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Dirižablio Zeppelino laukia 
Amerikoj šiandie

Kelionėje per Atlanto vandenyną buvo 
audros sužalotas, ir tas pakenkė orlai
vio skridimo greitumui.

Skrendąs i .Jungtines Valsty
bes vokiečių milžiniškas diri
žablis “(iraf Zep|>elin”, tikėję
sis atskristi į Lakehurstą, N. 
J., sekmadienio rytą, arba bent 
apie vidudienį, pavėlavo. Vakar 
vakarą jis dar nebuvo pasie
kęs Amerikos krantų.

Kelionėje per Atlanto van
denyną, pasak pranešimų, or
laivis buvo audrų sužalotas ir 
dėl to skridimo greitumius žy
miai sumažėjęs.

Vakar vakarą gautu iš 
Hamiltono, Bermudus saloj, 
radio pranešimu, “(iraf Zcp- 
pelin” praskridęs pro Bermudų 
6:40 vakaro. Orlaivis skrendąs 
greitumu tik 20—25 mylias per 
valandą, o nuo Bermudų iki 
l.akebursto yra dar geras ga
lan. Manoma todėl, kad diri
žablis nepasieks Lakehurstą an
ksčiau kaip šiandie apie 8 va
landą ryto.

Visuotinis darbinin
kų streikas Len

kijoje
Streikas turėjęs kaip šiandie 

prasidėti; komunistai esą mo
bilizavę visas savo pajėgas

VARŠAVA, spalių 11. — Lo
dzės streiko komitetas išleido 
proklamaciją, kuria paskelbia
ma visuotinis streikas visose 
pramonėse, neišskiriant pašto, 
telegrafo, elektros įmonių, te
atrų ir ofisų darbininkų ir tar
nautojų.

Streikas turi prasidėti pirma
dieni [šiandie.]

Clricago^ Tribūne korespon
dento Varšuvoje žiniomis, len
kų komunistai mobilizavę vi
sus savo šalininkus ir nori pa
vartoti kraštutiniausių priemo
nių tikslu priversti fabrikų sa
vininkus išpildyti darbininkų 
reikalavimus.

Pirmadienį [šiandie] esą pla
nuojama keletas demonstraci
jų. Policija imantis visų prie
monių tvarkai išlaikyti.

Motina paskandino
3 savo vaikus

Bandė prigirdyti visą savo pen
keto vaikų padermę, bet du 
ištruko

DETROIT, Mieli., spalių 14, 
— Viena moteriškė, Mrs. Re- 
atrice Cantera, 35 metų am
žiaus, paskandino tris savo ma
žus vaikus, paskui j>ati bandė 
pasiskandinti, liet buvo išgelbė
ta. *

Naktį iš penktadienio į šeš
tadienį Mrs. Cantera pasiėmė 
savo penketą vaikų, amžiaus 
nuo 5 mėnesių iki 8 metų, į 
Detroito paupį, ties Belle Isle. 
Paėmus du vyriausius, sūnų, 7, 
ii- dukterį. X metų, jį įsitem
pė juos į vandenį ir bandė pri

girdyti, bet vaikai ištruko jai 
iš rankų. Nubėgę į vieškelį, 
vaikai ženklais sustabdė auto
mobiliais važiavusius žmones 
ir prašė pagalbos.

Kai keletas vyrų atbėgo į 
paupį, jie rado moteriškę vie
ną besinardančią vandeny. Tri
jų jos vaikų nebebuvo.

Pašaukta policija moteriškę , 
nugabeno į ligoninę, kur jai bu
vo suteikta gydytojų pagailą. 
Vėliau buvo surasti trijų vaT 
kūčių kūnai. Bandymai at-' 
gaivinti juos nebepavyko.

, Byrdo ekspedicijos lai
ve rado du “zuikiu”
SAN PEDRO, Cal., spal. 14. 

— Komandoriaus Byrdo ekspe
dicijos į pietų ašigalio sritis 
laive “C. A. Larsen”, išplauku
siame iš čia praeitą trečiadienį, 
rado pasislėpusius du jaunu 
vaikinu. Ieškodami prietykių, 
jie mat nusitarė slapta daly
vauti ekspedicijoje.

Didelė traukinių ka
tastrofa Anglijoj

Vienuolika žmonių užmušta, 4C 
sužeista pa«ažierių ir prekių 
traukiniams susidūrus

GLOUCESTER, Anglija, spa
lių i i. — Didelė nelaimė atsi
tiko vakar rytą Birminghamo- • 
Bristolio geležinkelio linijoje.

Netoli/nuo Charfieldo, pu-1 
siaukely tarp Gloucestero ir | 
Bristolio, susidūrė pasažierinis 
traukinys su prekių traukiniu: ; 
ir vienuolika žmonių buvo už-; 
mušta, o keturiasdešimt kitų 
sužeista.

Netrukus susikūlė dar tre
čias traukinys, atėjęs šalutiniais 
bėgiais ir įlėkęs į susikulusiųjų 
traukinių griuvėsius. Tai buvo 
taipjau prekių traukinys, gabe
nęs petrolių. Tam susikūlus^ 
griuvėsiuose kilo gaisras, taip 
kad kai kurie pasažieriai, pri
slėgti vagonų laužuose, gyvi i 
sudegė.

200 studentų nuteis
ti katorgai

Buvo kaltimifrii dėl konspiraci
jas prieš f Venezuelos prezi
dentą Gomezą

CUCATA, Kolumbijos-Vene- 
zuelos siena, spal. 14. — Du 
šimtai Karakaso Universitete 
studentų tapo Venezuelos vy
riausybės nuteisti sunkiems 
krašto vieškelių statybos dar
bams.

Visi jie buvo kaltinami dėl, 
sąmokslo nuversti Prezidento 
Gomezo valdžią.

Von Huenefeld atskri
do į Kinų Kantoną

TOKIO, Japonija, spal. 14. 
— Praneša, kad vokiečių At
lanto skridikas \baronas von 
Huenefeld, skrendąs iš Vokieti
jos į Japoniją, iš Hanoi, Indo- 
Kinų, atskrido į Kantoną, Ki
nuose. ' »

(Atlantic and Pacific Photo I

Asmenys, kurie tapo rasti esą kalti dėl nužudymo gen. Obregono, Meksikos prezidento, teismo kambaryj. Jiems tapo 
skirtos kalėjimo bausmės, tačiau nei vienas jų kol kas i kalėjimą nepasiųsta.
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Komunistų kandida
tas į vice-preziden- 

tus esąs kalėjime
Gitlow, kurio nuo praeito ket

virtadienio bute pasigenda
ma, buvęs suimtas kelionėje 
Į Arizoną

NEVY YOBKAS, spalių 14. 
Nacionalis VVorkcrs [komunis
tų J partijos centras gaVo žinią, 
kad komunistų kandidatas į 
Jungtinių Valstybių vice-prezi- 
dentus, Benjamin Gitlotv, esąs 
uždarytas Nugalės, Ariz., ka
lėjime. .

Žinią pranešė komunistų kan
didatas į Arizonos gubernato
rius, \Villiam O’Brien, kuris 
atsiuntė centrui šitokią 7teJe- 
gramą:

“Au lentinėmis informacijo
mis Gitlbw buvo suimtas trau
kiny, ėjusiame iš Cali forui jos į 
Arizoną, spalių 10 dienos rytą, 
nugabentas į Ei Paso ir ten tą 
naktį padėtas kalėjime. Paskui 
spalių 11 dienos rytą, išgaben
tas į Negales. Turime autenti- 
nių žinių, kad jis ten yra. Ad
vokatai dirba Nogalese,”

Gitlovv prapuolė praeitą ket
virtadienį kelionėje iš San Die
go, Cal., į Plhoenix, Arizona, 
kame jis turėjo kalbėti kampa
nijos mitinge.

Del Gitlowo “nukidnapini- 
mo” komunistų centras Netv 
Yorke kaltina Ku Klux Klaną 
ir Amerikos Legioną Pboenixe 
ir Tucsone, Ariz., kadangi jie 
esą grūmoję neleisti komunis
tams laikyti tuose miestuose 
mitingų,

Policija nugina areštą
PHOENIN, Ariz., spalių 14. 

-r- Negales policija, paklausta 
telefonu, griežtai nuneigia ži
nias, kad komunistų kandida
tas Gitlow esąs tęn laikomas 
kalėjime.

Makedoniečiu partizanu
tarpusavio kautynes

VIENA, Austrija, spal. 14. 
— Makedonijos revoliucinės or
ganizacijos Ivano Michailovo 
fakcijos ginkluoti įmonės puo
lė Sofijoj, Bulgarijos sostinėj, 
vieną kavinę ir ėmė šaudyti. 
Kavinėj buvo susirinkę priešin
gos — Protogerovo fakcijos — 
žmonių grupe su savo vadu 
Spartovu. Kautynėse keli buvo 
nušauti, jų tarpe ir Sparto- 
vas. Daug kitų, dagi visai pa
šaliečių, tarp jų ir Turkų ge
ležinkelio militarinis atašė, bu
vo sužeisti.

Teismo sekretorius nu
teistas už vagystes

DANVILLE, Ind., spal. 14. 
— Alvin Woodward, Hendricks 
apskrities (eismo sekretorius, 
rastas kaltas dėl vogimo visuo
menės pinigų ir nuteistas nuo 
vienų iki penkerių metų kalė
jimo^

<•

Septyni miesteliai 
žemės drebėjimų su
naikinti Meksikoje

Daug žmonių žuvo; kai kuriuo
se miestuose nė vieno namo 
neliko sveiko

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 1 I. — (rautais pranešimais, 
žemės drebėjimų, kurie tęsėsi 
per pastaras penkias dienas, 
()axacos ir Guerrero valstijose 
septyni miesteliai buvo beveik 
visai sunaikinti ir daug žmonių 
užmušta. I'ukstančiai šeimų 
gyvena po atviru dangum lau
kuose, bijodami grįžti j su
griautus savo namus.

Atvykę į Meksikos Miestą 
keleiviai pasakoja, kad ()axacos 
ir Guerrero pajūrio kraštu per 
daugiau kaip 50 mylių esą ma
tyt baisių, žemės drebėjimų pa
liktų, pėdsakų. .Etlitzane nesą 
nė vienos šeimos, kurioj nebū
tų užmuštų narių. Putloj ir 
Tuttepec’e nelikę nė vieno svei
ko namo, o daugiau kaip puse 
tų miestų namų esą su žeme 
sulyginti. Masingi senovės tro
besiai, per tris šimtmečius at
laikę žemės drebėjimus, dabar 
sugriauti. xi

$1,000,000 naujai Vo
kiečių ambasadai

-----------
WAS11INGT()NAS, spalių 14.
Sužinota, kad Vokietija ren- 

giasi statydintis naujus savo 
ambasadai rūmus Washingto- 
ne. Jie pareisią apie 1 milioną 
doleriu.

Chicagai Ir apieiinkei fede
ralinis oro biuras J i ai dienai 
pranašauja:

Didumoj debesiuota; gali būt 
lietaus; truputį šilčiau; viduti
nis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 52° F.

Šiandie saulė teka 6:02, lei- 
džasi 5:11. Menuo leidžiasi 6:37 
vakaro. 1. J >t.

Musulmonų sukili
mas Kinuose pa

tremptas
Teroro viešpatavime, kuris tę

sėsi nuo pavasario, musulmo
nai išskerdę 100,000 žmonių

ŠANCHAJUS, Kinai, spalių 
14. »— Vadinamas “krikščio
nių’’ generolas Feng .lubsian, 
kuris su visa savo kariuome- 
ąės divizija buvo išvykęs į Kau
šu provinciją musulmonų te
roro viešpatavimui padaryti ga
lą, dabar parvyko į Nankiną.

Pasak pranešimų, musulmo
nai, kurių sukilimai prasidėjo 
ten praeitą pavasarį tariamai 
dėl to, kad valdžia verčianti 
juos didelįjLis mokesnius mokė
ti, didesnėj Kaušu provincijos 
daly sunaikinę šimtus miestų 
miestelių ir išskerdę daugiau 
kaip 100 tūkstančių gyventojų, 
neskiriant vyrų, moterų ir 
vaikų.

Del franeuzu subina- 
rino paskandinimo

Francuzai įtūžę, kad Graikų 
garlaivio kapitonas apie ka
tastrofą tik po devynių dienų 
pranešė

PARYŽIUS, spalių 14. —Vi
sa Francija labai pasipiktinus 
elgesiu graikų prekių garlaivio 
“Ekaterina M. Gulandris”, ku
ris spalių 3 dienos naktį pa
skandino lies Portugalijos kran
tais franeuzų submariną “Un
dine.” Francuzai negali įsivai
zduoti, kaip graikų laivo ‘ka
pitonas galėjęs būt taip apsilei
dęs, kad apie katastrofą pra
nešęs tik tada, kai atplaukęs su 
savo laivu į Rotterdamą, devy
nioms dienoms praslipkus po 
submarino su jo 43 įgulos žmo
nėmis paskandinimo.

Graikų laivo kapitonas betgi 
sako, kad, katastrofai įvykus-, 

jis tuojau bevieliniu pranešęs 
apie tai kitiems laivams.

Farinų paskolos agen
tas kaltinamas dėl 
$10,000,000 suktybių
PEKIN, III., spal. 14. —• čia 

tapo inkriminuotas John Fitz- 
gerald, farmų paskolos agentas, 
kurio sąskaitose nepritenka vi
so miliono dolerių. Iki teismo 
iš jo pareikalauta $37,000 kau
cijos.

Mukdeno galva sutinka 
būti Kinų valdžios nariu

ŠANCHAJUS, Kinai, spal. 14*. 
— Praneša, kad gen. čang 
Hseuliang, Mukdeno valdžios 
galva, priėmė pakvietimą būti 
tautinės Kinų valdžios tarybos 
nariu.

Mirė caro Aleksan
dro III našlė Marija

KOPENHAGA, Danija, spa
lių 14. Hvidoro pily netoli 
nuo Kopenhagos, vakar mirė 
buvusio Rusijos caro Aleksan
dro III nttoič, imperatorienč 
Marija Fiodoro v na, 81 metų 
amžiaus. Gimimu ji buvo Da
nijos princesė Dagmara, kara
liaus Kristijono IX duktė. Už 
caro Aleksandro III, kuris mi
rė 1894 metais, buvo ištekėjus 
1866 metais. | Daniją, save 
gimtąjį kraštą, ji pabėgo tuo
jau po bolševikų revoliucijos 
Rusijoje.

“Mme. čaikc-vskos” byla

BERLYNAS, spalių 14. — 
Vokietijoje gyveną buvusio Ru
sijos caro šeimos nariai išlei
do pranešimą, kad, ištyrę daly
ką, jie esą įsitikinę, jogei 
“Mme. čaikovska” nesanti 
princesė Anastazija, nužudyto 
caro Mikalojaus II duktė, kaip 
kad daugelis tvirtiną ją esant. 
.Jų įsitikinimu, princesė Anas
tazija buvus bolševikų nugala
binta kartu su jos tėvu ir ki
tais caro šeimos nariais.

Tuo tarpu mirusi dabar Ko
penhagoj buvusio caro Nika- 
lojaus H motina, imperatorie- 
nė Marija Feodorovna, sako 
atsisakius pasirašyti dokumen
tą, kad “Mme. čaikovska” ne- 
santi princese Anastazija. 
“Mme. Čaikovskos” ji niekados 
nebuvo mačius, dėl to negalėje 
nieko tikra spręsti. Labai galė
ję būt, kad dukraite Anastazi
ja kokiu stebuklingu būdu iš
sigelbėjus, — sakius senutė ca
ro naAle. -

Nubaudė buvusį Tautų 
Sąjungos pirmininką
LISABONAS, Portugalija, 

spal. 14. — Ministerių taryba 
nutarė nubausti dešimčia tūk
stančių dolerių Bernardiną Ma- 
chado, buvusį Tautų Sąjungos 
pirmininką.

