”, Hamburgo komunistų organizacijos vy
riausias sekretorius, dingo su partijos pinigais.

Tai ve jums vadai partijos, kuri žada išvaduoti Vo
kietijos proletariatą!

“In 
kuris

daig-

zmo-

Begkiam męs no jojo 
nog velnio juodo,
Begkiam no to Paukščioį no 
jo baisaus kuodo....” '
Kurstymas prie muštynių
Šitoki šlykštus burnojimai 

prieš “Wienibes Lietuwninku” 
leidėją ir redaktorių pastaruo
sius, kaip matėme, paskatino 
šmeižti savo laikraštyje ne tik 
“maskolių tarną šliupovičą”, 
bet ir jo žmoną. Įširdę “vieny- 
bininkai” tečiaus nužengė savo 
polemikoje su “L. Balso” redak
torium net dar toliau. Jie ėmė 
kurstyti savo šalininkus pavar
tot fizišką jėgą prieš p. šliu
pų.

1886 m. kovo 24 d. laidoje 
“Wienibe Lietuwninku” papasa
kojo apie “maskolių agentą 
šliupovičą” du neva “atsitiki
mu”. Vienas jų įvykęs Jersey 
City per Kalėdas ir, anot “ž.” 
leidėjo, atpasakotas taip.

“(šliupovic) pradėjęs savo 
pamokslą, bet tenai broliai 
lietuvninkai išmintinjęi ir my
lintys savo tėviškę, supratę, 
prie ko jis veda, šokę visi su
teikti ‘lietuvišką, bet ne ma
skolišką .mokestį’. ‘Matyda
mas nabagėlis, kad bus siek
tai pabėgo ir jau daugiau ne
pasirodė’.... ”

“Kitas atsitikimas”, tęsia 
“Wienibe Lietuvvninku” rašy
tojas, “buvo pas A. Kava- 
liaucką ‘ (siuvėjų #dirbtuvėje). 
Atėjo Tvarauskas buvusis L. 
Gazietos redaktorius, ogi tam 
tarpe atslenka ir šlupovič....
kad būtumėt nors vienas bu
vę ir girdėję, kas do riksmas, 
švilpimas, baubimas ir t. t. 
pakilo — visi darbininkai (o 
buvo jų apie 60) rūkė kaip 
ant kokios meškos, aš ištikro 
mislijau kad meška įlindo, bet 
kada atsigrįžtu ir pažiūriu, 
kad tai šliupovic, maskoliškas 
apaštalas....”
Šitokiais “atsitikimais” (ži

noma, prasimanytais) Ply- 
mouth’o laikraštis stengėsi įk
vėpti tamsiems žmoneliams 
mintį, kad su šliupu reikią ap
sidirbti kumščia. Ir ta propa
ganda nepasiliko be vaisių, nes, 
kaip kun. Milukas pastebi —-

“Šliupui nevienoje vietoje 
prisiėjo, jau ir daktaru pata
pus, bėgti nuo įtūžusių klau
sytojų, kurių tikybinius, pa
triotinius ir kitokius jausmus 
jis užgavęs.”

“Wienibe' Lietuvvninku”, kuri 
pradėjo tarp Amerikos lietuviiĮ 
skleisti šitą juodašimtišką kum
ščios propagandą, keršindama 
Šliupui už jo nešvarias pliovo- 
nes, tais laikais buvo stipriai 
katalikiškas laikraštis ir sakėsi 
nepaliausianti stovėjusi “apgi- 
nime wieros”.

aip

susirinkimuose kildavo net muš
tynės. ši mada paskui vėl buvo 
beatgijanti tuoj po perversmo 
Lietuvoje, bet miniose ji jau ne
beranda pritarimo.

Tečiaus, be tų keturių “grie- 
kų”, kuriais pasižymėjo senieji 
Amerikos lietuvių laikraščiai, 
musų laikais atsirado dar vie
na labai nelemta spaudos yda, 
tai — svetimų minčių iškraipy
mai polemikoje. Musų prano
kėjai laikraštinėje dirvoje var
giai mokėjo ginčuose taip drą
siai ir net artistiškai falsifikuot 
kits kito nuomones, “pasire
miant” oponento žodžiais, kaip 
dažnai pas mus daroma dabar. 
Pakaks čionai dėl pavydžio nu

buvo pašvenčiama žaislams. Bet 
štai mokytojai pradėjo reika
lauti, kad vaikai maudytųsi. 
Vaikai pasipriešino ir sukėlė 
tokią “revoliuciją”, kad prisi
ėjo policiją pašaukti.—K.

Ponus Paukštis bagotas, tai 
tik ne lietuvis
Jam gėdą padaro prigimtas 
liežuvis;
Graži jam lenkų varna, o mu
sų žirgelis
Yra dėl jojo kaip niekšas 
daiktelis!
O niekše tu Paukšti, kad tai 
pamatytų
Mus Vytautas garsus, kaulus 
išbarstytų....

Taip broliai lietuviai, jeigu 
mes klausysime
To asilo, mokslų, laimės ne
matysime.
Kam jis mus verčia j lenkų 
vergystę,
Kad mes galim keiti Lietuvos 
ponystę....

Taigi, analizuojant polemikos 
priemones, kurias vartodavo pir
mieji Amerikos lietuvių laik
raščiai, randame šias keturias 
neigiamas jų rūšis: 1) prasivar- 
džiavimai, kelionės ir plūdimai; 
2) redaktorių ir leidėjų mela
gingi kits kito kaltinimai dėl 
parsidavimo svetimoms tautoms 
maskoliams arba lenkams); 3) 
užgauliojimai “priešingo” laik
raščio redaktoriaus asmens ir 
net ,jo šeimos; 4) fanatizmo 
skiepijimas skaitytojams ir 
kurstymas pastarųjų prie smur
to.

Progresas ir regresas
Palyginus tų praeities laikų 

laikraštines kovas su dabarti
niais musų spaudos papročiais, 
tenka, deja, pripažinti, kad ly-

tvo
tai šituo 

atžvilgiu mes gal imtume dary
tis visai panašus į kulturingus 
žmones. Bet už tai “parsidavi
mų” pas mus dabar yra kuone 
daugiaus, kaip prieš keturias 
dešimtis metų!

Neišnyko taip pat da ir cha
miškas kai kurių laikraščių re-j 
daktorių ir bendradarbių pamū-1 rodyti tiktai, kaip vienas redak- 
gimas su panieka kalbėt apie 
savo oponentų asmenis, apie jų 
žmonas ir gimines. Tuo pasižy
mi ypač musų kraštutinės — 
kairiausioji ir dešiniausioji — 
sroves. Bet reikia pasidžiaugti, 
kad pastaruoju laiku jau beveik 
pasiliovė musų laikraščiuose 
kurstymai minių prie “tiesiogi
nio veikimo”. Neužilgio po karo 
tas “polemikos” būdas buvo la
bai įėjęs į madą, ir rezultate ne 
vienoje vietoje musų viešuose

torius iš “nė cento tokiai val
džiai” sufabrikavo “nė cento 
Lietuvai” ir ramiausiu budu 
.kartojo tą savo fabrikaciją per 
trejus ar ketverius metus, ne
paisydamas to, kad nesuskaito
mą daugybę kartų jo melas bu
vo iškeltas aikštėn!