Machado kaltinamas, kad jis 
davęs neteisingų informacijų 
tikslu diskredituoti dabartinę 
Portugalijos valdžią.

Lietuvos žinios.
Vilkijoj pagautas afe
ristas Mošva Videckis
KAUNAS. — šio mėnesio 

pradžioj Kaune sukėlė didelę 
sensaciją gudri neva pinigų pa
dirbinėjimo afera, kuria seniai 
žinomas aferistas Movša Videc
kis apgaulės budu išgavo iš vie
no panevėžiečio 14,000 lt. ir pa
sislėpė.

Su išviliotais pinigais pasi
slėpęs, Vidackis Jau buvo besi
ruošiąs išvykti užsienin, bet kri
minalinė policija jį susekė ir 
suėmė Vilkijoj.- Pas jį rado tik 
dalį pinigų.

- * -----------------
Iš neturto šoko po 

traukiniu
ŠIAULIAI. — Rugsėjo mėn. 

12 dieną 3 vai. ryto nusižudė 
Ignas Sutkunas. Nusižudimo 
priežastis nors nežinoma, bet 
aiškiai matosi, kad dėl neturto 
ir blogo gyvenimo. Sutkunas 
pasirinko sau mirtį, padėdamas 
kakalą ant gelžkelio bėgių po 
greituoju traukiniu, kurs, nesu- 
žalodamas kitur kūno, nupjovė 
jam galvą.

Stoties policija, patikrinusi jo 
kišenius, rado: metrikus, dar
bo biržos kortelę ir Šiaulių mie
sto Valdybos išduotą neturte 
liudymą. Sutkunas savo laikv. 
gyveno Šiaulių priemiesty — 
Pakartuvėse. Vietos gyvento
jai sako: Sutkunas buvęs do
ras žmogus, tik nedarbas ir 
nuolatinis skurdas privertę jį 
baigti gyvenimą.

Suviliojo, po to nužudė 
savo “mylimąją”

KURTA VENAI, "Šiaulių ap- 
skr. — Raudsparnės vienkiemy 
pas eigulį Zdonį tarnavo mer
gaitė. Ji su eigulio sunumi tu
rėjo meilės santykius, ir mer
gaitė liko nėščia. Apie tai su
žinoję tėvai — Zdoniai pašali
no mergaitę iš tarnybos. Toji 
neturėdama tarnybos ir negalė
dama dėl nėštumo jos gauti, 
likus be duonos, sumanė kreip
tis į savo meilužį. Ji atėjo pas 
Zdonius ir rado namie tik vie
ną savo “mylimąjį”, kurio ir 
prašė grudų ar pinigų gyve
nimui.

J. Zdoniukas iškvietė mergai
tę į girią pasivaikščioti. Išve
dęs, revolveriu šovė į galvą. 
Šūvis buvo nevykęs. Norėda
mas pribaigti, dūrė peiliu į kru- 
tinę.

Į žmogžudystės vietą netikė
tai užėjo piemenukas 10 metų, 
ganęs ten patt eigulio bandą, 
žudikas piemtnuko artyn ne
prileido ir davė jam 10 litų, kad 
jis niekam nieko nepasakotų. 
Praėjus kuriam laikui, Zdoniu
kas atėmė iš piemenuko 10 litų 
sakydamas: “Toji kuri gulėjo, 
atsikėlė ir nuėjo”.
• Vaikas, netekęs 1O litų,, nu- 

liudo. Vaiko motina pradėjo 
teirautis, ko jis nusiminęs. Vai
kas motinai papasakojo visa 
tai. Toji kitiems, o pagaliau pa
siekė gandai ir policijos au
sis.

Policija surado mergaitės la 
voną į žemę įkastą. Ant j 
kapo gražiai buvo sudėliotos ve 
Ienos, o virš užtverta tvora 
Tardant, Zdoniukas prisipažino 
kaltas, ir patalpintas Šiaulių 
sunkiųjų darbų kalėjime. My
limoji kapuose, mylimasis ka
lėjime.
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Eagle River, Wis
Iš rezortininkų ir pustclninkų 

gyvenimo.

apaugusi 
Miškuose 
ir ežerė- 
šių apie-

si upielinKe yra 
milžiniškais miškais, 
gi yra visokių upių 
lių, kurie puošia visą 
linkę.

Žmonės irgi gyvena išsiblaš
kę po miškus, vienas nuo ki
to apie poros mylių atstume. 
Vieni jų tik takus yra pasidarę, 
kiti kiek daugiau žemės prasi- 
arę, o kiti turi ir dideles far- 
mas ar rezortus.

ir dukterys, dau- 
rezor tuose (sa
ku r jie gauna 
$80 j mėnesį ir 

Karlais jie gau-

pragyvenimų, 
miestely yra 

\Visconsin-Mi- 
kompanijos.

Vietinių ūkininkų (taimerių) 
vaikai, sūnus 
gumoj dirba 
sarnamiuose), 
nuo $15 iki 
pragyvenimą.
na kiek ir nuo vasarotojų, bet 
nemanau, kad jie čia daugiau 
pelno už Lietuvos ubagą pa- 
sventory sėdintį. Jų darbas bū
na tik vasaros* metu — 4-5 
mėnesius, o sulaukus •rudens 
tie darbininkai turi ieškotis 
darbo kitur — miestuose, ar 
miškuose, nes rudeny ir tarnui 
dalbai užsibaigia.

Miškuose čia moka nuo $15 
iki $55 į mėnesį, išskiriant bo
selius. Duoda ir

Eagle River 
lentų plovykla 
chigan Lumber
Ta dirbtuvė vasaros laiku veik 
visai užsidaro delei stokos dar
bininkų. Darbas joje sunkus, o 
moka tik 30c į valandą, tad 
nepajėgia darbininkus vasaros 
laiku sulaikyti — jie eina ki
tur kiek pelningesnio darbo 
ieškotis. Už tai žiemą, kada 
nebebūna darbų ne rezortnuo
šė, nė ūkiuose, sueina visokių 
pustelninkų ir mučelninkų, o 
ir tokių, kurie gryno vandenio 
niekad neragauja, bet maukia 
tik medinį alkoholį, nuo kurio 
paskui skiriasi su savo dusia, 
nieko nepalikdami savo šeimy
noms-.

Nuo lapkričio 1 d. ši kompa
nija pradės dirbti dieną ir 
naktį. Niekurie darbininkai tu
rės progos pasidaryti po- $5 į 
dieną, bet paprasti darbininkai 
tegaus tik 30c į valandą.

t žderėjimas šiemet ūkiuose 
yra labai geras, bet užtai pro
duktų kainos irgi yra labai men 
kos. Bulvės 30c bušeliui; kiau-

tas 48c svarui; kiaušiniai 15c 
tuzinui: lietuviški sietiniai 

i, grielčiai) 50c buše- 
Vietinis.liui.

Detroit, Mich
352 kp. darbuotės

ši kuopa laikė savo mėnesi
nį susirinkimų spalio 7 d., Lie
tuvių svetainėje. Susirinkimas 
buvo skaitlingas ir gana gy
vas. Jame prisirašė vienas nau
jas narys, du persikėlė iš kitų 
kuopų ir du iš musų kaiminės, 
21 kp. Ligonių buvo du, A. Gu- 
retskis ir p-nia Česonienė.

Buvo skaitytas atsišaukimas 
Petro Bažukevičiaus, 331 kp. 
nario, šį ligonį musų kuopa 
sušelpė jau antrų kartą. Ka
dangi musų kuopos iždas nedi
delis, lai tapo padaryta rinklia
va susirinkime. Surinkta $5.37. 
Stebėtinas dalykas, kad narys 
savo šitokioj ligoj atsišaukė per 
organą ir iš apie 60 kuopų tik 
dvi kuopos atkreipė domės ir 
kiek paaukavo ligoniui. Kur gi 
yra kitos kuopos, kurios kar
tais prisistato labai mielaširdin- 
gos? Kodėl jos neišgirdo savo
organizacijos vargstančio na
rio balso?

Parengimų komisija rapor-
tavo, kad nebus galima pasta
tyti spalio 28 d. veikalą “Moli
na”. Bet ta pati komisija ta
riasi su art. Olšausku, kuris
šiuo laiku yra populiariausias

iki roite, apie 
vakarui gra- 

Keikia tikėtis,

dailės veikėjas 
suruošimą tam 
žaus programo. 
kad tas vakaras 
Žiausias ir kuoskaitlingiausias.

Abelnas musų kuopos stovis 
yra tokis. Narių geram stovy 
yra virš dviejų šimtų. Ižde yra 
$76.71. Tai tokios pasekmės 
musų kuopos gyvavimo per 
penkis mėnesius. Šiuinv susirin
kime musų kuopa nutarė sten
gtis padidinti skaičių narių ir 
tam numatė tam tikrus budus. 
Reikia tikėtis, kad tie budai 
pasirodys labai veiksmingi ir 
kad trumpu laiku musų kuopa 
bus dvigubai didesnė, negu kad
dabar yra.

Jau seniau 
sirinkimuoae 
ką artimesniam narių tarpusa
viniam susipažinimui. Šiame su
sirinkime tai buvo padaryta ir 
pasirodė, kad tai yra geras da
lykas. Kiekvienam susirinkime 
tenka matyti daug narių, bet 
visų jų nežilai kas jie yra. Lai
ke gi pertraukos narys turi pro
gos pasikalbėti su greta sedin- 
čiuoju įr tuo arčiau vienas su 
kitu susipažinti.
"Muaų kuopos moterys ketina 

suruošti rankų darbų parodą. 
Bet apie tai plačiau bus parašy
ta

buvo nutarta su-

kite karta.—J. A.• i

Ratine, Wis
SLA. 100 kuopa laikė susirin

kimą spalio 7 d. 2 vai. po pietų, 
Union Hali. Narių suėjo pilna 
svetainė. Iš svarbesnių nuta
rimų. nutarta ruošti nepaprastą 
vakarėlį su programų paminėji
me 15 metų sukaktuvių gyvavi
mo 100 kp.Organizatorė p. 0. 
Šimenienė žadėjo tikrai į kitą 
susirinkimų keletą naujų narių 
atkviesti ir prirašyti prie SLA.

Vestuvės
Vietos lietuviams gerai vi

siems pažystamas p. M. Matkus 
apsirinko sau panelę Moniką Vi
liutę ir juodu taikos teisėjas p. 
F. Broker, jaunosios tėvų na
muose, 431 Cliff Avė. 6 d. spa
lio, 3 vai. po pietų, civiliu bu- 
du sutuokė. Po sutuoktuvių 
visi svečiai ir jaunieji važiavo 
linksminti į priruoštą Dzendze- 
leto svetainę vestuvėms.
svečių dalyvavo 
čius linksmino 
tuvių orkestras 
F. Staponaičio.

Viso 
virš šimto. Sve- 
pagarsėjęs ves- 
po vadovyste p. 
Vestuves baig- 

Velitina Matau-
šui ir Monikutei 
sveikiems santaikoj 
gyventi.

P-as M. Matkus 
susivinčevoti galima

ilgų metų 
ir laimėj

įrodė, 
ir be 
bunie

vyzdys ir kitiems, nes kai
rie mano, jog be kunigo nėra 
galima.

kad
ku-
pa-
ku-

palio

O matote, yra išeitis.
Prakalbas

2 d. 8 v. vakare 12th 
buvo suruoštos prakal

bos SLA loto Apskričio drauge 
ir 100 kuopos. Kalbėtoju buvo 
p. Bukšnaitis. Kalbėtojas savo 
prakalboj prielankiai atsinešė 
link dabartinės Lietuvos val
džios ir apie kunigėlius drau
giškai kalbėjo. Publika liko ne
patenkinta. Buvo paduota daug 
paklausimų. Kalbėtojas kvietė 
Amerikos lietuvius važiuoti ap- 
lenkyti Lietuvą.

Su darbais dar nėra bėdos. 
Dirba neprastai. Bet ar ilgai 
taip bus, nėra žinoma.

Laisvamaniai organizuojasi 
kviesti kunigą Mockų su labai 
šventu pamokslu.

Sandariečiai juda, mano ruoš
ti visą eilę pamokų ir šokių va
karus. Laukiame “Sandaros 
laikraščio išeinant. .

šv. Kazimiero lietuvių para
pija Dzendzeleto svetainėj ruo
šia bazarus šeštadienio vakarais 
per visą šį mėnesį.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš politikos lauko
Lietuvių republikonų kliubų 

Centro susirinkimas

entuziazmą. Tos dainelės 
taip daug reikalaujama iš vi
sur, kad jos bus atspauzdinta 
50,000 kopijų.

Kitose kolonijose Lietuviai 
taip-jau yra nusistatę už Al. 
Smithą. Iš Illinois valstijos 
miestų ir miestelių pranešama, 
knd Lietuviai visur stovi už 
Smithą arba vienbalsiai arba 
didele didžitHpa.

Politikos Reporteris

Kiekviena Moteris 
gali išrodyti madinga

Rašo Mae Martin

Tarp lietuviškų bagočių,
—Tai pesenai grįžai iš ku

rorto? 0 ar daug svorio nusto-

jai?
—Mano piniginė sveria pen- 

kiąis kilogramais mažiau.

1

Penkiadienyje, spalių 12 die
nų, Lietuvių republikonų kliu
bų delegatai priklausantys šių 
klubų Centrui, turėjo susirin
kimų. Išrinkta nauja valdyba. 
Šičia paminėsiu, kad Centro 
pirmininku pasiliko, kaip bu
vęs, adv. John Kučinskas.

Susirinkimas priėmė rezoliu
cija, kuria indorsavo kandida
tūrų į Suv. Valstijų preziden
tus llei berto Hooverį. Rezo- 
liucija priimta vienu balsu. Bu
vo padaryta ir kitokių tarimų.

Didelis Lietuvių 
Mitingas 
Roselande

kiekvienam reikia ži- 
didį Amerikos žmo- 
ir kovotoją už žmo-

Labiausia ma
dingomis išrodan
čios moterys žino 
paprastus budus 
perdirbti pereitų 
metų rubuH, kad 
jie pritiktų šio 
sezono madoms. 
Tūkstančiai jų pa

tyrė kaip lengva pertaisyti drėsę ar 
jekutę, ar kautų pugelbo magiško na
minio spalvų gaivinimo ar dažymo. 
Pagelba gerų, neblunkančių Diamond 
Dažytų kiekviena gali tai sėkmingai 
padaryti. Visas žinojimas yra dažy
tuose. Diamond Dažytai nesubėgs ir 
nedarys dėmių, kaip prastesni dažy
tai. Naujos, madingos spalvos ma
giškai pasirodo virš išėjusių iš ma
dos ar nublukusių spalvų. Gaivini
mas spalvų su Diamond Dažytais y- 
ra tiek pat lengvas, kaip ir lazurka- 
vimas, o ir dažymas tik biskį dau
giau laiko paima. Tik Diamond Da
žytai duoda geriausias pasekmes. .Jie 
yra ištobulinti virš 50 metų patyrimo. 
Reikalaukit jų ir išvengsite susivyli- 
mo.

“Collor Craft,” mano nauja didelė 
knyga, pilna dolerius taupinančiy pa
mokinimų, bus pasiųsta jums DYKAI. 
Rašykit Mae Martin, Diamond Dyes, 
Burlington, Verniont.