Todėl reikia pasakyt, kad, 
palyginus su tuo, kas buvo 40 
metų atgal, musų dabartinė 
spauda yra padariusi ir progre- 

•so ir regreso.

MARGUMYNAI
Kinų civilio karo aukos. Ap

skaičiuojama, kad per pasta
ruosius kelis metus Kinijos 
Chihli ir Shantung provincijų 
tarpusaviuose karuose buvo iš
žudyta apie 4,000,000 žmonių. 
IS to skaičiaus a.pie vienas mi- 
lionas buvo jaunuoliai.

tojų. Dabar ir Horthy eina jo 
pėdomis — pasiryžo Vengrijos 
gyventojų skaičių padidinti. Ta
po nutarta skaitlingų šeimų 
motinoms duoti piniginės dova
nos ir medaliai. Neseniai aukso 
medalius tapo įteiktas vienai 
kaimietei, kuri turi 27 vaikus!

Skelbimas 
les Vengrijoj 
draudžiama.

gimdymo kontro-
kuogroižeiausiai

ATĖJO “Kultūros” nau
jas numeris. Galima gauti 
“Naujienose”. Kaina tik 45 
centai.

Pilna Fizinė ir Anali
tinė Egzaminacija $5

Leiskite Dr. G. C. Singley 
patarti jums. Jis specializavosi 
CHRONIŠKOSE ir KRAUJO 
ligose per pastaruosius 40 me
tų; ypač srityse sifilio, socia
lių jaunųjų ligų, vidurių ir ner
vų suįrimo, pražudyto VYRIŠ
KUMO ir abelno silpnumo.

Atgaukite savo sveikatą ir 
vyriškumą vartodami garsius 
pastovius ir tikrus GYDYMO

SVEIKATA REIŠKIA LAI
MĘ. Neapleiskite jos.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 W. Jackson Boul. 

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150

Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų., nedėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po'pietų

* * *
Vaistas nuo jurų ligos. Ne

daug tėra žmonių, kuriems ke
lionė vandeniu nekenktų. Dau
guma paprastai serga. Ir reikia 
pasakyti, kad juros liga yra 
gan nemalonus dalykas. Prieš 
kiek laiko Dr. Gordon D. Knox 
viename medicinos žurnale pa
skelbė, jog jam netikėtai pasi
sekė nuo tos ligos surasti vais
tą. O tas vaistas—tai tabakas. 
Kartą esą beplaukdamas laivu 
jis pradėjo juros liga sirgti. 
Tačiau kuomet pradėjęs pypkę 
rūkyti, tai tuč tuojau pasitai
sęs. Po to jis pataręs tabaką 
rūkyti ir savo seragnčiam drau
gui. Rezultatas buvęs kuopui- 
kiausis: rūkymas sustabdęs li
gą ir draugas pradėjęs gerai 
jausti.

* * *
Didelių šeimų miestukas. Ita

lai pasižymi didelėmis šeimo
mis. Bet Polazzolo della Stella 
miestukas, kuris randasi Udine 
provincijoj {Italijoj), yra tik
ras didelių šeimų čempionas. 
Miestukas turi 468 šeimas; gy
ventojų gi skaičius siekia 2,800. 
Trys šeimos turi po 16 vaikų, 
viena—14, aštuonios — po 13, 
vienuolika—po 12, dvi dešimts 
dvi—po 11, trys dešimtys ke
turios—po 10, keturios dešim
tys viena —po 9, penkios de
šimtys trys—po 8 ir penkios 
dešimtys viena —po 7.

* * *
Medaliai motinoms. Vengrų 

valdžia yra labai susirupinusi 
dėl gyventojų skaičiaus. Kuo
met valstybė turi mažai gyven
tojų, tai pasaulio politikoj pa
prastai ji menką rolę telošia. 
O diktatoriams, kurie serga di
dybės manija, tatai nepatinka.

Vengrijoj, kaip žinia, gyvuo
ja diktatūra. Diktatorius Hor
thy nori tokiu pat budu, kaip 
ir Mussolini, savo valstybę su
stiprinti. Prieš kiek laiko Mus
solini pareiškė, jog Italija turi 
būtinai turėti 60,000,000 gyven-

••

Babies Love It
ii prielotiee dantų 

JIS” i’t n ek° *ereeni®

Mrs. Winslow*s 
Syrup

T

* ♦

Nenori maudytis. Pirmą kar
tą istorijoj tapo įsteigta Čeko
slovakijoj mokykla čigonų vai
kams. Mokykla randasi netoli 
nuo Ungvaro.

Atrodė, jog su čigonų vai
kais bėdos nebus, —jie noriai 
lankė mokyklą, kur daug laiko

Tčmykite
1) AP DRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
barbenu visose CKicapros dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

GYVENIMAS
Minetinii i urnai ai

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50
Pusei metų--------------- $1
Kopija --------------------- 10c

Užrašyk “Gyvenimą” 
savo giminėms į Lie
tuvą, nes Lietuvos 
žmonėms Gyvenimas 
labai patinka.

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai privčda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvi jis 
susigeria i kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, šalio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio, ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant jj taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

CREOMULSION

SALE
Dviejų metų sukaktu

vių išpardavimas
Parduosim labai pigiai žie

minius aprėdalus dėl vyrų, 
moterų ir vaikų.

širdingai kviečiame atsi
lankyti, busit užganėdinti 
musų tavorų kaina ir patar
navimu.

Išpardavimas prasidės. Utarninke Oct. 9 d. 
ir tęsis iki Subatos

Kostumeriams dovanos dykai.
Mid-West Dry-Goods Store
4172 Archer Avenue, Chicago, III.

JAMES SANDAKGS and J. PJhLL, PROPS.
II ■ • rv —-r   , ...  _ ,■M r,-
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

ateitį su pasitikėjimu, jog ga
lų gale mes laimėsim. Nėra 
šiandie prieš mus aukštesnio 
tikslo kaip savo sostinės paliuo- 
savimas iš svetimų jungo.

Vilniaus Vadavimo K-tas.

Apie rytdienos 
programą

J. Babravičius ir Birutės cho
ras bus svarbiausi dalyviai

Buvo pranešta, jog Vilniaus 
Diena šiuose metuose bus šau
niausia iš visų. Ir ištikro, prog
ramoj į-eina geriausios musų ar
tistinės pajėgos ir kalbėtojai.

Pirmoj eilėj reikia pažymėti 
p. Juozą Babravičių, musų dai
nos karalių. Užgirsti jį žmones 
atvažiuodavo Chicagon iš kitų 
miestų ir būdavo pilniausiai už
ganėdinti. Stiprus ir stebėtinai 
malonus balsas pastato p. Bab
ravičių pasaulinių dainininkų 
eilėse.

O ką jis dainuos? Teko gir
dėti spėliojimų, buk p. J. Bab
ravičius dainuos rytoj tik vieną 
ar dvi daineles. Tai vargiai ar 
tiesa. Jis sutiko dainuoti tiek, 
kiek reguliariam koncerte, t. y. 
mažiausia dešimtį dainų. Jų 
tarpe visų mėgiamas: “Kur ba
kūže samanota’’, “Karvelėli“, 
“‘Plaukia sau laivelis“ ir tt. To
dėl vien dėl p. Babravičiaus dai
navimo verta atsilankyt.