V
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TOWN OF LAKE

Ketvirtame distrikle, i 
rio renkama senatorius į vals
tijos senatų, kandidatuoja du 
asmenys. Vienas jų yra McDer- 
motl, o kitas naujas. Šį nau
jąjį kandidatų remia Lietuvių 
13-tos wardos boosterių kliu- 
bas. Tas kandidatas yra 13 
\vard(os [kemitemanas, John

kil

John Oberta pareiškime apie 
savo kandidatūrų tarpe kita ko 
pasakė: “Aš statau savo kandi
datūrų ketvirtam senatoriaus 
distriktui, kaip žmogus arti su
sipažinęs su šio apskričio (dis- 
triklo) reikalais. Aš nekviečiu 
kitus kalbėti už mane. Aš su
tinku su ta nuomone, kad tegul 
kiekvienas kandidatas kalba 
pats už save/idant iš jo žodžių 
publika galėtų spręsti apie 
jo, kaip kandidato, tinkamu
mą tam ofisui, štai kodėl aš 
ir dabar kalbu pats už save, 
kaip republikonų kandidatas į 
Illinois valstijos senatorių. Aš 
tikiu, kad šio distrikto balsuoto
jai yra bešališki (fair-minded) 
ir pamatys, jogei mano kvali
fikacijos, patyrimai ir rekor
das palyginti su kitų kandida
tų, duoda man pilną teisę sta
tyti savo kandidatūrų.”

Tosvn of Lake apielinkėje jau 
išdėstyta biznio įstaigų languo
se ir kitose vietose plakatai, 
kuriais garsinama Oberlos kan
didatūrą į valstijos senatorius.

— Reporteris.

LIETUVIAI PILIEČIAI!
Kiekvienas atsilankykite 

mitingą. Tai yra svarbiausias 
jūsų apielinkės mitingas, kuria
me išgirsite iš’ geriausių kalbė
tojų, kas 
noti apie 
ifių vadą 
nių teises
SMITHĄ, musų sekamą 
prezidentą. Ateikite visi, vyrai 
ir moteris.

Mitinge kalbės garsus kalbė
tojai, amerikonai ir lietuviai:

A. J. CERMAK, kandidatas 
į senatorius,

CLAYTON E. SMJTH, kan
didatas į rekorderius,

F. M. PADDEN, teisėjas 
kandidatas,

Adv. S. L. THOMAS,
Adv. JULIUS* VVAITCHES, 
ST. KODIS, 
Dr. J. SAVICKAS, 
V. M. STULPINAS, 

CHESNULIS, 
JURGELIONIS

FARM0S

ir

Ant pardavimo arba randavojimo 
360 arekių; 115 akerių išdirbtos že
mės, budinkni geri. Sena vieta gy
venimui arba bizniui, nes rudis ran
dasi po žeme.

Gyduolės dvi Reumatizmo i 
Pasekmingai gydo nuga
ros, rankų, kojų ir rau
menų skausmus. Kaina per 
našta kaina iš na
mu $3.00.

Gyduolės dėl džiovos.
Kam yra pripažinta nuo 
daktarų plaučių liga, lai

atsilankykite pus mane.
Kaina per puštų $2.25; iš namų $2.00 

J. ŽIMANŠIUS
'5350 S. Maplewood A v., Chicago, III.,

A d v.
CHICAGOS LIETUVIŲ BAL

SAI UŽ AL. SMITHĄ

nusistatymą pa
žinios, kurios 

iš įvairių Lietu-

šiandien, jeigu tai nuo Chi
cagos Lietuvių prigulėtų, tai 
demokratų kandidatas Alfred 
E Smithas jau butų išrinktas 
Suv. Valstijų prezidentu. Mil
žiniška didžiuma Lietuvių be 
partijų ir pažiūrų skirtumo 
karštai stoja už Al. Smithą. Ja
me jie mato tikrą savo atstovą 
ir užtarytoją.

Ta Lietuvių 
tvirtina visos 
gaunamos yra
vių kliubų ir veikėjų kiekvie
noj Chicagos apielinkėj. Iki 
šiol retai buvo galima rasti 
Lietuvių republikonišką kliubą, 
kuris stotų už Hooverį. Net 
didžiuma senųjų Lietuvių re
publikonų vadų šiandien stoja 
už Smithą, o tie, kurie yra pri
versti stoti už Hooverį, daro tą 
labai nenoromis, žingeidus yra 
tuo žvilgsniu įvykis Advokato 
J. Bagdžiuno-Bordeno sidabri
nių vestuvių puotoj. Adv. J. 
Bagdžiunas-Borden yra žino
mas kaipo vienas žymiausių re
publikonų vadų lietuviuose, o 
betgi jo asmeninėje puotoje jo 
skaitlingam svečių būryje pa
sireiškė karštas pritarimas Al. 
Smithui.

Pasirodė Chicagoj e dainelė 
už Alfred Smithą, kuri prasi
deda žodžiais:

“Nusibodo mums tie ponai, 
Susukti republikonai, 
Norim prezidento kito, 
Demokrato Alfred Smitho.’

—M. Kasparaitis. Ši dainelė visur sukelia dide-

įvyks

ir
Adv. Ch.
Adv. K. 

kiti.
Mitingas

STRUMILO HALL, 
158 E. 107th Street, 

PANEDĖLY,
SPALI O-OCTOBER 15, 1928 

Pradžia 7:30 vai. vak.
Kviečia

Al. Smitho Lietuvių 
Centralinis Komitetas.

Didelis Lietuvių 
Mitingas 

Ciceroje
LIETUVIAI PILIEČIAI!

Kiekvienas atsilankykite į šį 
mitingą. Tai yra svarbiausias 
jūsų apielinkės mitingas, ku
riame išgirsite iš geriausių kal
bėtojų, kas kiekvienam reikia 
žinoti apie didį Amerikos žmo
nių vadą ir kovotoją už žmo
nių teises ALFREDĄ E. 
SMITHĄ, musų sekamą 
prezidentą. Ateikite visi, vyrai 
ir moteris.

Mitinge kalbės garsus kalbė
tojai, amerikonai ir lietuviai:

A. J. CERMAK, kandidatas 
į senatorius,

CLAYTON E. SMITU, kan
didatas į rekorderius, '

JOHN E. TRAEGER, kan
didatas j šerifus,

Adv. J. J. GiRISH,
ST. KODIS,
Dr. J. SAVICKAS,
V. M. STULPINAS,
Adv. CH. CHESNULIS,
Adv. K. JURGELIONIS ir 

kiti.
Mitingas įvyks
LITHUANIAN LIBERTY 

HALL,
1401 So. 49th Ct., Cicero, III.

UTARNINKE, * 
SPALIO-OCTOBER, 16, 1928 

Pradžia 7:30 vai. vak.
Kviečia

Al. Smitho Lietuvių 
Centralinis Komitetas.

34 metų patyrimas 
Padarom Geras Pleitas 
Be skausmo išėmimo 

Ekspertai 
Karūnų ir Tiltėlių Darbo 

SpaciaJiikumas

Boston Dentists 
3023 East 92nd Street 

2nd Floor, Hanbcrg Bldg. 
Main Office Morrison Totel, Cor. 

Madison and Clark Sts.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typeWriterj

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

VIriih darbas užsakytas lerutto mAnn- 
bUH atlikta. piKloinia kaiiiointa. Tai 
perstatoma VIENODU KAINU .'Jl.te- 
musų apiellnkiu Dental Oflnų.

SKYRIAUS OFISAS
1800 S'. Halsted St. 

l)uiUq Setas uJ. Vį
------   512.M)

--------¥7.50 
--------------- 40

VEIDAS
PRIPIL-

DOMAS-
JIE TURI

TIKTI
(IcrlAURla Hiikalnla darban ui %
Gortaualoa Aukmtii. Orown. _ S2.A0 
GoriaiiBi Auksiniai FtllinifB __ $2.50
Oeriauai Auksini ai Tilteliai __ $2.50
Ailoy FiHliige _____________________ $1
Sidabrlnai Flllnga ____ __ ____   0Oo

Išvalymą, dantų _____________ 00c
Šių kainų nebausi to muaų didžianijain 

ofise. DIDYSIS OFISAS įsteigta. 28 mo
tai atgal.
THE IIAYES DENTAL OFFICES 

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

320 South State St. 
Phoue llarriaon O7A1

■yj 
yra 
nia

Bctaa •etas
$25

¥10

Šalčiai, kurie išsivysto 
įpneumonią

lengvina ir gydo užnuodytų plėvę 
ir sustabdo irritacijų ir uždegimų. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraujų ir tuoini sustab
do gemalų augimų.

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

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 gvdo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimų.

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

CREOMULSION
AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization 
I. F. Dankowski, pres.

1618 West 18-ta Gatvė
C. J. Dankowski, ižd.

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei a§ apstirusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryi. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina* 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 VV, Jackson BĮ v., netoli State St.

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 6 iki 7:30 vakaro. 
Nedėlioi nuo 10 rytn iki 1 po pietų.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims įeredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir pradas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545¥5

¥5
$0
¥2
¥1

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti SL Louii Avė.

CHICAGO, ILL.

NAUJIENOS

Rusiskos ir Turkiškos Vanos

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

TuaiUSA

Blogi Motai Lietuvoj
Iš laiškų, iš laikraščių girdžiasi dejavimai, 

kad Lietuvoj blogi metai, lietaus perdaug, der
lius prastas, duonos trūksta, litų nėra! Ir jųjų 
giminės paprašo iš jus kiek nors pinigų, o jus 
galvojate kaip čia patenkinti savo giminių pra 
šymą, — kaip pasiusti jiems pinigus — tada at 
siminkit “NAUJIENAS”.

“NAUJIENOS” jums patarnaus gerai ir grei 
tai. Visą, ką jums reikia padaryti, tik atsilan 
kyti į “NAUJIENŲ” raštynę ir per čia pasiųsit 
savo pinigus.

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL



MUSŲ MOTERIMS
-------------------------- Veda Dora Vilkienė ■ . ■ ■■

■ ......
pečiųn, kad viršus parastų. Pa 
duok karštus.
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MAKARONAI A LA KINO

14 sv. makaronų
2 šaukštai sviesto
2 rieškutės svogūnų
14 žaliojo pipiro, sukapok 

pimento, sukapok smulkini 
puoduką grybų 
šaukštu sviesto 
puodukas vandens, 

me virė makaronai 
puodukas milko

Virk makaronus sūdytame 
vandeny, nusunk vandenį kaip

•>
kuria-

makaronai bus išvirę, ir perpilk 
juos šaltu vandeniu, bet van
denį, kuriame virė makaronai, 
neišpilk lauk. Sudėk j išsvies- 
tuotą indą ir apipilk sekamu 
dažalu, kurį padarysi sekamai. 
Ištarpyk sviestą, sudėk sukapo
tus svogūnus ir pipirus, pimen
to ir grybus, pakepink, išimk 
daržoves, užpilk miltų, pake
pink, įpilk milką pasidarys da- 
žalas, sudėk atgal daržoves. Pa
virink ir užpilk ant makaronų, 
užberk tarkuoto sūrio, padėk

28121

3258—Flattering 
Neckline. SUei 
16, 18 years, 36, 
38, 40, 42 and 44- 
inches bust. Size 
36 require» .3^4 
yards of 40-i ne h 
materlal . with % 
yard of 32-inch 
contraitinj.

Sportą

3364

3264

of 40 incii

30S2 — Travel 
Dress. 
36. 38. 
bust, yard* 
with 
coatrasting.

2812—For the Smart Ma- 
tron. Sizes 18 years, 36, 38. 
40, 42, 44, 46, 48 and 50 
inches bust. Size 36 re- 
quires 2>į yards of 40-tnch 
mateliai with % yard of 
4G-lnch contrastlng.

or
Sizes 16, 18 yeara, 

40. 42 and 44 Inches 
Siz« 36 reųulres 2% 
of 40-1 ne b materlal 
,4 yard of 36-inch

3258 3082',

3315—Smart Un- 
e v e n Kemltne. 
S!ies 15, 18 years, 
36. 38. 40 and 4Ž 
inches bust. Size 
36 r e<] u ir e s 3 
yards of 40-inch. 
materlal with 1% 
yards of 2-inch 
ribbon.

3254—So Attractive. Sizes 
4, 6, 8, 10 and 12 years. Size 
8 reąuires 1% yards of 40- 
inch materlal witb Vi yard 
of 36-inch contrasting.

3364—Junior Sports Dress. 
Sizes 6, 8, 10, 12 and 14 
years. Size R reąuires 1% 
yards of 40-iuch materlal 
with % yard 
contrzsting.

2812

MACŲ KLECKAI

NAUJIENOS, Chicago, III

macos v
šaukštai žąsų taukų 
sviesto

1/2 svogūną,
3 kiaušiniai
V2 puoduko macų miltų
•/> šaukštuko sukapotų pet-

ruškų
Druskos
Pipirų ir nutmeg
įmerk macas vandenin,

arba

iš-
Už- 
pa- 
su-

kaisk sviestą su svogūnais, 
kepink pakol gerai parus, 
dėk mirkytas macas ir pakepink 
gerai. Duok atšalti. Sudėk vis
ką likusį ir duok pastovėti va
landą laiko. Padaryk bandutes- 
kleckelius ir virk druskuotame 
vandeny 15 minutų. Pakepink 
ant sviesto arba taukų kartu 
su svogūnais.

KAIP DAUGIAUSIA NAUDOS 
IŠGAUT Iš TRUPUČIO MĖSOS

yartok skanius šutinius ir 
mėsos pajus. ,

Ar žinai kaip geri jie yra? 
Galima juos taip paįvairinti, 
kad gali turėti kitokį kas die
ną ir visi bus skanus. Reikia 

tik mažo šmoto mėsos, kad 
daduoti skonį maistingam val
giui.

Nemanyk, kad turi valgyti 
daug mėsos, kad būti tvirtu. 
Mėsa yra gera dėl subudąvoji- 
moi kūno, bet daugelis kitų 
maistų yra taip^pat geri.

šio valgio dalis budavojančios 
medegos paeina iš brangesnės 
mėsos, o dalis nuo pigesnių; 
žirnių, šabalbonų, “hominy” ir 
miežių. Tas truputis mėsos su 
daržovėm ir javais duos kunui 
viską kas jam reikalinga.

Skanus šutiniai. Pabandyk 
juos. Jie gali būti geru ir mais
tingu valgiu, štai anglų šutinys, 
kuris ypač geras:

šutinta aviena su miežiais.
1 svarą avienos
lz2 puoduko miežių kruopų
1 valgomą šaukštą druskos
4 bulves
3 svogūnai
Salierų viršūnės arba truputį 
lapelių.

... .1 ............ . . Hįįįfl« I . •
mėsos. Virk islen^vo 2-jose 
kvortose va ens 1 valandą. 
Pridėk žirnius ir\morkvas ir vi
rink pusę valan s, tada pri
dėk bulves. Jei žirniai iš blė- 
tos vartojami, tai pridėk 10 
minutų prieš pabaigimą virti, 
šutinys gatavas kuomet bulvės 
jau minkštos.

ĮVAIRUS ŠUTINIAI

štai kaip galima pamainyti 
šutinius, kad padaryti įvairius 
ir kad pritaikint prie sezono:

1. Mėsa—Gali būti bile kokia 
ir truputis daugiau arba ma
žiau negu svaras gali būti var
totas. Vartok pigias rūšis, šo
nus, pasturgalius, kaklus arba 
krutinę. Ilgas, lėtas virinimas 
padaro mėsą minkštą. Visokia 
paukštiena irgi gera.

2. Bulvės ir miežinės kuopos 
arba vien miežinės kruopos arba 
ryžiai, ar “hominy” ar maka
ronais gali būti vartoti.

3. Daržovės. Morkvos, ropės,
cibuliai, žirniai, šabalbonai, ko
pūstai, tomatės yra visi geri, 
švieži arba iš blėtų. Vartok jų 
kuodaugiausia. •

4. Petruškos, salierų viršūnės, 
svogūnų viršūnės, lapeliai arba 
sukapoti saldus pipirai priduo
da skonio.

5. Daugelis atlikusių daigtų 
gali būti suvartota- netik mė
sa ir daržovės, 
“hominy”.

i*".....v r—J ur1
Ištarpink taukus, pridėk su- 

piaustytą svogūną ir, jeigu var
toji žalią mėsą, pridėk prie tau
kų ir svogūno ir kepink iki pa
jus. Pridėk tomates, pipirus ir 
druską. Jei vartoji išvirtą mė
są, pridėk prie pakepinto svo
gūno su tomatėms ir peršildyk. 
Ištaukuok bliudą, dėk eilę košės, 
paskui mėsą ir dažalą, ir už- 
deng su koše ant kurios uždėk 
šmotelį taukų. Kepk pusę va
landos.

Piemens Pajus
Taip vadinasi mėsos pajus yi 

sugrustų bulvių pluta, kuris 
pakepintas pečiuje. Pabandyk 
viršminėtus valgius ir suma
žinsi mėsos kainą. (FLIS).

Kada Galvą Skauda
Jums nėra reikalo išlikti 
iš darbo arba gulti lovon. 
Vienas ar du ORANGE1NE 
Milteliai sustabdys skaudė
jimą. Moterys kasmet su
vartoja milionus tų milte
lių. Daktaro Receptas.

Visose Aptiekose.

QR^IGEĮNI.E

bet ryžiai ir

šlitinius

reikia virti
Štai

Kaip virti
Visokį šutiniai 

maždaug tokiu pat budu. 
darodymai, kuriais galima pa
daryti beveik visokias rūšis.

Supiaustyk mėsą j mažus 
šmotelius ir kepink su svogū
nais taukuose nupiaustytuose 
nuo mėsos. Pridėk druską ir 
pipirus, lapelius (arba petruš- 
kas ir t.t.), 2 kvortas vandens 
ir tada ryžius arba kokias ki
tas kruopas, jeigu nori. Virink 
apie valandą, tada pridėk visas 
daržoves išskyrus bulves. Virink 
šutinį pusvalandį, tada pridėk 
supiaustytas bulves, virink dar 
pusvalandį ir padėk ant stalo. ,

Galima vartoti be ugnies vir
tuvą, įdedant mėsą ir daržoves 
tuo pat laiku.

Likusieji daiktai ir išblėtų 
daržovės reikia tik peršildyti. 
Pridėk juos 15 minutų prieš 
padėjimą ant stalo.

Sausi žirniai arba šabalbonai 
turi būti pamerkti per naktį 
ir virinti 3 valandas pirm negu 
pridedi prie šutinio; arba, ge
riau, virink juos per naktį be 
ugnies virtuvėj.

Mėsos pajai
Kitas geras būdas suvartoti 

likusią mėsą. Ar kada mėgino, 
te vartoti plutą iš ryžių, kornų 
miltų košės arba “hominy”?

Prie jos mažiau darbo negu 
prie paprastos plutos ir sutau- 
pina kviečius.

Paimk keturis puodukus vi
rintų kornų miltų, ryžių 
arba “hominy” 
svogūną 
puoduku tomačių

% šaukštuko pipirų
1 valgomą šaukštą taukų
1 svarą žalios mėsos arba at- 

likusios mėsos supiaustytos 
į mažus šmotus.

šaukšto druskos.

r^rrv

TYRAS
Bowman Pienas, delei nepaprastos priežiū
ros ir atsargumo, kurį mes vartojame jį 
atvežant jums iš farmų, yra nepaprastai 
tyras pienas, riebus, šviežias pienas ir virš 
visko pienas geriausio skonio.

Jei jus niekad neragavote Bowman Pieno, 
mes prašome jus tai padaryti dabar. Vie
na# ilgas, saldus siurbtelėjimas ir jus ži
nosite kodėl jis yra populiariškiausias 
pienas jūsų apielinkėje. Telefonuokite 
SUPERIOR 6800, arba užsisakykite nuo 
mandagaus Bowman pienininko, kuris pra
važiuoja pro šal| jūsų durų.

Pirkit sau šildytuvą už 
urmo kainą, 
lengvi išmokėjimai, jei 
norima.
PEOPLES PLUMBING 

• & HEATING SUPPLY 
COMPANY

490 Milwaukee Avenue 
461 N. Halsted Street 

Pilone Haymarket 0075 ir 0076

Garsinkitės Naujienose

D Al R.Y COMPANY.

MilH
Per 52 Metus Vadovaujantis Rųšyje

Vieną Minutę Prie Telefono-Ar Visą Dieną Prie Katilo?

NUODUGNUS tyrimai parodė, kad skalbimo diena suvartoja daug daugiau moteries energijos, negu 
visos kitos jos šeiminiškos pareigos, kartu paimtos. Be to tai yra nemalonus darbas — purvinas 
ir vargingas. Moderninė moteris siunčia viską i skalbykla-

WET WAS’H

Išplauti minkštame 
muiliname vandenyje 
ir išimti beveik sausi.

Seredomis, Ketvertais 
ir Pėtnyčiomis

20 svarų $1.00

“KUR KAINA YRA TA PATI,

Seredomis, Ketvertais 
ir PStnyčiomis.

HYDRO
Visi “flat? skalbiniai 
gražiai išprosyti ir su-1 
dėti. Nešiojamieji dai
ktai sugrąžinami drė
gni.

20 svarų $1.50

r "S

ROUGK DRY

(Ore išdžiovinti)
Visi “flat” 
išprosyti ir 
Nešiojamieji 
sugrąžinami

skalbiniai 
sudėti, 
daiktai 

sausi.

15 svarų $1.60
Kiekvienas 

svaras
priedinis 
9c

X. ______ )

KODĖL NEIMTI GERIAUSI?

ALL-PREST

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

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

$1.67

Archer Wet Wash Laundry
3857-3867 Archer Avenue Visi telefonai Lafayette 9211

G s*
k_ 3082

Telefonuokit Šiandie ir daleiskit pertikrint tai2
supiaus-

(Adresas)

(Miestas ir valat.)

jTUBBY Tough Rations.

į mažus 
truputį 

nuo tos1

buvo nu- 
Tas pagel- 
minkštą ir 
Sudėk svo-

Visos paklodės išprosytos ir dėvėjimo drapanos gražinamos drėgnos.
Mes ŽINOME, kad mes galime UŽGANĖDINTI Jumis

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Kaistoji St„ Chicago, III. 
čia {dedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdj No _____
Mieros -......................... per krutinę

3258 — Namie dėvėti suknelė. Ga
lima siūdinti iš bile materijos. Su
kirptos mieros 16^.18, 36, 38, 40, 42 
ir 44 colių per kiutnę.

3082 — Sporto suknelė. Tinka iš 
byle materijos. Sukirptos mieros 16, 
18, 36, 38, 40, 42 ir 44 colių per 
krutinę.

3812 — Namie dėvėti suknelė. Tin
ka ir ant gatvės. Sukirptos mieros 
16, 18, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 
ir 50 colių per krutinę.

3315 — Labai graži svečiuosna dė
vėti suknelė. Tinka byle progai. Su
kirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę.

3264 — Mažai mergaitei suknelė. 
Sukirptos mieros 4, 6, 8, 10 ir 10 me
tų mergaitėm.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduocą blankutę arba priduoti pa-

vyzdžio numerj, pažymėti mierą f 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina dą ir pusę. 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus * 
irba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept, 1789 So. 
kaistoj St., Chicago, III.

f/7 SAY. just as aumcry AS YoU A2E.V \ 
/IhAKDC AW YoU AitEOAiT RUBH |M BY <
/ OUT THAT OLE SHOE AM EATIM* W IM V(?OMT • ' 
' OF ^E- JUST To KAME IAE JEAlOUS -ThE

PIGOMS 8EEN *'RETTY SUM LMELY SO 
I GOTTATAv^E achance onceuim CAUCHT

SMEAHIM IMTO THE PA ui (2. Y TO C ET SOME GRUBj
1 t DOG6OMMIT HIDlM’ IM THIS OLE RC?6>|A AtZAJv 
"X OURFVRNACE iŠ C.ETTIM fAY GOAT

Supiaustyk avieną į mažus 
šmotelius ir pakepink su cibu
liu taukuose, kurie 

i piauti nuo mėsos, 
bės padaryti mėsą 
pagerins jos skonį.
gunus, mėsą ir taukus į puodą, 
kurį galima uždengti. Pripilk 2

i kvortas vandens ir miežinių 
į kruopų. Virink išlengvo valan-

> Pridėk bulves su
piaustytas į ketvirtadalius, la
pelius ir druską bei pipirus ir 
virk dar pusę valandos.

Jautienom šutinys:
1 svarą jautienos
4 bulves supiaustytas į ket- 

' virtadalis
Vieną ketvirtadalį peko žalių 

arba 1 blėtą žirnių
1 puoduką smulkiai

tytų morkvų
šaukštuką druskos.
Supiaustyk mėsą 

šmotukus ir pakepink 
taukuose nuplautuose

Mes Paimam Visa Sunku Darba
Tiktai biskj /reiks jums paprosyti

Visas skalbimo darbas yra sunkus, ypatingai dideli sunkus kavalkai. Kodėl neišban- 
dyt musų

HYDRO PATARNAVIMO

-B LAKE CITY LAUNDRY COMPANY™™
You, too, 
can have 
cleaner, 
brighter 

and 
prettier
Fumiture 

Ūse

O’^ar
V^Polish

at all
Dealers

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį



r 3 ^NAUJIENOS, UI Pirmadienis, Spalis 15, ’28

The Lithuanian Daily News 
Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, 1)1.

Telephone Roosevelt 8510

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratesi
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outs’de of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
8c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under tha act of 
March 8rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
■ekmadieniua. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
iii. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsisakymo kainai
Chicagoją — paltu:

Metams -------------------------------------- $8.0(
Pusei metų ....................  4.0(
Trims mėnesiams_______ _______ 2.50
Dviem mėnesiam t -1 L • ■ ;> 1.5(
Vienam mėnesiui »____ _ .75

Chicagoje per ilneiiotojua:
Viena kopija--------------------------  8c
Savaitei ..............    18c
Mėnesiui ---------------------- 75c

\
Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 

je, paltui
Metams-------------- —__ $7.00
Pusei metų............8.50
Trims mėnesiams ■ ■■■■■—■■■■■■■a—a 1.75
Dviem mėnesiams ........ ..................... 1.25
Vienam mėnesiui ____ _____ — .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams.................... . ....... —$8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ........... 2.50

Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

padarę pelną, svetimšaliai išgabena jį į užsienius. Kitų 
šalių kapitalas tuo budu auga, o Rusija, kaip vargo, taip 
ir tebevargsta.

Apžvalga
dinama “proletariato diktatū
ra“ I

LENKAI GAUSIĄ PASKOLĄ 
AMERIKOJE

WISCONSINO RADIKALAI '

Nabašninki senatoriaus La Follette’o sūnūs atsisa
ko remti republikonų partijos kandidatą į prezidentus, 
bet ir nėra aiškiai pasisakęs, kad rems Smith’ą. Už tai 
La Follette’o duktė, Fola La Follette, viešai pareiškė bal
suosianti už socialistų kandidatą, Norman Thomas’ą.

Mirusiojo Amerikos radikalų vado duktė ir daugiau 
kaip 300 profesorių, rašytojų, artistų ir laikraštininkų 
sudarė Nepriklausomą Norman Thomas’o ir James MaU- 
rer’o rėmėjų sąjungą. Tarp kitų į tą sąjungą įstojo ir 
George Comings, buvęs Wisconsino valstijos leitenantas 
gubernatorius.

Thomaso-Maurero rėmėjų sąjunga išleido pareiški
mą, kuriame sakoma, kad balsdi, paduoti už socialistų 
kandidatus, nebus numesti arba klaidingai išaiškinti. Tie 
balsai reikš žmonių reikalavimą, kad butų “daugiau in
dustrinės demokratijos, daugiau ekonominio teisingu
mo.” Jie reikš protestą prieš karą ir militarizmą.

AŠTRUS NEPASITENKINIMAS VAKARUOSE

Pranašavimai farmerių “maišto” prieš republikonų 
partiją kažin ar išsipildys, bet kad farmeriai vakarinė
se valstijose yra labai nepatenkinti dabartine krašto ad
ministracija, dėl to-negali būt abejonės. Jų nuotaiką ga
na vaizdžiai rodo sekantis incidentas.

Republikonų biznierių organizacijos vardu, tūlas 
Herbert N. Strause pakvietė S. Dakotoje einančio laik
raščio “The Webster Journal” redaktorių, p. Willis A. 
Wells, remti Herbert Hoover’io kandidatūrą, kadangi 
pastarasis “tęs toliau Coolidge’o politiką”. Į šitą pakvie
timą Wells atsakė:

“Kuomet Coolidge buvo prezidentu, kongresas, 
atsižvelgdamas j žmonių reikalus, du kartu priėmė 
farmerių pagelbos įstatymus ir du kartu valdžios 
galva juos vėdavo. Tai tokia yra Coolidge’o politi
ka. Mes buvome du kartu apgauti. Ar Jus, mano 
prieteli iš Wall-stryčio, manote, kad galėsite dar kar
tą mus apsukti?

“Su geriausiais mano linkėjimais, aš leidžiu 
Jums šitą laišką, jei norite, paskelbti ir eiti po vėl- _ • M niu. »> i
Bet farmerių keblumas šiuose rinkimuose yra ta

me, kad jie vargiai gali tikėtis ko geresnio ir iš demo
kratų. Al Smith yra taip pat Wall-stryčio kandidatas, 
kaip ir Hooveris.

OT, KUR PROGA PAS1PELNYT

Rusijos sovietų valdžia neseniai pakeitė savo pro
gramą koncesijų davimo klausimu. Ji nutarė duoti kon
cesijas užsienių kapitalistams visoje eilėje naujų pra
monės šakų, įtraukdama į šį sąrašą net geležinkelius ir 
pramones, kurios aptarnauja miestus (gažo dirbtuvės, 
vandentiekiai, elektrikog stotys ir t. t.).

Šitai naujai koncesijų politikai išaiškinti komisaras 
Ksandrov, vyriausios koncesijų komisijos pirmininkas, 
laikė Maskvoje skaitlingam valstybinių įmonių direkto
rių ^usirinkimui referatą. Daug laiko kalbėtojas pa
šventė^ dėstydamas koncesijų politikos rezultatus praei
tyje. Ji$ nurodė, kad eksporto koncesijos iki šiol tėra 
dar menkai išvystytos. Bet už tai koncesijų įmonės, ku
rios dirba vidurinei rinkai, jau esančios pastatytos ant 
tvirto pagrindo ir nešančios nepaprastai gerus pelnus.

Šitos rųšies koncesijos, pasak Ksandrovo, papras
tai duoda nuo 30 iki 35 nuošimčių pelno; esą, girdi, at
sitikimų, kur savininkai gauna iš tų koncesijų po 150 ir 
net po 400 nuošimčių pelno. Kaipo pavyzdį komisaras 
paminėjo švedų koncesiją S. K. F. (Svenska Kugellager- 
fabrik), kurioje įdėta 2 milionu rublių pagrindinio ka
pitalo, o pelno ji davė 2,4 milionus rublių.

N uo 30 iki 400 nuošimčių pelno: tai yra “uždarbiai”, 
kokių nelabai gali tikėtis net ir sekmingiausieji kapita
listai Amerikoje! Bet Rusijoje juk, kaip visi žino, jau 
gyvuoja “komunizmas”.