Antras garbės dalyvis yra 
“Birutės“ choras, geriausias 
musų choras Amerikoj. Juomi 
vadovauja dabar jaunas, gabus 
muzikas, p. K. Steponavičius. 
Per vasaros laikotarpį jis pri
traukė daug naujų spėkų, ypač 
jaunimo, ir choras atrodo visai 
kitaip, negu seniau. Be abejo, 
jis dainuoja ir kitas dainas, da
li kurių dar nesam girdėję, ša
lę šių dviejų garsenybių turė
sime dar ir daugiau. Kalbėto
jais bus p. S. Kodis, p. P. Gri
gaitis ir Lietuvos konsulas p. 
A. Kalvaitis.

Svečių prašom n-esivcluoti. 
Ateikit anksti ir užimkit geres
nes sėdynes.

Del Spalio 9 dienos
Vilniaus Vadavimo K-to žodis į 

Chicagos lietuvius

Rytoj, spalio 9 d., turėsime 
gedulingas musų sostinės užė
mimo sukaktuves. Visi Chica
gos lietuviai kviečiami atvykti 
Lietuvių Auditorijon j bendrų 
paminėjimą to liudnaus įvykio 
ir pareiškimą savo nusistatymo 
tolimesniam laikotarpiui. Nors 
šituo keliu mes prisidėsim prie 
savo brolių sunkios kovos už 
atvadavimą Vilniaus. Musų 
užuojautos žodis yra reikalin
gas jiems, ypač gyvenantiems 
po svetimu jungu.

Nebe pirmą kartą mes kvie
čiame panašius susirinkimus. Ir 
pažiūrėję atgal mes pastebėsim, 
jog musų darbas ir pastangos 
nenuėjo veltui. Po plačiąją A- 
meriką praskambėjo Vilniaus 
vadavimo obalsis; daugelis oku
puoto krašto prieglaudų ir mo
kyklų tapo sušelpta ir sveti
moms valstybėms parodyta, jog 
Vilnius ir Lietuva yra neatski
riamu Ir nors, pats vyriausias 
musų tikslas dar neatsiektas, 
bet turėdami patyrimo ir sustip
rėję aštuonių metų imtynėse, 
galime daug drąsiau žiūrėti į

P-lė Kazlauskaitė 
laimėjo gražuolių 

kontestą /
Tai ir antroji p-lė Kazlauskai

tė laimėjo gražuolių kontes
tą; p-lė Estelė, laimėjusi ti
tulą “Miss Chicago” dabar 
gavo trečią prizą

“Naujienų“ skaitytojai pame
na kaip daug rašyta buvo apie 
tai, kad visos Chicagos gražuo
lių konteste pereitais metais 
tapo pripažinta kaip gražiausia 
ir laimėjo vardų “Miss Chica
go,“ lietuvaitė, p-lė Estele Kaz
lauskaitė, gyv. adresu 6255 
Grace st.

Šiemet, North VVest pirkly- 
bos buto konteste, laimėjo pir
mą pryzą jos sesuo, p-lė Betty 
Kazlauskaitė. Ji gavo “Miss 
Northvvest“ titulą, o jos sesuo, 
laimėjusi ‘Miss Chicago“ titu
lą, šiame konteste gavo trecią 
Pryzą.

Kaip jau minėta, gražuolių 
kontestą šioje miesto dalyje 
rengė North\vest Chamber of 
C.ommerce. Prasidėjo jisai rug
sėjo 15 dieną, o pasibaigė šeš
tadienyje, rugsėjo 29 dieną, pa
radu gatvėmis ir kitokiomis iš
kilmėmis.

Diena pirm to, būtent penk
tadienyje, įvyko paskutinis rin
kimas. Žmonių susirinko pažiū
rėti daug. Teisėjai kaip vienu 
balsu pripažino, kad pirmasis 
pryzas tenka p-lei Betty Kaz
lauskaitei. Ir kada nuosprendis 
tapo pareikštas, tai susirinku
sioji publika sutiko pareiški
mą triukšmingu delnų plojimu. 
Negalėjo Luti abejonės, kad 
publika pilnai pritarė tam, jo- 
gei pirmas pryzas teko p-lei 
Betty.

.Ii gavo daimautinį žiedą ver
tės $350, kurį skyrė kontestui 
firma Jonės and Baumrucker, 
4018 Mihvaukee avenue. Be to, 
jai tapo įteikta daili meilės tau
rė. šią dovaną įteikė Harry 
P. Lconard, Kissproof kompa
nijos generalis menedžeris. Ir, 
pagalios, ji gavo dar didelę pin- 
tynę puikių rožių, kurią atsiun
tė Kings kvietkų krautuvė. 
Kontestui pasibaigus, p-lė Betty 
Kazlauskaitė aplaikė daugybę 
pasiūlymų darbui, bet ji pasi
lieka dirbti ten, kur dirbo iki 
šiol, būtent apielinkės laikraš
čiui “Portage Park VVeekly.”

Antrąjį pryzą laimėjo p-lė 
Mildred Johnson. Ji gavo taip
jau gražių dovanų. Laimėjo ji 
pryzą tik po sunkios kovos. Da
lykas toks, kad šiame kontes
te dalyvavo ir p-lė Estei lė Kaz-

lauskaitė, laimėjusi metai laiko 
atgal “Miss Chicago“ vardą. Ir 
nors- visiems aišku buvo ir tei
sėjai pripažino, kad p-lė Kaz
lauskaitė turėtų turėti pirmeny
bę, vienok antras pryzas teko 
ne jai, kadangi ji jau buvo susi
laukusi daug didesnio pripaži
nimo pirmiau.

Bet p-lė Estelė Kazlauskaitė 
laimėjo trečią pryzą, dailų laik
rodėlį.

Ketvirtą pryzą laimėjo p-lė 
Violet Habel, penktą — Gene 
VVeber, o šeštą — Anna 'Pra
vers.

Gražuolių kontestui pasibai
gus, šeštadienyje tapo sureng
tas parodavinias— karnivalas. 
Aprėdyti autai išsitiesė ilga 
linija. Viename, kaip “karalai
tė”, buvo p-lč Betty Kazlaus
kaitė, šalia jos, iš abiejų pu
sių, stovėjo gražuolės, laimė
jusios antrą ir trečią pryzus.

ir Vakarines žvaigždės kliubo, 
priklausė kitoms draugystėms.

Pernai, sirgdamas, buvo už- 
simaldavęs ir gavo pašalpos iš 
draugijų, kurioms priklausė, o 
šiemet nesimaldavo.

t L;

Buvo vedęs. Paliko žnioną, 
du sunu ir dukterį.

Juozas žąsinas mirė džiova. 
Nedirbo jau nuo pereitų metų.

Bridgeportas

 Graborlai

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
Siau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų i įdirby- 
•t4s.

OFISAS: 
•88 W. IBth Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R I U Si 

8238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Akių Gydytojai
Tel. Victor\ 6279

DR. G. SERNER

Cicero
Mirė Juzas Žąsinas penkta

dienyje. Gyveno jisai adresu 
1411 So. 49th avė. Sirgo ilgą 
laiką.