Bolševikų valdomos Rusijos darbininkai ir valstie
čiai gal turi džiaugtis tuo, kad tuos pafeakiškus pelnus 
painia iš “vidurinės rinkos” (t. y. iš Rusijos žmonių!)

KOMUNISTŲ OPOZICIJA 
TRĖMIME

Lenino Sąjungoos organas 
Berlyne, “Volkswille“, rašo apie 
ištremtuosius bolševikų vadus:

Lenkų telegrafo agentūra pra
neša, kad Lenkijos banko fi
nansinis patarėjas, p. I)ewey 
(iš Chicagos) Varšavos laikraš
čiams pareiškęs, jogei

“Musų žinia, kad Trockis 
ir jo šeima sunkiai serga ma
liarija trėmimo vietoje, pa
sitvirtina. Liga jau tiek pa
žengė, kad dėl rankų ir ko 
jų sutinimo ir bendro kūno 
nusilpimo jisai visiškai nebe
pajėgia dirbti ir todėl nebe
gali parūpinti savo šeimai 
bent vargingiausią pragyve
nimą. Nors Trockis sunkiai 
serga maliarija (drugiu), bet 
Rusijos valdžia neduoda jam 
jokios gydytojų pagalbos ir 
vaistų. Jo atkartoti prašy
mai perkelti jį į sveikesnį 
kraštą buvo atmesti. Stali
nas ir Rykovas yra nusitarę 
fiziškai sunaikinti Trockį ir, 
jo šeimą.

“Artimiausioj e ateityje 
Amerikos, Anglijos ir Fran- 
cijos bankų grupė tarsis su 
Lenkijos valdžia paskolos rei-

kalu. Tranzakcija priklauso 
nuo smulkmenų ir tikslų, ku
riems ta paskola bus suvar
tota, o taip pat nuo aukštu
mo nuošimčių, kuriuos turės 
gauti tie, kurie investuos sa
vo pinigus į paskolą.“
Vadinasi, Lenkijos valdžia vėl 

rengiasi užtraukti paskolų, ir 
Amerikos bankininkas Dewey 
padeda jai gauti ją. Ačiū Ame
rikos bankininkams, Lenkija 
jau yra gavusi daug pinigų pa
siskolinti.

Vargiai todėl galima manyti, 
kad Amerika stos skersai ke
lio Lenkijos politikai. Šitą 
klaidą daro daugelis amerikie
čių lietuvių.

wwwwwv
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reikalingą eikvojimą ir tinka
miau ^sutvarkyti dirbtuvės rei
kalus.

“Mes manėme“, kartą pareiš
kė Jack Kroli, žymus amalga
meitų darbuotojas, “kad Nash 
dirbtuvėj mums teks tik kai 
kuriuos nedateklius pašalinti. 
Vienok dabar atrodo, kad mes 
padarėme daug daugiau. Mes 
išmokome, kas reikia daryti su 
kitomis dirbtuvėmis. Ir labai 
galimas daiktas, kad, pasire
miant įgytais patyrimais, atei
ty mums teks stabilizuoti visą 
rubsiuvių pramonę“.

Šią vasarą Cincinnati mieste 
įvyko amalgameitų konvencija. 
Prezidentas Hillman ir kiti 
amalgameitų lyderiai neužmiršo 
paminėti mirusį Arthur Nash’ą, 
kuris parodė, kaip galima įves
ti pramonėj demokratiją.

—K. A.

eikvota ir nesuvartota. Perdaug 
riebumų valgyje apsunkins 
žlebčiojamus organus. Riebu
mai pasilieka pilve ilgiaus negu 
bile kitas maistas ir sulaiko 
kitus maistus pilve. (FLIS).

“Cascarets” nuo gal
vos skaudėjimo, slo

gų, konstipaci jos
šiąnakt! Išvalykite savo vi
durius ir sustabdykite gal

vos skaudėjimą, slogas, 
rūgščius vidurius.

Arthur Nash
Kaip Nhsh norėjo likviduoti sa

vo biznį. — Biznio bujojimašf 
— Dividendų paskirstymas. —

- Santykiai tarp Nash ir uni
jos. — Darbininkų suorgani
zavimas. — Ką .mano unijos 
vadai apie Nash’ą.

žmogus vadina mus broliais’, 
kalbėjo Tony, ‘ir aš esu tikras, 
kad jis tat daro neveidmainiau- 
flamas. Aš dirbu dabar dėl jo iš 
paskutiniųjų I’ ”

kaip Trockis. Pa- 
irgi sunkiai 
vietoje jisai 
inkstų ligą, 
jisai dabar

Prieš devynis mėnesius mirė 
Arthur Nash, kurio vardas il
gai pasilikę Amerikos darbinin
kų atmintyj. Jis buvo preziden
tas gal stambiausios rubsiuvių 
dirbtuvės Amerikoj. Tos dirb
tuvės istorija skamba lyg koki 
pasaka.

1919 m. Nash nupirko ne
didelę rubsiuvių įstaigą. Tai bu
vo paprasta “svveatshop“, kur 
darbininkai dirbo ilgas valandas 
ir gavo labai menką mokesnį. 
Kai Nash pirmą kartą atsilankė 
į dirbtuvę, jis buvo iki gilumos 
širdies sujudintas darbininkų 
neįmanomai sunkia padėtimi. Y- 
pač gilaus įspūdžio jam padarė 
sena moteris, kuri dirbo susi
lenkus prie siuvamos mašinos, 
gaudama keturis dolerius per sa
vaitę !

“Pirmiausia mes 
kelti darbininkams 
reiškė jis.

“Bet biznis eina
sakė dirbtuvės vedėjas, “ir algų 
pekelimas neišvengiamai prives 
prie bankroto”.*

“Biznis, kuris neįstengią, sa
vo darbininkams mokėti žmo
niškas algas, neturi teisės gy
vuoti“, atsakė Nash. Po to jis 
nutarė rubsiuvių dirbtuvę lik
viduoti. Tačiau smulkieji kom
panijos šėrininkai teismo pagal
ba tam sumanymui užkirto ke-

Nash greit patyrė, jog Tony 
išreiškė visų darbininkų senti
mentą. Be jokio paraginimo jie 
dirbo kiek kuris galėjo ir buvo 
patenkinti. Biznis ėmė kilti, 
kaip ant mielių. Prisiėjo kraus
tytis į didesnę vietą, o kiek 
vėliau—į dar didesnę. Per sep
tynerius metus buvusi “svveat
shop” išvirto didžiausiu rubsiu
vių olselio bizniu Amerikoj. •

turime 
algas“,

blogąi“,

pa- 
pa-

at-

Tokiu budu prieš savo norą 
Nash priverstas buvo ir toliau

“Kai šitie šaltos žmogžudy
stės planai pasidarė žinomi 

' Maskvoje ir kituose miestuo
se, tai darbininkijoje kilo 
protestų banga. Dešimtys 
tūkstančių lapelių buvo išpla
tinta dirbtuvėse. Įvyko de
monstracijų už Trockį ir 
protestų prieš begėdišką val
džios M pasiryžimą išnaikinti 
senąją Lenino gvardiją. Ki
ti ištremtiej i opozicionieriai 
randasi tokioje pat blogoje 
padėtyje
vyzdžiui, Radek 
serga. Trėmimo 
gavo pavojingą 
Del lėšų stokos 
didžiausiam pavojuje. Po to,
kai jisai buvo priverstas par
duoti savo brangią biblioteką, 
jam neleidžiama uždarbiauti. 
Negalėdamas apsirūpinti rei
kalingais gyvenimui daiktais, 
jisai eina silpnyn ir liga vis 
labiaus įsigali, (šeštadienį 
“Naujienose“ tilpo praneši
mas iš Berlyno, kad sergan
čiam Radekui sovietų valdžia 
leido, pagaliau, atvykti į Ma-

' skvą gydytis. “N.“ Red.).
“Sibiriakov grumiasi su 

mirtim. Ir šis užsitarnavęs 
bolševikas yra žmogžudiškos 
Stalino sistemos auka. Ilgai 
nebuvo leidžiama atgabenti 

‘jį į Maskvą gydyti. Dabar 
leista, bet jau pervėlu. Smil
ga, Sapronov ir kiti labai 
vargsta. Yra pagrindo bijo
tis, kad ir jų gyvybės šian- Varyti biznį. Jis vėl nuvyko į 
die jau randasi pavojuje.

“Kodėl tyli Gorkis, kuris 
žino apie senosios Lenino 
gvardijos kovą su mirtim? 
Jam net caro valdžia leido 
pataisyt savo sveikatą. Ar 
jis ir toliaus tylės, žinoda
mas, kad Stalinas ir Ryko- 
vas siekia išnaikinti senuo
sius Lenino draugus ir ben
dradarbius tik už tai, kad jie 
pasipriešino dabartiniam lik- 
vidatoriškam Kominterno 
kursui ?

“Įvyksta vis nauji suėmi
mai ir ištrėmimai. Leningra
do opozicijai įsteigta koncen
tracijos stovykla. Opoziciniai 
draugai yra vejami iš visų 
vietų ir užsiėmimų ir pakei
čiami baltagvardiečiais. Į val
stybės ir partijos aparatus 
sodinama vis daugiau rusiš
ko ir tarptautinio proletaria
to priešų. Rykov, Kaliniu, 
Bucharin ir Stalin, kuris se
ka paskui juos, yra paimti 
panikos. Jie nori įgyti neap- 
manų ir kulokų palankumą, 
naikindami opozicijos drau
gus.“
Vakar viešpatavo Trockis su

Radeku ir smaugė socialistus;
šiandie viešpatauja Stalinas su 
Rykovu ir smaugia Trockį su
Radeku. Ir ta sistema yra va-

dirbtuvę, kur sena moteris po 
senovei prakaitavo prie mašinos 
už keturis dolerius į savaitę.

“Motina“, tarė jis jai, “aš 
nežinau kokia turėtų būti tei
singa alga. Bet nuo šios die
nos jus gausite $12 per savai
tę”. Po to jis apėjo visus sa
vo darbininkus, kurių buvo 21, 
ir visiems padvigubino ar pa
trigubino algas. Padaręs tai, jis 
apleido Cincinnati, ir išvyko j 
farmą laukti, kada biznis nusi- 
bankrutys. Begyvendamas far- 
moj, Nash susirgo ir pradėjo 
pusėtinai laiko, kol jis pasvei
ko ir galėjo grįžti į miestą. Ant 
galo ,kai keliems menesiams 
praslinkus, jis vėl atsidūrė Cin
cinnati, tai didžiausiam savo 
nusistebėjimui patyrė, jog jo 
biznis dar neužsidarė.

“Taip“, pareiškė ofiso admi
nistratorius, “pereitą mėnesį 
mes padarėme nemažai pelno. 
Tai buvo pirmas mėnuo, kuris 
davė mums pelno. Atrodo, kad 
dalykai tvarkosi ir "viskas eis 
gerai“.

Knygoj rodė, jog biznio buvo 
padaryta kelis kartus daugiau, 
negu pirma. O tuo tarpu tik 
vienas naujas darbininkas te
buvo priimtas. Nash nustebo.

“Nespėjote jus apleisti ofi
są“, jam buvo pranešta, “kaip 
Tony pasakė prakalbų. Tas

Pelnas nuolat didėjo. Nash 
gerai žinojo, jog tik ačiū dar
bininkų iniciatyvai jo biznis pa
sidarė pelningas. Todėl jis nu
tarė tuo pelnu pasidalyti su 
darbininkai. Jis paskelbė, jog 
kiekvienas darbininkas gaus 
tam tikrą dalį iš to pelno: dau
giau uždirbantis gaus daugiau, 
o mažiau uždirbantis—mažiau. 
Darbininkai prieš tai užproteš- 
tavo. Jie įteikė prašymą, po 
kuriuo pasirašė tiek paprasti 
darbininkai, tiek dirbtuvės ve
dėjai, kad dividendai butų duo
dami sulig to, kiek kuris darbi
ninkas išdirbo valandų. Vadi
nasi, ir blogiausia apmokami 
darbininkai galėtų gauti tiek 
jau dividendų, kaip ir visi kiti.

Tas dokumentas atidarė 
Nash’ui akis. Jis pamatė, kad 
jo darbininkai praktikuoja 
“aukso taisyklę“—stengiasi vie
ni antriems padėti.

Iš visur pradėjo atvykti vi- 
zitoriai, kurių tikslas buvo stu
dijuoti Nash kompanijos “sis
temą“. Bet savo nusistebėjimui, 
jie jokios ypatingos sistemos 
ten nematė. Matė tik būrį dar
bininkų, kurie nepaprastai ge
rai sugyveno tarp savęs ir “bo
są“, kuris savo darbininkus 
mylėjo.

Organizuoti darbininkai tvir
tino, jog Nash kompanijoj daug 
yra blogumų. Tąsyk Nash įsi
leido be jokių trukdymų agita
torius, kad jie iškeltų aikštėn 
tuos blogumus. Tačiau darbi
ninkai su agitatoriais apsiėjo 
gan šiurkščiai, kuomet tieji 
bandė kritikuoti Nash’ą Apie 
organizavimąsi jie taip 
girdėti nenorėjo.

Tačiau vieną gražią
Sidney Hillman, amalgameitų 
prezidentas, gavo tiesiog neti
kėtiną laišką. Arthur Nash 
kvietė jį atvykti į Cincinnati ir 
suorganizuoti jo dirbtuvės dar
bininkus. Gauti tokį laišką ir 
dirbtuvės savininko iš tiesų 
buvo nepaprastas dalykas.

Kai Hillma atvyko, Nash tu
rėjo nemažai vargo, kol jis pri
kalbėjo savo darbininkus prisi
dėti prie unijos. Darbininkai 
nematė reikalo stoti į uniją, ka
dangi jie savo padėtimi buvo 
patenkinti. Nash’ui visgi pasi
sekė įtikinti darbininkus, kad 
jiems bus geriau prie unijos 
prisidėjus.

Susikūrimas unijos išėjo ant 
naudos. Tą faktą daug kartų 
pabrėžė pats Nash. Unijai čia 
nereikėjo vesti kovą sų darbda
viu. Vietoj to, ji dėjo visas 
pastangas, kad pašalinti be-

pat ir

dieną

Sveikatos Dalykai
Riebumai — ar mes jų 

reikalingi valgyje?
Kūnas, kaip ir kokia kita ma

šina, reikalauja kuro jį varyti. 
Kūnas gauna pajėgą nuo mais
to, kurį sunanudoja ir kuris pa
virsta į energiją. Kuro sutei
kiantys maistai yra cukrus, 
krakmolas ir riebumai. Iš tų 
maistų riebumai lengviausia su
virinama ir greičiausia pavirsta 
j šilumą ir energiją, bet per 
daug riebumų vėl apsunkina 
žlebčiojimo organus. šiltame 
ore nevartokite riebumus. Šal
tame ore turime valgyti dau-( 
giaus riebumų. Eskimo žmonės 
reikalauja maisto, kuris suteiks 
vientik šilumos ir jų valgis su
sideda iš vienų riebumų.

Kuomet kalbame apie riebu
mus, paprastai misliname, kad 
tas reiškia mėsos riebumus, 
taukus ir lašinukus, bet dau
gybė kitų maistų turi riebumų 

smetona, sviestas, šokoladas 
ir kokoa, alyvos ir riešutai. Du 
trečdaliai alyvos yra riebumai.

Visi riebumai, kiek yra ži
noma, turi kokio nors kuro ir 
suteikia tiek pat energijos. Sva
ras riebumo suteiks 2’/i sykius 
tiek energijos kunui, kiek su
teikia svaras cukraus, krakmo
lo, kudos mėsos ir t.t. Matome, 
kad riebumas yra koncentruo
tas maistas ir todėl turime var
toti riebumus su kitu maistu, 
kaip sviestą su duona, smetona 
su avižiniu maistu, aliejų su 
salotomis.