Buvo narys SLA. 194 kuopos

PRANEŠIMAI
Chicagos Liet. Auditorium Bend

rovės mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadieny, 8 d. spalio, 8 vai. va
kare, Auditorium svet., 3133 South 
Halstcd st. Gerbiami direktoriai ir 
draugijų atstovai priimkit laiku.

Kast.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos susirinkimas at
sibus utarninke, spalio 9 d., Maso- 
nic Temple svet., 1517 N. Leavitt st., 
7:30 vai. vak. Nariai malonėkit su
sirinkti laiku. —X. Saikus, rašt.

KOSELAND. — Spalio 9 d., 7:30 
vai. vakare, Aušros kambariuose, 
10900 So. Michigan Avė. j vyks Drau
gijų Sąryšio delegatų susirinkimas, 
šiame susirinkime bus raportas iš 
Aušros knygyno išvažiavimo, bus ir 
kitokių pranešimų. Visi delegatai 
būtinai atsilankykite.

J. Tamašauskas, šekit.

VISŲ ŽINIAI 
šiuomi pranešu visuomenei, kad vi
sokios skolos, arba sutartis daromos 
per mano moterį Oną Naudžiūnie
nę ir kuri yra pasisalinusi nuo ma
nęs: neatsakau nuo pirmiau padary
tų ir dabar daromų, 

JUOZAPAS NAUDŽIŪNAS, 
3948 South California Avė.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

S2A »ia

VIbm darbas užsakytas gegužio mėne
syj bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODU KAINŲ Siste
ma musų apieltnklų Dental Ofisų.musų apieltnklų Dental Ofisų.

SKYRIAUS OFISAS
1800 S’. Halsted St.

Dantų Betas už Visetas •etas BCtaa

VEIDAS 
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI 

TIKTI
Geriau.!. uuk.lnfe darbas ui 
Geriausios Auksinės Crown. _ 
Geriausi Auksiniai Flllings _ 
Geriausi Auksiniai Tilteliai _ 
Alloy FllUnia ______
Sldabrinai Flllnra

— .................
ų kalnų negausite musų dhlžiamjam 
. DIDYSIS OFISAS (steigtas 28 me-

12 .BO 
12.60 
2.00 

. SI 
60c 
60c

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

$5 
M 
ją

JI
lAvalytnau dantų

Šių kaln 
oftae. " ~ 
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES

Ine.
DR. T. T. WOOLLENS, Pres. 

326 South State St.
l’hone Harriion 0761

Seredoje, spalių 10 dieną, 
“Sandaros“ kambariuose 3331 
So. llalsted st., rengiama “Bun- 
co Party.” Lošėjams ir lošė
joms bus dovanų ir lengvų už
kandžių. Pradžia 8 vai. vak.

— Busiantis.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

JUOZAPAS ŽASYNAS
Persiskyrė su šiuo pasau

liu Spalio 5 d., 12:45 vai. ry
te, 1928 m., sulaukęs 88 metų 
amžiaus, gimęs Šiaulių apskr., 
Žagarės par., ir mieste, Ame
rikoj išgyveno 15 metų. Pa
liko dideliame nubudime mo
terį Oną po tėvais PikČiunai- 
tė, 2 sūnūs Juozapą 13 metų 
ir Alfonsą 9 metų, dukterį O- 
ną 7 m. ir gimines, o Lietuvoj 
motinėlę Liudviką.

Buvo narys SLA. 194 kp., 
Lietuvių Vakarinės žvaigždės 
Kliubo ir Lietuvių Mylėtojų 
Pašelpos Kliubo.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1411 So. 49th Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Spalio 9 d., 8 vai. iš ryto iš 
namų j Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Žasyno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris vaikai ir ąiminės. 

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yąrdsl74Į

URŠULE MARCINKINE

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 5 dieną, 9:15 vai. va
kare, 1928 m., sulaukus 77 m. 
amžiaus, gimus Lietuvoj, Kau
no Rėdyboj, Raseinių apskr., 
Upynos parapijoj, Vitogalos 
kaime. Paliko dideliame nu
liūdime sūnų Stanislovą, mar
čią Teodorą. Kūnas pašarvo
tas randasi S. P. Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Auburn Avė. 
Spalio 10 dieną, 8 vai. ryte

I .uidotu ves jvyks Seredoj, 
iš koplyčios j šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta j Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Uršulės giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pa- 
paskutinj patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Sūnūs ir marti.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius S. P. Mažeika. Phone 
Yards 1138.

Lietuvis Akiu Specialistas
8265 So. Halsted St

Valandos: nuo 1 iki 8 vakaru 
Nedalioj nuo 10 Iki 1

ĮvairųflGydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4681 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nvo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki i >ak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien.

Ras. Talephone Plaza 8200

S. D. LACHAVICZ
25 Metų Patyrimo 

Pritaikyme akinių dėl visokių aklų 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

Lietuvis Graborius Ir 
BaUamuotojas

2814 W. 23rd PL
Chicago. III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganJdintL
Hoosevelt 2515-12516

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė. 
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki Ii 
NedSlioj nuo 2:80 iki 4:80 v. po pietą 

TELEFON/aS CANAL 0484

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue 
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukita*. 

I’astebekit mano iikabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8. 
Pkcme Canal 0523

Musų patanuav i m a a 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHlCAGO,~tLL.

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1111
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se priei gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagalbą. 
Valandos nuo
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai- vakare.

Phon#/ Victory 4952
MR8. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viriui Universal 
Stato L.ink

Moterys ir mergi
nos kreipkitis su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

Lietuviai Daktarai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

Tel. Calumet 3294 
Kuo 2 tld 12 vai. dienos h 
nuo 6 iki 9 valandai vakaru

A. L Davidonis, M. D
4910 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

nuo 9 iki 11 vai, ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. M. T. STRIKOL 
SYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4801 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res^ 6(^1 South Albany Avenue 
leL Proapect 1930 

Valandos 2-4, 0*8. Nedilioj 10-12 d.

Phone Canal 6222 ___

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiuo ir Res. Tel. Boulevara 5918
DR. A. J. BERTASH 

3464 South Halsted Street 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Bes. 3201 Scath Wallace Street

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St. Suite 3.
Prospect. 1028

Res. 2859 S. Leavitt St., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 Nedalioj paxal t u tart j

MARGUTIS
DAINOS IR JUOKAI!

Artisto ir kompozitoriaus — štukoriaus išeina visokį už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas 
nori dainuoja, ale visi linksmi kaip tik pažiūri į Margutj. 
Rašykis tuojau. Tik 75 centai į metus. Vėliau pabrangs. 
Naudokis proga. (Lietuvon: 1 dol. 50c.).

Red. Leidėjas:

ART. ANT. VANAGAITIS
3241 S. Halsted St., Chicago, III.

Akių Crydytojai

ŽMOGAUS
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų j namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau,daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji kpie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752

Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

estl priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati- 
taišo trumparegystę ir toliregvstę. 
Prirengiu teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos uuo 10 iki 8 vai. Nedalioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ariiland Avė,
Phone Boulpvatd 7588

DR. HERZMAN
<- IŠ RUSUOS —

Gera! lietuviams žinomas per 21 
m. kaipo patyrus gydytoja*, chirur
gą* ir akušeri*.