Labai daug rašyta Ir kalbėta 
kaslink vartojamo kepto (fried) 
maisto. Paprasta nuomonė yra, 
kad keptas maistas kenkia 
sveikatai. Priežastis to yra, kad 
daugybė šeimininkių nemoka 
kepti maistą, paprastai tas 
maistas pamirkytas taukuose 
ir tik truputį apšildytas. Svei
kiems žmonėms ir senesniems 
vaikams galima duoti kepto 
maisto, bet ne perdaug. Vai
kams patartina duoti tik kep
tus lašinukus. w Kepant riebu
mus nereik per greit įkaitinti.

Kad nors beveik visi riebu
mai turi panašias energijos 
vertes, bet vistiek kai kurie rie
bumai neturi vitamino “A“, ku
ris yra labai reikalingas augi
mui. Sviestas smetona ir rie
bumai nuo organų kaip inkstų, 
kepenų yra ypatingai svarbus. 
Kad nors daržovės turi užtekti
nai šitos medžiagos, daržovių 
alieju^neturi. Todėl sviesto 
užvaduotojai iš sviesto padaryti 
turi būti su pienu sumaišyti 
arba turėti pieno kokioj nors 
formoj.

Dabartiniu laiku gerai varto
ti daug riešutų. Keikia atsi
minti, kad riešutai dėl riebumo 
ir alieja'us yra, augštai koncen
truotas maistas. Valgyti daug 
riešutų po pilnų pietų yra taip 
kvaila, kaip butų valgyti laši
nukų po didelių pietų. Pilni 
riebumų ir turi būti vartoti 
kaipo pilnas maistas.

Sakoma, kad amerikiečiai 
vartoja daugiau riebumų kiek
vienam žmogui, negu europie
čiai. Bet dalis tų riebumų iš-

Gaukit 10 centų dėžutę.
Paimkit Cascaret šiąnakt iš

valyti jūsų Kepenis, Skilvį ir 
Vidurius, ir jus tikrai puikiai 
jausitės ryte, Jus, vyrai ir mo
terys, kurie turite galvos skau
dėjimą, apsivėlusį liežuvį, dide
lį šaltį, atsiraugiate, esate ner- 
vuoti, pakrikę, jus kankina 
prasti, gasuoti, paįrę viduriai, 
ar turite strėnų skaudėjimą ir 
jaučiatės pavargę. Ar jus pa
laikote savo vidurius švarius 
su Cascarets — ar tik prievar
ta priverčiate išeiti pagelba 
druskų, cathartic pilių ar rici
nos aliejaus?

Cascarets tuojaus išvalo ir 
sureguliuoja vidurius, pašalina 
rūgštis, suvirškintą ir surugusį 
maistą ir netikusius gasus, iš
ima tulžies perviršį iš kepenų 
Ir išvalo sukietėjusias atmatas 
r nuodus iš vidurių.

Atsiminkit* Cascarets šia- 
lakt pataisys jus iki ryto. 10 
(entų dėžutė pas jūsų aptieki- 

ninką reiškia sveiką vidurių 
veikimą, tyrą galvą ir linksmu
mą per mėnesius. Neužmirš
kite ir vaikų.

Pilna Fizinė ir Anali
tinė Egzaminacija $5

Leiskite Dr. C. 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 abclno silpnumo.

Atgaukite savo sveikatą ir 
vyriškumą vartodami garsius 
pastovius ir tikrus GYDYMO 
budus.

SVEIKATA REIŠKIA LAI
MĘ. Neapleiskite jos.

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

Suitc 1615, 
Phone Harrison 0150

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

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

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance! Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

y ■■■■...................  ,, ■ /

G ■ ~~G
GYVENIMAS

Minesini* žurnalai

90(/w. 52nd Street
\ CHICAGO

Prenumerata metama $1.50 
Pusei metu------------- — $1
Kopija —............ ----------- 10c

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

G_G
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Tarp Chicagos
Lietuvių___

Mano žodis dėl Keistučio 
kliubo vakaro

“Naujienose”, spalių 10 die
nų, tūlas Kazys aprašo pareng
tų Keistučio kliubo vakarą, ku
ris įvyko spalių 7 dieną. Labai 
gerai, kad ir ne nariai dėmiai 
Keistučio kliubu: tur l>i»t kliu- 
Ihus to užsitarnavo, Kabai gerai, 

kad atsiranda tokių žmonių, ku
rie netingi vieną kitą žodį tiu
li apie vietines organizacijas, o 
ne vien garbinimu užsiima, 
kaip kad tūli musų recenzentai 
daro. COik tokiems recenzen
tams nereikėtų būti individua- 
liškais. Tokie recenzentai su
gadina ūpą. Aš nežinau, ką ga
li manyti ypata, buvusi minė
tame vakare, o vėliau paskai- 
čiusi tokią recenziją laikrašty
je. Tokis aprašymas nedaro 
garbės nė laikraščiui, nė rašy
tojui.

Recenzentai turėtų neužmir
šti, kad laikraščiai pageidauja 
tik teisingų žinių, nes redakci
ja turi pasitenkinti tuo, ką ko
respondentas paduoda.

Aš, kaip dalyvavęs ištisai vi
są vakarą ir s*, kęs visą vaka
ro* eigą, pasakysiu štai ką. Pir
moji programo dalis buvo vai
dinimas Čiurlionienės komedi
jos “Pinigėliai.” Vaidinimas se
kėsi gerai, nes aš sprendžiu pa
gal publikos nusistatymą. O nu 
sistatymas buvo tokis, kad 
kiekvieną kartą artistams ap- 
leidus estradą buvo gan gau
sus aplodismentai girdėti. Taip 
pat girdėjosi kartas nuo karto 
aplodismentai ir laike lošimo. 
Reiškia, publika, kurios buvo 
pilna Lietuvių Auditorija, jau
tėsi lošimu ir veikalu patenkin
ta. O lošimui pasibaigus ir ar
tistams išėjus iš svetainės, ma
čiau, kaip daugelis sveikino 
juos ir ačiavo už gerą lošimą. 
Taipjau, vaikštinėjant publi
koje, matėsi žmonių būreliai 
kurie šnekučiavosi patenkinan
čiai apie lošimą ir pati veikalą.

Bet jeigu buvo paliestas vei
kalu koks asmuo, lai jau čia 
nekaltas nė veikalas, nė lošė
jai, bet patsai paliestasis as
muo. Suprantama, kad iš taip 
skaitlingos publikos buvo ir to
kių, kurie pamatė save veidro
dyje žiūrėdami į vaidinimą. To
kius žmones užganėdinti Keis-; 
tučio kliubo lošėjai, supranta
ma, negalėjo.

Vienok turiu pasakyti, kad 
jeigu ir pasijuto kai kurie pa
liesti kaip asmenys, jie buvo 
taip džentelmoniški, jog to ne
parodė. Ir netiesa tai, kad 
(kaip mini gerb. Kazys) laikė 
lošimo kokis nors nerimas. Lai
ke lošimo publika buvo kuo 
ramiausia.

Ir kiek aš pats esu sutikęs 
kliubiečių, visi vienaip atsiliepė: 
užganėdinti. O patieš kliubo 
komisija net lošėjus, mačiau, 
nusivedė restoranan ir pavaiši
no puikia vakariene. Reiškia, 
buvo patenkinti lošėjai kliubu, 
o kliirbas lošėjais.

Kas link panelės sidiškiutės, 
tai reikia pasakyti, kad ji pub
likai labai patiko. Pirmu kartu 
ji sudainavo; klausytojai jo
kiu budu jos nepaleido nuo sce
nos grausmingais aplodismen
tais. Iššaukė antru kartu. 
Nors panelė šidiškiutė labai ne
turėjo laiko, bet ji buvo pri
versta išeiti dainuoti dar kar
tą. Taip pat buvo ir trečiu 
kartu, bet p-le šidiškiutė jau 
turėjo važiuoti kitur, todėl ne
galėjo trečiu kartu publikos no
rus išpildyti. Gerb. Kazys mini, 
buk vakaro vedėjas persiutęs 
ją kaip dainavusią ketverius 
metus operoje. Bet kodėl jis 
nenugirdo pilno pranešimo, 
būtent kad p-le šidiškiutė, lan
kydama ketverius metus Lind- 
blom aukštesniąją mokyklą, 
yra dainavusi kiekvienoje mo
kyklos pasta lytoje operoje?

Kai dėl paskutinio progra- 

nio numerio, lai reikia pasa
kyti, kad pirmas pasirodymas 
estradoje p. I rbaičio su Slry- 
gu ne labai blogai atsiliepė i 
publikos jausmus. Publika ge
rai pasijuokė. P-nas Urbaitis 
skambino pinklų. Tai labai pu
blikai patiko, ji ir plojo gau
siai jam. Nes p. Urbaitis yra 
gabus muzikantas ant piuklo. 
Aš esu kelis matęs, bei Urbai
tis man geriausia atrodo.

Tik peritgas vieno Strygo es- 
stradoje buvimas paveikė Į pub
likos nervus ir sukėlė kačių 
jomarkų. Bet p. K. Urbaitis, 
niiitydanias, kad jau ne gerai 
darosi, pasiskubino išeiki es- 
l radon ir numalšinti publiką. 
Tatai sukėlė juokus ir jis nusi
vedė Strygą nuo estrados. Vis
kas ramiai pasibaigė.

Gerbiami korespondentai ir 
recenzentai, reikia prisilaikyti 
etikos. Galimas daiktas, kad 
kai "kada gali pasidaryti nely
gus kontaktas tarp publikos ir 
recenzento.' lai tuomet ir rei
kia kalbėli savo vieno, o ne vi
sos publikos vardu. Deja, to 
dar lietuviuose nematyti. Netu
rime kritikų, bet turime drau
gus arba priešus.

—Tiesos Perkūnas.
Prie Tiesos Perkūno rašinio.

Tenka pastebėti, kad visas Tie
sos Perkūno straipsnis buvo be 
reikalo rašytas ir vietomis la
bai “neetiškas”. Nes ką pasakė 
Kazys savo recenzijoje? Trum
pai pakartojus, ve ką: L vai
dinta komedija “Pinigėliai” ne 
taip jau gerai, bet, kaip iš a- 
matorių, daugiau ir norėti ne
galima; 2. p-lė šidiškiutė turi 
gana gerą balsą, bet lietuvių 
tarpe yra geresnių už ją daini
ninkių, kaip pav. p-nia Pocie
nė; 3. Strygas savo ožišku šo
kinėjimu išvarė publikų iš kan
trybės.

Dabar klausimas: ar p. T. 
Perkūnas turės drąsos pasakyti, 
kad tikrai puikiai “Pinigėlius” 
suvaidinti pavyko? Jei nusima
no jis apie sceną, tai neturės, 
nes tikrai gerai veikalą suvai
dinti ne visuomet dagi talen
tingiems vaidintojams pavyks
ta. Lietuviškieji gi vaidinimai 
išeina taip sau, vidutiniškai, 
net tokie, kuriuos vaidina ge
riausios musų aktorių jėgos.

2. Negerai padare Kazys, 
kad jis parašė buk vakaro ve
dėjas perstatys p-lę šidiškiutę 
kaip dainavusią operoje ketve
rius metus. Bet ne daug ką ge
riau perstatė ją ir vakaro ve
dėjas minėdamas žodį “opera,” 
nes ta “opera”, kurioj dainavo 
p-le Šidiškiutė Lindblom mo
kykloje, yra galų gale ne kas 
kitas, kaip vaikų žaislas. Bet 
apart šio “Kazio” grieko, kuo 
gi jis daugiau nusikalto? Nie
kuo.

3. Kai dėl monologo, tai ir 
pats l iesos Perkūnas pripažįs
ta, jogei publika sukėlė kačių 
koncertą p. Slrygui.

Bet štai kas negera yra Tie
sos Perkūno rašinyje. Kazys 
sakė, kad publika nerimavo lai
ke monologo, o Tiesos Perkū
nas išverčia jo žodžius ir tvir
tina, buk jis sakęs, jogei “Pini
gėlių” vaidinimo laiku publi
ka nerimavusi.

Dar prasčiau pasirodo Tiesos 
Pi rkunas, kai įtaria, buk Kazys 
pamatęs save “Pinigėliuose” ir 
todėl jam nepatikęs vaidinimas. 
Tai jau tikrai nepadorus kalti
nimas.

Pagalios l iesos Perkūnas iš
reiškia šitokią mintį: girdi, 
mes neturime kritikų, o turime 
draugus arba priešus. Reikia 
pasakyti, kad dėl tokių vaidi
nimų, kokius duoda dauguma 
lietuvių vaidintojų mūsiškiai 
“kritikai” yra perdaug geri. 
Per kelioliką melų “kritikai” 
žiurėjo į musų vaidinimų “pro
gresą”. Išmoko žiūrėti, išmoko 
pastebėti trukumus. To negana. 
Taip “kritikai”, kaip publika 
atlanko amerikiečių teatrus. 
Matydami geresnius vaidini
mus, jie pradėjo reikalauti*ir 
iš saviškių geresnio vaidinimo. 
Bet kuomet tik recenzentas pa
rašo# jogei vaidinimas galėjo 
būti geresnis, tai mūsiškiai

“artistai” stojo piestu ir šau
kia: “Pavydas! Kerštas! Pyk
tis! Noras pakenkti!” Daugelis 
musų “artistų”, deja, mano, 
kad liuosai jaustis estradoje 
yra visa, kas reikalinga artis
tui. —V. P.

Cicero
Parė.

Kiekvienas žino, kad juo ar
čiau prie scenos, tuo aiškiau 
girdėti artistų ar aktorių bal
sai. Bet pasitaiko ir kitaip. Bri- 
<lp.op<> i~t i*?<Hi».i, pavyzdžiui, nie
ko nežino, o mes čia rimtai 
svarstome planus šaunios pa
lės. Andai sutikau “tavorščių“. 
Jisai ir klausia: “Ar prisidės!?” 
Prie ko? — sakau.

“Argi nežinai?” klausia jis 
nustebęs.

Sakau, kad nežinau. Tavorš- 
čius aiškina:

“Kanklių dainininkai rengia 
l>arę.”

“Kam rengia?”
“Nagi tam Antanui, kaip jo 

pavardė? Tam, kuris Birutei 
‘Karu i valo Varpus’ statė ir ne
pastatė. Žinai — dirigentui. Pa- 
rę norima surengti slaptai, kad 
jis nežinotų, kad jam butų 
siurprizas. Kiekvienas choris
tas, sakoma, turėsiąs duoti pa- 
rei po 5 dol. — Vietinis.
Fire! Fire! — s t ei kas dega!

Perkūnišku greitumu ugne- 
gesiai pravažiavo. štai kitas 
didelis raudonas vežimas, stau
gdamas, lyg proto netekęs— 
Ujj! uj! Lekia — bet kur? At
lėkė, sustojo.

Ve jau ir geriausieji ugnege
stų “kostumeriai”—vaikai. Jie 
pirmieji žiūrėtojų vietoje.

Štai 48-me court, didokame 
name, iš pirmo aukšto buto 
verčiasi durnai kuliais. Ugnege- 
siai tuoj prie durų, bet jų ne- 
įsileidžiama vidun. O čia vai
kai ir didieji — vis daugiau ir 
daugiau jų renkasi. Pagalios iš
eina iš buto ir pati gaspadinė. 
Plaukai laisvai plevėsuoja, akys 
raudonos, iš nosies rasoja, vei
das persikreipęs.

Viena koja apauta, kita įkiš
ta į dvi poras pančiakų, bet ir 
tos kiauros taip kati kojų pirš
tai kiša lauk gaudydami švie
žią orą, o didysis pirštas gero
kai išlindęs aikštėn.

Moteris skenečiojasi, keikia 
“po matuškie”: girdi, ko dabar 
čia tie 'Ugnegesiai atvažiavo; ji 
sleiką kepanti vyrui, o steikas 
užsidegęs, kad jį biesas, gi ta 
durno jos draugė ugnegesius 
pakvietė.

žmones juokiasi, klega. Ug
negesiai pasitarę, pakalbėję ir 
nei gaisro negesinę, nei steiko 
nevalgę sugrįžo j daržinę. 

* * *
Pereitą antradienį p. Petrui 

Jukniui Robert Burns ligoninė
je padaryta sunki o|>eraeija. 
Susirgo jis ruptura. Operacija 
pavyko, bet ligonis kolei kas 
silpnas. Yra vilties, kad pa-

LAURYNAS GRIGAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 14 dienų, 11 valandų 
ryto, 1928 m., sulaukęs 61 me
tu amžiaus, gimęs Suvalkų rė- 
dyboj, Mariampolčs apskrity, 
Aleksotos miestelyje. Chica- 
goj gyveno adresu 3426 So. 
Union Avė.. Paliko edideliume 
nuliudime moterį Oną, sūnų 
Juozapų ir marčių Veronikų 
Grigus, tris anukus — Juoza
pų, Antanų ir Vytautų ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi Masalskio koplyčioj, 3807 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Spalių 17 dienų, 9 vai. ryto, iš 
koplyčios j Lietuvių Tautiškų 
bažnyčių, 35-ta gatvė ir Union 
Avė., kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų, o iš ten bus nulydėtas i 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Lauryno Grigo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- t 
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti paskutinį patarnavimų ir at
sisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sūnūs, marti, 

anūkai ir visi giminės.
Laidotuvėse patamauja gra

bučius Masalskis, Tol. Boule
vard 4189.

sveiks. Linkėtina greitos svei
katos.

♦ ♦ *
Laikrodininko p. Pociaus 

krautuvės langą išmušė pikta
dariai ir pagrobė daimanlų ver 
tės $700. —Cicerietis.

Bridgeportas
Jau daug sykių minėta ir vi

siems žinoma, kad Bridgeportas 
—didžiausia lietuvių kolonija 
Chicagoje. Čia yra tokių lietu
vių biznierių, kad tik gėrėtis 
reikia, čia taipgi yra susispie
tę beveik visi lietuvių gydyto
jai ir kitokie profesionalai. Vi
sų jų čia ir nesuminėsi.

Šiuo kartu aš noriu paminėti 
vieną labai pasekmingą biznio 
firmą—Jos. F. Budrik, Ine., 
3417 S. Halsted St. Aną dieną 
atsilankiau su reikalaus, radau 
visus užimtus, o su pačiu Bud- 
riku nei susikalbėti negalima. 
Jis sako, kad kiekvieną dieną 
dirba nuo anksti ryte iki vėlai 
vakare ir visuomet yra užimtas.

Suprantama, kad tokioje su
maniai įrengtoje krautuvėje 
žmonėms yra malonu atlikti sa
vo biznio reikalus. Budriko 
krautuvėje žmonės perka įvai
rius muzikalius instrumentus, 
laikrodėlius, daimantus, žiedus, 
šaukštus, šakutes ir įvarius na
mams rakandus. Budrikos par
duoda įvairių prekių daug, nes 
trys automobiliai vos spėja 
išvažinėti kasdien į visokias 
dalis miesto

Budrikas tavorą parduoda 
lengvais išmokėjimais.

ELENA MAZARIUTfi

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 13 dienų, 8 vai. vakare, 
1928 metų, sulaukus 18 metų 
amžiaus, gimus Spring Valley, 
111. Paliko dideliame nuliudi
me Motinų Magdelenų, Tėvų 
Antanų, brolį Franciškų, se
serį Agotų ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi namuose 
124 E. Kensington Avė.

laidotuvės įvyks Utarninke, 
Spalio 16 dienų, 1-inų. vai. po 
pietų iž namų bus nulydėta 
į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Elenos Mazariutės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, 
Tėvai, brolis, sesuo 

ir gimines.

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1114
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patamauja, 
visokiose ligo
se prieš 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 pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai- vakare.

Phon</ Victory 4952
M K S. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

noa kreipkitės 

įeikalaia nuo 

iki 8 vakaro.

tu laiku pagal 
tarti.

Viršui Univerial 
State Bank 

j l • ; į 1

Moterys ir mergi-

♦

Vadinasi, Budrikui biznis se
kasi. Ir tai yra smagus daly
kas, kad lietuviai moka suma
li.ai vesti savo biznio įstaigas.

—r.

Atlankė Naujienas
——■ ■ '—I

Naujienų raštinę atlankę Mar 
tinas Eurkoos iš Washington, 
D. C, P-nas M. Eurkoos yra 
muzikantas, kuris tarnauja 17 
melų Washington Navy Band. 
Jie davė koncertą sukatoje rug
sėjo 13, Ghicagos Auditoriunie. 
Jie keliauja po visą Ameriką 
j>or H savairtes. P-nas Kinkuos 

grajina fleitą. —I*. G.

Pranešimai ~
SO. CHICAGO

Parduodu gyvas žinias, čia gali
te pirkti paskiausias žinias pirkda
mi Naujienas.

' 8706 Hauston Avė.

Graborlai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboris* ir 

BaUameotojae

2314 W. 23 r d PI.
Chicaga. III.

Patarnauja laidotuvd- 
•e kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
husito cuganidintl
LooBfcvoit 2515-2516

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patamav imat 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 /• ubun^ Avė. ♦ 
CHICAGO, ill.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
ORĄ KORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabu išdirby-

OFISAS: 
468 W. 28tb Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R ( U Si 

3238 S. Halsted St 
T«» Victory 408«

Akių Gydytojai

ŽMOGAUS 
AKIS,.

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. 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 į namus. Prak
tikuoju ant akių, perlcidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. K. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Tel. Vietom 6279
DR. G. SERNER

Lietevis Akių Specialistas 
3265 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare
Nedėlioj nuo 10 iki 1

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

Ekspertas, tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Pastebekit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedaliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
Piane Canal 0523

su 

1212 Skelbimai Naujienose 
-J duoda naudų dėlto,

"t kad pačios Naujienos 
,u' yra naudingos.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

Palengvins akių {tempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystą ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at- 
kreipia ma. i mokyklos vaikus. Va.- 
landos nuo 10 iki 8 vai. NedSlioj 
10 Iki t2 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone B<»’i)?vard 758t

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 3294 
Kuo 12 vai. dienos 11 
nuo S iki 9 valandai vakare

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland A vena e 
Telefonas Boulevard 7826

Res^ 6641 South Albany Aveuue 
Tel. Prospect 1930 .

Valandos 2-4, 6-d. Nedėlioj 10-12 d.

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

Tol. Kenwood 5107 Valandos
nuo 2 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Phone CanaZ 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirvrgae 

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

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencįja 6640 8. Mapievrood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiuo ir Re*. Tel. Boulevaro 5918
DR. A. J. BERTASH

8464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Res, 3201 Scath Walisce Street

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Re*. 2869 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal rutart]

Km. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 1257 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. Iii.

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia r’ l

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Weetern 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.

Ofiso TeL Vieton/ 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.
—--------------------------------------------------- 1

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

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

Gasas, X-Spinduliai ir 1.1.
Valandos: nuo ) ryto iki 8 vak. i 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chjcago, 111.

Įvairys Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 
Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND Si ATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 11 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464

DR. HEMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 21 
m. kaipo patyria ągy tljrVo ja>, cbirur- 
gua ir akušeris.

Gydo staigias ir chronilkaa ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauįau- 
sius metodus X-Ray ir Kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija t 
1025 W. 18th SU netoli Morgan St 
Valandos:, Nuo 10—12 pietą ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakarų
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 
Nedėlioj pagal sutarti 

Re*. Telephone Plaza 8200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 $o. Loomis Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Residence Tel. Fairfax 6M3

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenee 

Ofijo valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki’V Nedėl. nuo 10 iki 12 dien. 

rMephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6'593 
Rez. Tel. Drczel 919x

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurraa
Specialistas Moteriškų, Vyrišką,

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisna: 8102 S. Halsted Stn Chicage 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nediliomi* ir šverdad. 10—12 dieną

I

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 motai 

Ofisas
4729 Sonth Ashland Ave^ 2 Iwb<>ą 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

j. Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki *2 v. dieną 

Phone Midvar '^880

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. I>a Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-9

3241 South Halsted St, 
Tel. Victory 0562

' 7—9 vai, vak. apart Panedftiio ir 
Pitnyčios

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Caaal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisą* 

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefoną* Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta

S323 South Halated St, 
Tel. Boelevard 1310 

Val.i Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketverge 

Nodftliomi* nuo 9 iki 12 ryto 

joif B. BORDEN 
(Johv Bagdžianu* Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

1D5 Weat Adam* St. Room 2111 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. neo 7-9 
Telephone Roosevelt 909(1 

Namų Telefonas Republic 9690

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Weet Washington Street 

Cor. Washington and Clarfc St*.
Ofiso TeL Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8895

J. R WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pult man 5950 

Namų IcL l'ullmnu 6377

i IMPERFECT IN ORIGINAL
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Tarp Chicagos

Sugrįžo iš su 
važiavimo

Lygos suva

suvažiavime 
kurie jų ai

šiomis dienomis Blooming- 
tone laikyta Illinois valstijos 
Budavojimo ir Skolinimo Ben
drovių (spulkų) 
žiavimas.

Viso delegatų 
buvo apie 350; kai
stovavo net porą spulkų. Suva
žiavimas tęsėsi tris dienas.

Illinois valstijoje yra viso 
spulkų 928. Prie Lygos priklau
so 580; suvažiavime atstovau
ta III spulkų. Illinois valstijos 
spulkų kapitalas siekia 
ginu kaip pusę miliardo 
rių ($500,C(M),000).

šie lietuviai dalyvavo 
žiavime: J. J. Zolp,
spulkų lygos sekretorius ir ly
gos delegatas suvažiavimui; p. 
Vankala, lietuvių lygos prezi
dentas, jis taipgi 
Bridgeporto lietuvių 
jimo ir Skolinimo
adv. John Kuchinskas, pp. Ka- 
zanauskas ir Duoba, atstovavu
sieji Simano Daukanto bend
rovę; p. Stasiulis— nuo Gar
saus Vardo Lietuvos, p. Pale-

dau- 
dolt-

suva- 
lietuvių

atstovavo
Budavo- 

Bendrovę;

Park, 
nuo spul-

mino spulkos, Brighton 
ir p. Milaševičius 
kos Lietuva.

įdomu Chicagos lietuviams 
delegatams pasirodė tai, kad 
jie suvažiavime rado lietuvį 
delegatą nuo lietuvių spulkos 
iš kokio ten miestelio, apie 
kurios gyvavimą jie visai ne
žinojo. : ’

Konvencijoj tvirčiausia atsto
vaujami buvo čekai ir lenkai, 
didžiumoj chicagieČiai.

Viena svarbiausia idėjų, ku
ri ilgai diskusuota ir kuri rado 
suvažiavimo pritarimo, ėjo po 
oįialsiu “home and thrift” (į- 
gijimas namų ir taupumas). 
Nutarta surengti kontestą tarp 
jaunuomenės, ypač aukštesnių
jų mokyklų mokinių priraši- 
nėjant narius taupinimui. Pla
nas šiam sumanymui pravesti 
į gyvenimą padaryta tokis: 
spulkų grupės varys šį vajų; 
kai ateis laikas kitam Illinois 
valstijos spulkų suvažiavimui, 
tai kiekviena grupė pasiųs sa
vo čempioną suvažiavimai), kur 
jis dalyvaus konteste su kitų 
grupių čempionais.

Pasak p. Varkalos, lietuviai 
dalyvavusieji šiame suvažiavi
me, tokiam kontestui pritarę. 
Jis mano, kad ir lietuvių spul
kų lyga užgirs tą sumanymą 
ir paskelbs kontestą. Kada pa
sirodys lietuvių tarpe čempio
nas, tai p. Varkala 
lietuvių spulkos ras 
siųsti tą asmenį 
Illinois spulkų lygos
man. Jam taipgi išrodo, kad 
butų gerai puikiausia pasižy
mėjusiam konteste asmeniui

tikisi, kad 
pinigų pa- 
visuotinan 
suvažiavi-

Nužiūrima, 
ateinan-

Antras svarbus klausimas, ė- 
męs daug laiko šiame suvažia
vime, buvo statybos klausimas. 
Dalykas toks, kad iš kalbų ir 
pranešimų paaiškėjo, jogei per
matoma tūlos sunkenybės sta
tybos
kad statyba keliems 
tiems metams žymiai sumažė
sianti. Taigi kyla klausimas, 
kur ir kaip spulkos turėtų in
vestuoti savo kapitalą. Specialė 
Illinois spulkų lygos komisija, 
dirbusi pereitais metais kartu 
su organizacija, žinoma vardu 
“Home Modernizing Bureau”, 
kurią finansuoja National 
Bu i 1d i ng Industry, priėjo tokių 
išvadų: spulkos turėtų kreipti 
ypatingo dėmesio tam, kad m<>-

JOSEPH VILIMAS
/V u m ii S t n t y m o 

KON TRAKTORIUS
55H S VVaihtrnav* Avė ( h<e III

dernizavus iš vidaus ir .iš lau
ko pusės namus tų apielinkių, 
kuriose jos yra susiorganiza
vusios ir kuriose daugiausia 
darbuojasi; kur yra spulkos, 
patartina joms investuoti savo 
kapitalą i tos apielinkčs trobe
sius. Tuo bildu jos palaikys 
savo apielinkes gerame stovyje.

Suvažiavimas priėmė patai
sytus Illinois spulkų lygos įsta
tus. Toliau išreikštas pageida
vimas, kad visų spulkų knygas 
peržiurėtų public accounlants. 
Šį pageidavimą išreiškė Lygos 
sekretorius Witlock. Jam pil
nai pritarė p. Welier, dabar 
esantys bankų ir spulkų prižiū
rėtojas prie valstijos audito
riaus.

I7ABJLEN0S, Cmca^O, IU.

Mlscellaneous
įvairus

Financial
Finansai-Paskolos

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 Office 7451 
Vernon Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
S nuoiimčtaia padaromi f K 

valandai.
Musų iilygoa bua jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
B38B So. Halsted St.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaiąai

PERKAME ir parduodame varto
tus rakandus. Mokame augščiausią 
kainą. Parduodame kaldins, karpe- 
tus, kėdes, pečius Ir t. t. 3018 So. 
State St., Cahunet 1149.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GERA proga norintiems atsida
ryti bu^ernę. Veltui šuldykla. 2439 
W. 69th St. Tel. Hemlock 5570

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Teisiu komisijai duota patari- Malevojam ir popieruojam. Utlai- 
ils ir išreikšta pageidavimas, ko” V '
.d ji rūpintųsi, idant butų| 3149p£°’St

J S. RAMANCIONIS, Sav.

mas 
kad ji . . .
išleistas įstatymas, kuris su
trumpintų taiką morgičių už
darymui (foreclosure). Dabar, 
mat, ‘duodama mažiausia 18 
menesių laiko paėmusiam mor
gičius už juos atsiteisti. Pini
gų skolintojas per 
nesiūs negali nieko 
tuo tarini per taip 
namai kai kada taip 
mi, kad jie netenka pusės ver-

tuos me- 
daryti. Q

Suvažiavimas išrinko nauja 
valdybą. Lygos prezidentu iš
rinktas p. Bybicki, gyv. 1732

vo pirmas vice-prez. O lygos 
tradicija yra toki, kad prezi
dentu esti renkamas pirmas 
vicepirmininkas. Kiti vice-pir- 
mininkai pasilieka. Taip kadės 
i renkamas tik ketvirtas vicer 

pirmininkas.
šiuo ketvirtuoju vice-pirmi- 

ninku tapo išrinktas lenkas, į). 
\Vlodarski, kuris turi ofisą 
Chicagoje ant Town of Lake. 
Jis tapo išrinktas tik dėka di
deliam lenkų delegatų spaudi- 
mui, kurie įrodinėjo, Įnik len
kai visuomet esti neigiami. 
Illinois spulkų Lygos sekreto
rium pasiliko p. Witlock.