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

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. 18th St., netoli Morgan Si, 
Valandos: Nuo 10—12 pietų Ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro
Tel. Canal 3110

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 arba Rendolph 6800

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nudilioj pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory 6398 
Rez. Tel. Drexel 919± 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8102 S. Halsted St, Chicage 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nediliomis ir Iventad. 10—12 dienų

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Miduray '48811

Res. Telephone Plaza 8200 
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

Kampas 18th St. /
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Beaiuence TeL Fairfax 6852

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Salio St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-8 

Vakarais
8241 South Halsted St. 

Tel. Victory 0562 
7—9 vai. vak. apart Panedilio k 

Pštnyčio*

John Kuchinskas ir
Res. 8660 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Phone Canal 8257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
chiearo. IU.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Balys F. Mastauskas
Lietuviai Advokatai 

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Csaal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pštnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisai 

127 N. Dearborn St, Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pisi 
Gyvenimo vieta 

1323 South Halsted Si. 
Tel. Boulevard 1310

Val.t Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Kedlliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

JOHN B. BORDEN 
(Johu Bagdšiunae Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St. Room 2111 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-1 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9690

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

A. A. SLAKIS
advokatas 

Ofisas vidunniestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washjngton and Clark Sta.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 889h

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East lllth Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856 

Gasas, X*Spinduliai ir 1.1. 
VąJąndos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos.

J. P, WAITCHES ]
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
TeL Pullman 5950 

Namų Tek Pullman 0377 J*



CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos pašto 
Pranešimas

Pardavinės aukciono bu d u 
neišpirktus dalykus

Chicagos |>aštas parduos auk
ciono keliu apie 1,000 šmotų 
įvairių dalykų, kurie užsiliko 
pašte. Pardavimo vieta — 726 

i W. Monro© st. Pardavimo lai
kas — spalių 11, 12 ir 13 die
nomis. Pardavimui bus drabu
žiai, baltarubiai, čeverykai, plie
no ir geležies prekės, automobi
lių dalys, knygos, radio setų da
lys ir kitokios prekės. Pardavi
mas prasidės spalių 10 dieną 
9 vai. ryte ir tęsis iki 4 vai. po 
pietų; tuo pačiu laiku atsida
rys aukcionas ir kitomis dviemi 
dienomi.

Šiandie prasideda radio 
paroda Coliseume

Coliseume trobesy šiandie 
utįdaroma radio ir įvairių elek
trinių įnagių ir dirbinių paro- 

pamatyti naujausi išradimai ir 
tų išradimų pritaikymas gyve
nimo reikalavimams. Tarpe ki
tų kompanijų, ir korporacijų 
parodoje bus reprezentuojamos 
Westinghouse, General Electric 
ir Badio Corporation of Ame
rica.

Meldėsi, kad patvirkę 
politikieriai butų 

nugalėti
Kaip vakar įvairiose protes- 

tonų bažnyčiose turėjo būti 
sjiecialės pamaldos, kad patvir- 
kę politikieriai, susidėjusieji su 
kriminalistais, butų nu 
ateinančiuose rinkimuose, 
žin, ar visagalis išklausys 
(los ar ne?

Ka- 
inal-

Miesto advokatas 
džėloj

šeštadienyje tapo areštuotas 
ir kaltinamas betvarkės kėlimu 
vals’tylx"s gynėjo padėjėjas Ch. 
S. Dougherty. Jisai važiavo 
taksikabu. Ties 67-ta gatve ir 
Stony Island jis išlipo iš taksi- 
kabo ir paėjęs pusę bloko pra
dėjo bartis su Yellow Cab 
kompanijos šoferiais. Kuone j-, 
vyko muštynės. Buvo pašaukta 
policija. Valstybės gynėjo padė
jėjas išsėdėjo pusę nakties 
šaltojoj iki tapo paleistas.

i ■

Educational
_______ Mokyklos_____________

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

Mes išmokinsime jus DESIGNING, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St.
. Phone Vincennes 3932

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetiląo* 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia 
ma pradinj mokslą j devynis mine 
sius; aukštesni mokšią j vienus me 
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloj® 
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 šakosi 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytoįmi 
8106 S«. Halated 9t. Chicago, III

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbai 
kol mokinsitės ir dar geresnis kai t 
išmoksite. Mokykla dienomis b 
vakarais. Atsilankykit arba reika 
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washlngton Blvd.

PUrn^i^nįs, 8ptgJ\ų 8, IjffSB, ąmq«£O, hl
•vfT

AutomobilesMlscellaneons For RentFinancial
Finansai-Paskolofl

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nu
imsiu, nežiūrint kaip blogi jie bu
tų. Del informacijų pašaukit tarp 
9 ir 5 Radcliff 7573 offlce 7451 
Vernon Avė. .

SENI Įtaisymai Storų padaromi 
kaip nauji; ”show cases” pertaiso
mi, nprokojam uždyką. Liberališkas 
nuošimtis ant senų fixčerių, jeigu 
mainomi čia ant naujų. 722 Taylor 
St., Tel. Monroe 0528.

Business Service
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausį dar
bą mieste Kedzie Gili.

Utlal 
popierą, stiklui Ir t. t

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai b* fumisai, grotos — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair VVorks, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

tfalevojam ir popieruojam. 
tom malevą, popierą, stiklu* ir t. t 

3149 So. Halsted St.
PhoM Victory 7261 

J 9. RAMANCIONIS, Sav.

CH. SYRT0WT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 Sc. Tel. Canal 1269

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

Musų expertai patarnaus ir su-; 
taisys jūsų setą jūsų namuose. Mes 
einame visur, visas darbas garan- Į 
tuotas. Taipgi mes turime keletą 
elektrikinių setų dėl pardavimo la
bai pigiai.

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Stewart 29S2

po 6 vai. vakare Englewo<»d 2544
MES darome pirmos klesos kar- 

penterio, plumberio ir apšildymo dar
bus: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 
ateisime bile kur Chicagoj. Visas i
darbas garantuotas.

2G04 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per “garnish- 
ment” teismą. Įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kclektavimas, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė. Victory 4126

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymų arba 

taisymų namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, {skaitant plum- 
bingų ir apšildymų. Tiktai biskj 
jmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West G ra n d Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

STATYKIT DABAR IR 
SUTAUPYKIT PINIGŲ

pastatysim ir finansuosim pas-Mes i 
tatymą bungalow arba flatų namo 
ant jūsų loto.

QUALITY CONSTR. CO., 
4538-40 Adison Avė. Avenųe 4718

Financial
Finansai-Paskolos

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 SL ‘

Co.
MES darome 1, 2 ir 3*morgičius. 

Eighteenth Bond & Mortgage Co. 
1618 W. 18th St.