Blumingtono miestas delega
tus priėmė labai šauniai, iškil
mingai.

Raportą iš lietuvių spulkų 
lygos darbuotės išdavė p. J. J. 
Zolp. Jis papasakojo, ką Ly
ga yra jau nuveikusi ir ką ma
no veikli šiais metais.

Kai dėl vietos ateinančiam 
Illinois spulkų lygos suvažiavi-

dyba. Vienok St. Charles dele
gacija pakartotinai prašė nu
skirti jų miestą suvažiavimo 
vieta. Bet lygos sekretorius, p. 
Witlock, įrodinėjo, jogei atei
nančiais metais sukanka 50 
metų nuo lygos susikūrimo, 
tad geriau butų ateinantį suva
žiavimą laikyti Springfielde, 
kaip valstijos sostinėje.

— Reporteris.

CLASSIFIED ADS
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

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos Instrukcijos, darbai 
kol mokinsite ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis b 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystčs, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
mu pradini mokslą i devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių jgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, UI.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai fumisai, grotos — 
vandenio (taisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Virtery 9634.

CH. SYRTOWT AND
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI
HOT WATER 4 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
tuotas. Taipgi mes turime keletą 
elektrikinių setų dėl pardavimo la
bai pigiai.

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Stewart 2992

po 6 vai. vakare Englewood 2544

MES darome pirmos klesos kar- 
enterio, plumberio ir apšildymo dar
us: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 

ateisime bile kur Chicagoj. Visas 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

ATYDA BUDAVOTOJAMS
• Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant pluin- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Ųžganėdlnimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 Wcst Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

STATYKIT DABAR IR 
SUTAUPYKI'!’ PINIGŲ

Mes pastatysim ir finansuosim pas
tatymą bungalovv arba flatų namo 
ant jūsų loto.

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

MES valom visokios rųšies kar- 
petus, darbas garantuotas. Mes 
name visur po visą Chicagą. 
miausios kainos

ACORN RUG CLEANERS, 
3037 W. Madison St. Nevada 4227

Financial
Finansai-Paskolos

ei-
Že-

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

| 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteenth Bond. & Mortgage Co. 

1618 W. 18th St.
I. F. Dankowski, pres.
C. T. Dankowski, ižd.

Paskolos suteikiama; 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

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

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

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

Tel. Armitage 1199

PARDUOK ar mainyk savo se
nus rakandus. Mes perkam už pini
gus jūsų senus rakandus arba iš
mainysime ant naujų išdirbėjų sam- 
palinių, pigiai. 2433 Irving Park 
Blvd. Tel. Irving 1289.

BUčERNė ir grosernf parsiduo
da lengvais išmokėjimais. Biznis iš
dirbtas per ilgus metus. Priimsiu 
lotų arba automobilį į mainus.

Kreipkitės:
2901 S. Emerald Avė.

Real Estate For Sale 
N a m a i - Žemė 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 budlnką, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

5y2% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linau! privačiai pinigus. 
Greitas ^patikėtinas 
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

pa-

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

MORG10IAI
Skolinu pinigus ant Lucsavy- 

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEVVICH 
2342 So. Leavitt SL 

Phone Canal 1678

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskolinamu jums $100, $206 
arba $800, imama legali nuošim- j 
tj. Pinigus gausite j 12 valandų. . 
Industrini Loan Service, 

172f W. Chicago Av®..
Kampas Hermitaira Ava.

PASKOLA namų savininkams nuo

$1.00 (mokėti $1.00 j savaitę 
Visokių išdirbinių vartotos siuvamos 
mašinos $7.00 ir daugiau garantuo
tos. Elektros jėga ir kojomis suka
mos. $1.00 įmokėti, $1.00 j savaitę. 
Pataisome, žemiausiomis kainomis. 
Atsineškit šj skelbimą jisai jums 
vertas $1.00 Heard Sevving Machine 
Exchange, 6212 Broadway. Atdara 
vakarais. R. P. 7800.

PARDAVIMUI ar rendavojimui 
bekerne, geras biznis, išdirbtas per 
daug metų. Priežastis pardavimo— 
turiu du bizniu. 918 Lincoln Avo., 
Rockford, III.

Musical Instruments
Mizikos Instrnmentai

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

Kreipkitės
1418 N. >vood St. 

lmos lubos

UKULELE ar banjo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas populiares dainas i vieną lek- 
eia. BASI'ORI). Diversey 9502 ar 
VVabash 7519,

BEISEMENTO pratuštinimo par
davimas, išparduodam už mažiau 
negu kaštuoja. Radio $50, Phono- 
grafai $10. Visi moderniški, garan
tuoti. lengvi išmokėjimai.

MII) VVEST PIANO STORES 
6136 So. Halsted St.

For Rent
PIGIAI parsiduoda 2 kėdžių bar- 

bernės pilnas įrengimas—fivtures.
2956 W. Van Buren St.

Automobiles
Lincoln Sport Phaeton.... 

Buick sodan 5 pas..............
Oakland sedan naujas .... 
Pontiac sedan naujas .......
Chandler luke naujas .......
Essex sedan, kaip naujas 
Pontiac Roadster ...........

1926
i 1927

1928
1928
1927
1928
1927

Essex, Fords, 50 kitokių dėl 
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St.

$950 
$775 
$895 
$750 
$700
$700 
$495 
pasi-

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

Įus modelius, 
laugiau įrengti, 

“gryzuoti”, kas 20 
Dictator Sedan

$100 iki $500 be užtraukimo morgi- ker Co. išleido nauj 
čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko- 1929 metų, yra daug d; 
los pataisymui, apmokėjimui taksų, nereikia tepti 
assesmentų ar kitokių skolų. Greita tūkstančių mylių, 
pagelba. Prieinamos sąlygos. Cent-1 Pilnai įrengtas su bamperiais, su 
ral Finance Co., Rm. 514 City State Į spare tire ir ru parvežimu $1883.00.
Bank Bldg., 128-80 No. Wells St.

DAROM PASKOLAS
ANT PIRMŲ IR ANTRŲ 

MORGIČIŲ
S. J. SERAFINSKI

2549 Milvvaukee Avenue
Tel. Albany 6369

Personai
___________Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

23C0 W. Chicago Avė.
Dept. 7

Chkago, III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

J Comander Sedan taipgi su viskuo 
ir Laurain “Spot Light” kaštuo

ja ................................... $1663.00
President “Stright Eight” 5 pas. pil

nai įrengtas kaštuoja .... $1855.00 
Manantys pirkti arba mainyti ant 

i seno meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduotam

1 Studebakers karus, ir jums užtikri- 
I name teisingą patarnavimą.

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

D. KURAITIS ir A. KASUUS 
Savininkai

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

STANKO CHANDLER SALES 
2001-05 S. Cicero Avė.

Tel. Cicero 2070.

Farms For Sale
 Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI arba mainymui au
ganti 165 akru farma, Lake County 
arti Crown Point, 40 mylit} nuo Chi
cagos, 20 galvų gyvulių, 5 arkliai, 
300 vištų, 24 žąsys, 12 ančių, visi 
įrankiai ir mašinerija, 7 kambarių 
namas, furnisu apšildomas, elektra, 
bėgantis vanduo, bame 30x100 pėdų, 
20 akrų gero kieto medžio rąstų, su 
visais javais ir šienu; 2 blokai nuo 
miesto ir mokyklos; $150 už akrą. Sa
vininkas prjims mažą namą i mainus 
arba gerų morgičių popieras. H. S. 
BANACH, 4810 Armitage Avė. -

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

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

Central 3654

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

$1,000.00 PINIGAIS
Numažinta. Vienatinė pardavimui

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 “Naujiena s*’, 1739 S. Halsted 
St. Box 113-?.

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA
Paskui mus pamatyk 

Nereikia pinigų, kad pagražinti ju-
■ lotą su tinkamu jums namu ar-. , lotą su tinkamu Jun

bungalow ant stryto. Pardavimui si v' ba apartmentiniu namu.modemiška bungalovv tuojaus ant iš- 
mokesnio ar už pinigus. Randasi 
7144 S. Rockwell St. 5 kambarių 
octogono priekis, išdekoruotas vidus 
ir iš lauko, piumbingas jbildytas. 
Atvažiuok ir apžiūrėk, turim par
duoti — nei vienas teisingas pasiū
lymas nebus atmestas. Mr. Sorenson, 
3211 W. 63rd St. Tel. Hemlock 4900

RILEY X- KRAUSHAAR
2122 N. Cicero Avė.

F«l’-iade 9600

STOLZNERIO 
BUDAVOTI 

NAMAI
pavyzdžius,

ELĖSIŠTAISYTOS GATVĖS IR
NĖRA ASSESMENTŲ 

Buk neprigulmingas nuo namų savi
ninkų. Veik šiandien, tik aprubežiuo- 
tas skaitlius yra tokia kaina.

$8700—įmokėti 
$500

$25 Į MĖNESI IR NUOŠIMTIS 
5 KAMBARIŲ BUNGALOWS

Dideli užpakaliniai porčiai “Quaker” 
plieninis furnisas, imurytos maudy-

Namai šiaurinėj pusėj 
PASIRINKITE SAU MUSŲ 

VISAI NAUJĄ 
5-6 KAMBARIŲ BUNGALOVV 

$9,350 iki $9,950 
$1000 įmokėti — $65 į mėnesį. 
Apžiūrėk musų
2800 blokų ant Mobile Avė. 
Paimk karus ant Diversey avė. 
Važiuok iki 6300 j 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—
nes, ant kojos prausykla. Pilnos mie- nmiudis. Kaina $2500.
ros žiursto sinka. Pastogė su grindi- .S-60 įmokėti, likusius pagal šutai i-
mis. Vidus gražiausia dekoruotas. 

ŠITIE BUDINKAI 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
BUNGALOWS — 2 FLAČIAI 

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

Stoltzner

nią. 2031 W. 35th St. Tel. Lafayette 
0909.

NAUJAS 6 kambarių mūrinis na
mas $6450 — $200 įmokėti ir krau
stykis gyventi tuojaus. Likusius mo
kėk kaip rendą — 3 dideli miegrui- 
miai, jbudavotos maudynės, akmenu
kų asla. Gera transportacija ir ge
ra apielinkė. MEHAN and MALONE, 
6407 Irving Park Blvd., Telefonas 
Pensacola 8042.

IR

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

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

Cahunet City N
CALUMET CITY, ILLINOIS 

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

galow, moderniška, gerai pabūdavo
te. Stikliniai miegamieji porčiai. 
Viršus su padlaga ir 2 ruimam pa
likta vieta. Nepaprastai gražiai iš- 
dekoruotas vidus, akmenukais gręs- 
ta asla maudynės, 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 4988-W 
Taipgi namai su apartment. viršui

Help Wanted—Malė

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 tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskį pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit š| skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 801 Gossard Bldg. 118 East 
Ohio St, Chicago, III.

Miscellaneous for Sale
Į va i r u

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. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 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 Avė. 1 lubos 

Chicago, 1)1.

$250 CASH, 5 kambarių bunga- 
lcw, karštu vandeniu šildomas, 4546 
St. Louis Avė. Likusieji mėnesiniais 
mokesčiais. Savininkas randasi Pro
spect 1696.

PARDAVIMUI moderniškas 8 
kambarių namas Beverly Hills apie- 
linkėj. Gera trarisportacija, arti 
mokyklų ir bažnyčių. Kaina $8000, 
pusė cash. Pašaukite Beverly 4746

PABUDAVOSIU ant jūsų loto ko
kio tik norėsite styliaus bungalovv 
arba flatų buildingą už mažą cash 
{mokėjimą. W. H. GRAF, 5800 Map- 
lewood Avė. Prospect 1696

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

SELESMANŲ reikalauja, gabių vy
rų, geru karaktfcriu — su plačia pa
žintim gali lengvai uždirbti $150 kas 
savaitę, čia yra aukštos rūšies biz
nio propozicija ir tiktai šitokio tipo 
vyrai priimami. Atsišaukit tarpe 10 
ir 12 vai., kambarys 805, 168 West 
Washington St.

MES turime cash pirkėjų jūsų biz
niui. Bile vįetoj ir už bile karną. Ne
skelbiama. Vertos įstaigos finansuoja
mos; parūpiname partnerius.

UNITED BROKERAGE CO., 
Z 145 N..Clark St.

Dearborn 8840

10 kambarių namas, elektra, fur- 
nasas. $6,000. $1,100 imokėt, 2442 
Monroe St.

Tuščias lotas 50x125 pėdas, buda- 
votojam gera proga, Jackson Blvd. 
j Westus nuo Cravvford Avė. $19,500. 
šauk Tel. West 5080.

REIKALINGAS kriaučius 
jaus, 4250 W. 69rd St.

tuo- Business Ohances
Pardavimui Bizniai

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia t

VYRŲ IR MOTERŲ
Reikalinga pardavinėtojų pardavinėti 
radios, elektrikinius dalykus ir kemi- 
kalus. Patyrimas nereikalingas. Dar
bas ant visados.

B. & J. Electrical & Radio 
Eng. Labaratories

6819 So. Western Avė.

PARSIDUODA karčiama. Parda
vimo priežastį patirsit ant vietos. 
2335 S. Lcavitt st.

NEPRALEISKIT PROGOS
Pirkit tuojaus maža grosernę. sand

vičių ir kendžių štoniukas. Biznis 
gerai išdirbtas. Padarysite gerus pi
nigus. Randase tarp Stock Yardų ir 
kitų šapų. Atsišaukite

735 W. 49th Place

BEISMENTAI IR PAMATAI
J septynias dienas pakelsime jū

sų namą ir padėsime jums naują 
cementini ar murini pamatą su pil
nu beismentu, taipjau musų nauja 
medžiaga, vadinama NorilLLite, ku
ri nepraleidžia vandens.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Imkite net dvejus metus iRmoke- 

jimui. Taipjau statome bunjęalovvs, 
2 ar 3 flatų namus ir įrengiame fla- 
tus beismentuose. Didžiausi gene
ralini kontraktoriai Chicagoje. Pa
šaukite ir musų inžinierius jums 
apruokuos dvkai.

. NORTHERN ILLINOIS 
CONSTR. CO.

1553 W. Madison Street 
Tel. Monroe 0426

Vardas 
Adresas 

Telefonas

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, 
3236 W. 55th St. Republic 4170

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

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

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

3 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė., arti 44 gt.; kaina $17,500; 
mainys ant gero 6 flatų namo.

JOHN IBACH
1046 E. 43rd St. Oakland 4681

PARDUOSIU UŽ SAVO KAINĄ. 
Biznio nepasisekimas spyria savi
ninką parduoti 5 kambarių mūrinį 
bunga1ow, puikiausiame stovy, $1200 
cash, 2 extra mieRkambariai ir viš- 
kos, furnace šildomas, 2 karų gara
žas. Vienas blokas iki 2 karų lini
jų. Kaina $9000, Pamatyk bunga- 
low 4712 Kevvanee Avė.

Savininkas
T. DWORK, 

Tel. Dearborn 9481.

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