I. F. Dankovvski, pres.
C. T. Dankowski, ižd.

Morgičiai pirmi ir antri 
• nuošimčiais padaromi J 34 

valanda*.
Maža išlygoj bui jum* naudingo*, 

treipkitig pai

$88$ So. Halzted SL

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 214 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

DAROM PASKOLAS
ANT PIRMŲ IR ANTRŲ 

MORGIČIŲ
S. J. SERAFINSKI
2549 Milwaukee Avenue

Tel. Albany 6369

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
Č1U8.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone CanaJ 1678

Paskolos suteikiama 
j vienų dienų

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mos perkame real estate 

kontraktus

BNTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATIION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 

i Tel. Lafayette 6738-6716

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
Nėra jokių “red tapė” 

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

5^2% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant. 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St,

Be Komiso ir Išlaidų 
, Mea paskolinama jums $100, $200 
, arba $800, imamo legali nuolim- 
; ti. Pinigus rausite i 12 valandą, 
ilndustrial Loan Service 

17?? W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitare Ava.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo 
čių arba kitokio užtikrinimo, 
los pataisymui, apmokėjimui 
assesmentų ar kitokių skolų, 
pagelba. Prieinamos sąlygos, 
ral Finance Co., Rm, 514 City State 
Bank Bldg., 128-30 No. Wells St.

morgi- 
Pasko- 
taksų, 
Greita 
Cent-

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Personai
___________ Asmenų ležko

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

wrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

23C0 \V. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokinsitės pas tokios 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus nbrite biskj pasimokinti, 
jus galite tikt’ pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišauki t asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School. 801 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, IU-

REIKALINGAS Salesmanas eiti per 
groserius, alga ir komisas. Kreip
kitės j Linco Products Co., 11686 
So. Halsted St.

REIKALINGAS pardavėjas par
davinėti aukštos rūšies “preffered” 
staką su paprasto stako bonais. 
Preffered padalytas jau uždarbis. 
Patraukianti propozicija dėl gero vy
ro. Naujienos, Box 1123.

Help Wanted—Female
Darbininkių.Keikia

REIKALINGA patyrusi moteris 
dėl skirstymo skudurų. Peoples 
Iron & Metai Co., 5835 S. Loomis 
St. Wentwort 6754.

REIKALINGA moteris prie mažo 
kūdikio. Duosiu kambarį, valgi ir 
mokesti. 4312 S. Ashland avė.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia 

MAIŠYTŲ darbininkų. Reikalingi 
kišenių dirbėjų, pamušalų siuvėjų, 
apie rankoves stryguotojų ir užbai- 
gėjų prie vyriškų žyponų.
652 Roosevelt Ru., 3-čias flioras.

RENDON
8 kambar. ant 3-čių lubų, vėliausi 

įtaisymai, vanos elektra ir gasas. 
Renda $50 j mėnesį.

Gyventojas kuris nori gali mokėti 
dali rendos ir prižiūrėti boilerį.

3303 So. Morgan St.
Atsišaukite ant 3-čių lubų, P. San- 

drauskienė, arba šaukite
Virginia 0055, 

MR. BAKS.

RENDON Dr. Karaliaus buvęs o- 
fisas. Vieta išdirbta per 15 metų. 
Garu apšildomas, ofisas užima 4 
kambarius. Renda tiktai $45 j mė
nesį.

Atsišaukite j Jewelry Store arba 
ant 3-čių lubų.

3303 So. Morgan Street 
arba šaukite Virginia 0055, 

M r. Ed. W. Baks.

RENDAI 9 kambarių namas; yra 
2 karų garažas laibai gražioj vietoj. 
Įlenda pigi. 9640 S. (tarpenter st. 
Tel. Victory 6114.

Furnished Rooms
IŠSINUOMUOJA kambarys 

laisvų žmonių; vienam arba 
vaikinams; karštu vandeniu 
(lomas. 6936 S. Maplevvood 
1 lubos.

dviem 
apšil-

Ave.

Eumiture & Fixture»
Rakandai-Ttaisai

PARDUOK ar mainyk savo senus 
rakandus. Mes perkam už pinigus 
jūsų senus rakandus arba išmainy
si™ ant naujų išdirbėjų sampalinių 
pigiai. 2433 Irving Park Blvd. Tel. 
Irving 1289.

PERKAME ir parduodame varto
tus rakandus. Mokame augščiatisią 
kainą. Parduodame kaldras, karpe- 
tus, kėdes, pečius ir t. t. 3018 So. 
State St., Calumet 1149.

Sewing Machines
Siuvamos Masinos

SINGERTO ir WHITE’O siuvamos 
mašinos $9.00 ir aukščiau, sudeda
mos elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove Avė.

$1.00 jmokėti $1.00 j savaitę
Visokių išdirbinių vartotos siuvamos 
mašinos $7.00 ir daugiau garantuo
tos. Elektros jėga ir kojomis suka
mos. $1.00 jmokėti, $1.00 j savaitę. 
Pataisome, žemiausiomis kainomis. 
Atsineškit šj skelbimų jisai jums 
vertas $1.00 Heard Sewing Machine 
Exchange, 6212 Hroadway. Atdara 
vakarais. R. P. 7800.

Musical Instrumento
Mazikos Instrumentai

TURIU PARDUOT tuojaus savo 
gražiausi grojiklj Pianą. Verčios 
$750. Vėliausi voleliai, kabinetas 
ir suolas už $100, paimsi viską, $25 
jmokėt, likusius po $2.00 j savaitę.

Kreipkitės
1418 N. Wood SL 

lmos lubos

Pa-

TURIU paaukauti savo player 
Pianą už $75.00. Tikras bargenas. 
šis pianas yra beveik naujas, 
matyk manę dar šiandie.

NORAH LEE 
8941 Roosevelt Road 

lst floor

100 NAUJŲ Pianų ir phonografų, 
turi būt parduoti už mažiau negu 
verti taip žemai kaip $10. Atve
šim j jūsų namus. Išmokėjimai $1 
j savaitę jeigu norite.

MID WEST PIANO STORE, 
6136 So. Halsted St.

UKULELE ar banjo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas popnliares dainas į vieną lek- 
cja. BASFORD. Diversey 9502 ar 
Wabash 7519. 

i

SAXAFONAS visai naujas Sa- 
xafonas parsiduoda už pusę kainos. 
Ateikite arba šaukite ant telefono 
Panedėlyj, Seredoj 7 vai. vakare ar
ba Subatoj po pietų. Adresas: 6509 
So. Kedzie Avė., 2nd Floor. Phone 
Hemlock 4144, B. DARGIS.

Automobiles

$1663.00

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bamperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1883.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Lauraln “Spot Light” kaštuo
ja

President “Stright Eight” 5 pas. pil
nai įrengtas kaštuoja .... $1855.00 
Manantys pirkti arba mainyti ant 

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduotam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

MILDA AUTO SALES 
806-8 W. 31 St.
Victory 1696

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

$950
$775
$895
$750
$700
$700
$495

Lincoln Sport Phaeton... 
Buick sedan 5 pas..............

Oakland sedan naujas .... 
Pontiac sedan naujas .......
Chandler luke nauias .......
Essex sedan, kaip naujas 

Pontiac Roadster ..........

1926
1927
1928
1928
1927
1928
1927 ______ _____

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7186 S. Halsted St.

KAS NORITE 
daug apvažiuot, mąžai gasolino su- 
vartot ir mekanikų nežinot, tai nu- 
sipirkit naują Chandler automobilį 
pas

STANKO CHANDLER SALES 
2001-05 S. Cicero Avė.

Tel. Cicero 2070.

Miscellaneous for Sale i 
| vai rus Pardavimai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiakų pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonioa gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 81c., 34c. ir 85c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St. ir Normai Ave.'l lubos 

Chicago, III.
— ■ ■■■■■■■ I .............................  J,

PIETINĖS Illinojaus mainos tu
ri dideliais šmotais anglis, $6.50 už 
vežimą su pristatymu. Del kainų 
ant kitų anglių šauk Boulevard 
1036.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Soft Drink Parlo- 
ris, geras pelningas biznis, vokiečių 
ir švedų apgyventoj apielinkėj. 510 
W. 8fst St.

PARDAVIMUI grosernO ir lunch 
room užpakalyj. Geras, ilgai išdirb
tas biznis. Tarp daugelio šapų. 4958 
S. Wentworth avė.

PARDAVIMUI hmch room pigiai, 
arba kas nori restorano fikčerių. 
Galima iškraustyti kitur. Parduosiu 
už pirmų pasiūlymų. Priežastis — 
turiu kitą biznj. 3347 S. Wallace St.

PARSIDUODA pirmos klesos kar
kiama. 4432 So. Westem Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, labai gerai daranti biznj. Par
duodu greitai ir labai pigiai. Prie
žastį patirsit ant vietos. 3953 So. 
Rockwell St. Phone Lafayette 4206

PARDAVIMUI road hou.se, arba 
gali būt pusininkas; vienai persun
ki! yra tame biznyje būti. Atsišau
kite, kurie interesuojatės pirkti; 
parduosiu pigiai. Graži vieta. Viršuj 
7 kambariai dėl gyvenimo.

83 & Kcan Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

BARGENAS 3 flatų mūrinis. Sau
lės parlor ir užpakaliniai porčiai. 
$10,500. Mažai pinigų reikia.

Monroe 2624

2 FLATŲ mūrinis namas — 7—7 
kambarių ir beismentas; 8 karų ga
ražas, ant 3 lotų; parsiduoda ar iš
simaino ant bungalow. Savininkas 
2447 W. 45th PJace. Yards 0171.

PARDUOSIU arba mainysiu savo 
“eųuity” ant namo Šiaur-vakarinėj 
miesto daly, arti bažnyčios ir mo
kyklos, Northvvestern gelžkelio ir 
Miivvaukee ir Lawrence gatvekarių. 
7 kambariai, muzikos kambarys, 2 
aukštų namas, garu šildomas Va- 
por Iteat, gražios dekoracijos. 4 di
deli miegami kambariai, gražus 
įrengimas. Maudynės abiejuose pa
gyvenimuose. 2 karų garažas. Mažas 
[mokėjimas, likusi ant išmokėjimo. 
5120 Winnemac Avė.

DVIEJŲ FLATŲ mūrinis, 5—6 
kambariai; ųžuolinės grindys ir tri- 
mingai; garažas; z nėra asesmentų 
mokėti; mažas (mokėjimas, lengvi 
išmokėjimai. Savininkas Beverly 
6625.

PARSIDUODA namas, 2 po 4 kam
barius. Yra vanos ir elektra. Mai
nysiu ant lotų ar nedidelės farmos. 
3207 So. Halsted St. Victory 7872.

APSIMOKANTIS Investmentas. — 
2 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė., arti 42 gt.; kaina $11,500; $300 
cash; išmokėjimai.

3 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė., i ' 
mainys ant gero 6 flatų

JOHN IBACH
1046 E. 43rd St. Oakland 4681

arti 44 gt.; kaina $17,500; 
namo.

BARGENAS. Pardavimui biznio 
prapartė, Storas, 4 kambariai už
pakaly, 6 kambariai viršuj. Karš
tu vandeniu šildomas, 2 metų se
numo. Mūrinis 2 karų garažas. Par
duos pigiai, ar mainys ant bunga- 
low, cottage ar lotų. Walter J. Paul, 
3286 W. 55th St. Republic 4170

PARDAVIMUI bungalow,- šiltu 
vandeniu apšildoma, lietuvių apielin- 
kėj, arti mokyklos ir krautuvių, 6 
didelių kambarių, dėl baltainių klo
zetas. Pastogėj padlaga visa vieta 
dėl daugiau kambarių, gražus beise- 
mentas, fruktam kambarys, 2 karų 
garažas dšrenduotas, ėlč cementuota. 
Didelis kiemas medeliais apsodintas 
ir graži pievk. $10,800. $2,500 įmo- 
kėt, daugiau jmokant nuniažipsim 
kainų. 6434 So. Sacramento Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

10 kambarių namas, elektra, fur- 
nasas. $,6000. $1,100 jmokėt. 2442 
Monroe St.

11 kamb. mūrinis namas garu šil
domas, kieto medžio padlagos, beis- 
mentas $7,750. $2,350 pinigais. 2309 
Adams St. arba šauk West 5080.

TUŠČIAS lotas 1942-44 W. Gar- 
ifeld Blvd. $200 už pėdų. Dr. Frank 
Schick, 8222 S. Carpenter St.

$1,000.00 PINIGAIS
Numažinta. Vienatinė pardavimui 
bungalow ant stryto. Pardavimui ši 
moderniška bungalow tuojaus ant iš- 
mokesnio ar už pinigus. Randasi 
7144 S. Rockvvell St. 5 kambarių 
octogono priekis, išdekoruotas vidus 
ir iš lauko, plumbingas jbildytas. 
Atvažiuok ir apžiūrėk, turim par
duoti — nei vienas teisingas pasiū
lymas nebus atmestas. Mr. Sorenson, 
3211 W. 68rd St. Tel. Hemlock 4900

STOLZNERIO 
BUDAVOTI 

NAMAI
ELĖSIŠTAISYTOS GATVĖS IR

NĖRA ASSESMENTŲ
Buk nepri^ulmingas nuo namų savi
ninkų. Veik šiandien, tik aprubežiuo- 
tas

$25

skaitlius yra tokia kaina.

$8700—jmokėti 
$500

I MENESJ IR NUOŠIMTIS 
5 KAMBARIU BUNGALOWS

Dideli užpakaliniai porčiai “Quaker” 
plieninis furnisas, įmūrytos maudy
nės, ant kojos prausykla. Pilnos mie- 
ros žiursto sinka. Pastogė su grindi
mis. Vidus gražiausia dekoruotas.

ŠITIE RUDINKAI RANDASI 
ANT SEELEY AVĖ.

tarpe 77-tos ir 78-tos gatvės. Vie
nas blokas nuo 79-tos gatvės karų 
linijos, 2 blokai nuo publiškos mo
kyklos ir bažnyčios, čia yra greitai 
auganti apielinkė, pietų daly miesto, 
kur verčia nuosavybių greitai kyla. 
ARBA JEIGU JUS TURITE SAVO 
LOTĄ NEREIKIA NEI PINIGŲ 

PABUDAVOTI PAGAL

Stoltzner systemos
BUNGALOVVS — 2 FLAČIAI 

3 FLAČIAI.
IR

šauk niusų arčiausią ofisą, pamatyk 
musų įvairias specifikacijas ir planus, 
taipgi kainas.

Stoltzner Constr. Co.
Halsted St. 
8704-10301

7403 So.
Triangle 

3825 N. Cicero Avė.
Palaside 6270-1-2

134 N. La Šalie St.
Central 5901-2-3

Extra Mainai
IŠSIMAINO 6-ių flatų muro

namas, lietuviu kolonijoj; par- mas $6450 — $200 jmokėti ir krau- 
duosiu pigiai arba mainysiu ant
farmos ar nedidelio bizniavo miai, įbudavotos maudynės, akmenu- 
namo.

IŠSIMAINO 8-ių flatų nau
jas muro namas ir 4-ių karų 
muro garažas; namo paranka
mai vėliausios mados. Parduo
siu pigiai arba mainysiu 
garažo ar gasalino stoties.

ant

fla- 
bu-

IŠSIMAINO puikus 3-jų 
tų muro namas, priimsiu 
černę kaipo pirmą įmokėjimą.

IŠSIMAINO kampinis biznia- 
vas muro namas, su 2 Storais 
ir 6 flatais, 2 karų garažas ir 
extra lotas; namo parankumai 
vėliausios mados. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant dides
nio privačio namo, didelio ga
ražo, Summer rezorto, farmos, 
bizniavų lotų, gasolino stoties, 
arba furničių Storo. Namas tu
ri būti parduotas arba išmai
nytas šią savaitę.

IŠSIMAINO puikus Auto 
Sales Room su gasolino stotim. 
Mainysiu ant apartment namo.

IŠSIMAINO bizniavas namas 
ant Archer Avė., ♦ Storas su 2 
flatais. Mainysiu ant privačio 
namo, nepaisant apielinkės.

i

IŠSIMAINO puikus lotas ge
roj vietoj. Mainysiu ant gro- 
sernės arba soft drink parlor.

IŠSIMAINO puikus lotas ant 
automobilio.

Su viršminėtais reikalais 
kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė. 

Phone Lafayette 5107
9007 S. RAGINE Avė. — Moder

ninė 6 kambarių bungalow, karštu 
vandeniu Šildoma, tilo maudynės 
kamb. Lengvi išmokėjimai. Beverly 
9057.

BARGENAS už cash, 6 kambarių 
medinis cottage, 60 pėdų frontas, 
kaip naujas. Savininkas, 6112 So. 
Kcnneth avė. Arti 61 gatvės.

Real Estate For Sale 
Namai-Ženiė Pardavimui

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabudavoti ant jūsų loto bile 
bungalow arba flatą budink*, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, K iki vare 1195.

TURĖK NUOSAVUS NAMUS 
80 pėdų lotas ant California 
Avė., arti Marąuette Parko, 
mokyklos, bažnyčios ir karų li
nijos. Mažas įmokėjimas.

J. A. LYNCH,
40 N. Dearbom St., 

Central 3654

PARDAVIMUI 12-kos ruimų rezi
dencija garu apšildoma — “steam 
heat” “sun parlor”, užpakalinis por- 
čius stiklinis, 2-jų karų garažius — 
arti krautuvių, mokyklų ir miesto 
knygyno. Medžiai aplink, visi intai- 
sai, didelis kampinis lotas. Randa
si Roseland arti Michigan Avė. Par
duoda savininkas. Kain a $14,800 
— parduosiu tik už “Cash”. Kreipki
tės j “Naujienas’’, 1739 9. Halsted 
St. Box 1130.

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

Nereikia pinigų, kad pagražinti jū
sų lotą su tinkamu jums namu ar
ba apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR 
2121 N. Cicero Avė. 

P«lhade 9600

pavyzdžius,
Avė.

Namai'Siaurinėj pusėj 
PASIRINKITE SAU MUSŲ 

VISAI NAUJĄ 
5-6 KAMBARIŲ BUNGALOVV 

$9,350 iki $9,950
$1000 jmokėti — $65 į mėnesį.
Apžiūrėk musų 
2800 blokų ant Mobile 
Paimk karus ant Diversey avė. 
Važiuok iki 6300 į vakarus. Vis
kas yra, ką tik norite matyti 
namuose. Viskas moderniška.
Watson Bond & Mortgage Co., 

5624 Irving Park Blvd.
Phone Pennsicola 5900—8200 

Avenue 4336

DARBININKO žmogaus namas— 
6 kambarių namelis. Kaina $2500. 
$200 jmokėti, likusius pagal sutari
mų. 2031 W. 35th St. Tel. Lafayette 
0909.

NAUJAS G kambarių mūrinis na-

įbudavotos maudynes, <iki 
kų asla. Gera transportac'ja ir ge
ra apielinkė. MEHAN and MALONE, 
6407 Irving Park Blvd., Telefonas 
Pensacola 8042.

Calumet City N
CALUMET CITY, ILLINOIS 

$500 jmokėt, kiti išmokėjimais 
Nauja 5 kambarių mūrinė bun- 

galow, moderniška, gerai pabudayo- 
ta. Stikliniai miegamieji porčiai. 
Viršus su padlaga ir 2 ruimam pa
likta vieta. Nepaprastai gražiai iš
dekoruotas vidus, akmenukais gręs- 
ta asla maudynes, jbudavotas beržo 
kukniai kabinetas, ugniavietė, šė
pos dėl knygų. Adverijos ir duris 
beržo, 1% užlaidų lazdukės, Langų 
drotai ir šturmo duris. Žolė, mede
liai, 5 m. Insurance užmokėta, Mor
gičiai 15 metų arti prie mokyklų ir 
transportacijos.

STYER & HISGEN, 
441—157 St. Ph. Hammond 4088-W 
Taipgi namai su apartment. viršui

TIKRAS bargenas $1000 mažiau. 
2 flatų muro rezidencija. Išmokėta. 
$75 j mėn. įplaukų. 1341 Oak Park 
Avė. Sav. 6600 S. State St., Chica- 
go, III. Tel. Wentworth 9351

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

Nereikia pinigų, kad pagražinti jū
sų lotą su tinkamu jums namu arba 
apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR 
3121 North Cicero Avė.

Palisade 9600

JACKSON Blvd., arti Western 
Avė., akmens priekis, 3 flatų na
mas, 7—8—8 kambariai. Rendos 
$2,880 j metus. Kaina $12,500. F. H. 
Taylor, 2188 W. Madison St. West 
1296.

DVIEJŲ FLATŲ — 5—5 kamba
rių, garo Šiluma, geram stovy, ang
liškas beismentas; 2319 W. Mar
ąuette Road; mainys ant loto; ge
roj vietoj. Triangle 7475.

NUPIGINTA IKI $7,850. 6 kam
barių mūrinė bungalow; furnasu 
apšildoma; 30 pėdų lotas; garažas; 
% bloko iki Marąuette parko; tik
ras pirkinys, jei jus turite $2,800 
cash. Stevvart 1771—4005.

TftMYKIT, kas norit geros vietos 
uždirbimui pinigų. Parsiduoda sa- 
liunas su nedideliu namuku, 
Park mieste, 50 mylių nuo 
gos. Biznis tikrai geras, nes 
tinis savininkas išlaikė 3 
Galima matyti. Ką turite?, 
tams komišenas.

STANKO & CO. 
5076 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6036

Maple 
Chica 
dabar 
metus. 
Agen-




