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40,000 žmonių Sacco ir 
Vanzetti laidotuvėse

Vėl du Amerikos lakūnai 
perskrido per Atlantą

Lenkijos opozicijos partijos su 
kilo prieš Pilsudskį

Sacco ir Vanzetti kūnai 
sudeginti

Amerikos aviatoriai atlėkė 
į Londoną

Chicago, III. Pirmadienis, Rugpiučio-August 29 d., 1927

•_ Pacific and Atlantic Photo J
Susidaužęs ties Los Angeles aeroplanas, kuriame žuvo aviatorius Arthur V. Rogers.

Šiaurės Kinu kariuomenė 
paėmus Nankiną

Žuvusiųjų lajdotuvėse dalyvavo 
40,000 žmonių ir tūkstančiai 

policininkų ‘

BOSTON, Mass., rugp. 28.— 
Valdžios nužudytų praeitą ant
radienį anarchistų, Sacco ir 
Vanzetti, kūnai buvo šiandie po 
pietų sudeginti Forest Hill 
krematorijoje.

Nežiūrint lietaus, laidotuvėse 
dalyvavo daugiau 
žmonių.

Procesiją lydėjo, 
rėdami, tuksiančiai
cininkų ir valstybės milicinin
kų. Kad procesija negalėtų eiti 
pro Valstybės Rumus, vyriau
sybė pasirūpino iš anksto gat
ves į ten užbarikaduoji.

kaip 40,000

ir šiandie 
(6:30 ryto 

nusi- 
lauke,

Brock 
pasaulį, 

apsk risti per

tvarkos Žiu- 
micsto poli-

Okupantai sumažins ka 
riuomenę Reino krašte

LONDONAS, rugp. 28. — 
Dar du Amerikos lakūnai, Ed- 
ward F. Schalee ir William 
Brock, laimingai perskrido per 
Atlanto vandenyną 
kaip 10:30 ryto
pagal Chicagos laikrodį) 
leido Croydono aviacijos 
arti Londono.

.Aviatoriai Schalee ir 
skrenda aplink visą 
kurį jie tikisi
maždaug dvidešimt penkias die
nas.

Lakūnai yra dctroiticčiai, ir. 
monoplanas, kuriuo jie skren
da, pakrikštytas Spirit of Det- 
roit vardu.

Kelionėn per Atlantą jie iš
skrido iš Ilarbor Grace, New- 
foundlando, šeštadienį kaip 
5:14 ryto, tuo budu pasiekda
mi Londoną per 23 valandas.

Viennos policininkai 
apdovanoti medaliais

Francija, Anglija ir Belgija su- ——-——
liks Pasižymėję narsumu patrem

piant įvykusias liepos mėn. 
riaušes

tarė ištraukti 10,000;
dar 60,000 kareivių

LONDONAS. rugp. 28. 
Francija, Anglija ir Belgija 
galiau sutarė sumažinti okupa
cijos armijas Reino krašte iš 
70,000 kareivių į 60,000. Ei
nant susitarimu, Francija, kuri 
laiko Reino krašte 56,000 ka
reivių, ištrauks iš ten 8,000 vy
rų ; Anglija iš savo 7,500 karei
vių ištrauks 1,000, ir Belgija, 
laikanti ten 6,500 kareivių, at
šauks irgi 1,000.

pa VIENNA, Austrija, rugp. 28.
— Respublikos
Hainisch vakar 
naujut naujais
Austrų respublikos žyme, 145
policininkus, už narsumą. Savo 
narsumu jie pasižymėję gesi
nant komunistu sukurstytas di- 

Au- 
lie-

prezidentas 
apdovanojo 

medaliais, su

dėlės ' įaušes, kurios įvyko 
strijos sostinėje šių metų 
pos 15 ir 16 dienomis.

Žydų sionistai laiko 
vo kongresų

sa-
Islandijoj sudaryta 

rarų valdžia
ag-

-----------  OSLO, Norvegija,
GENEVA, Šveicarija, rugp. — įvykus nesenai

28. — šį pirmadienį, rugpiučio rinkimams į krašto seimą, ku-
29, Bazely, Šveicarijoj, prasi- riuose konservatoriai pralaimė- 
dės penkioliktasis žydų sionis- jo, buvusis konservatorių kabi- 
tų kongresas. Amerikos sionis- netas dabar užleido vietą ag- 
tams atstovaus keturiasdešimt 
šeši delegatai su Louls Lips- 
ky’u, nevvyork iečių, prieky.
Kongrese dalyvaus taipjau ži- kurie socialistų pasiūlyti įsta- 
nomas rabinas Wise. ‘ tymai, jų tarpe įstatymas žve-

----------------- jybai nacionalizuoti.
Motina ir trys vaikai ----------- ~

žuvo ugny Padegė amerikiečių mo
kyklą Brazilijoje

rugp. 28. 
Islandijoj

rarų valdžiai. Kadangi naujoji 
valdžia remiasi socialistais, tai 
manoma, kad bus priimta kai

VVINNIPEG, Manitoba, rugp.1 
28. — Netoli nuo Sperling mie
stelio, Manitoboj, praeitą naktį 
gaisras sunaikino farmerlo G. 
Capes’o namus. Liepsnose 
farmerio žmona ir trys 
vaikai.

PORTO ALEGRE, Brazilija, 
rugp. 28. — Vakar čia buvo 
padegta viena amerikiečių lai
koma mokykla. Gaisras betgi 
buvo netrukus užgesintas. Del 
pedegimo, mokyklos vedėjai 
verčia kaltę Sacco ir Vanzetti 

Cal., simpatizatoriams.
War-’ -------------------

žuvo 
maži

SAN FRANCISCO,' 
rugp. 28. — Policininkas 
ren Smith ir pilietis Edvvard Lordas CeCll rezignUO 
Hayne pajūry susikivirčijo dėl jąs iŠ kabineto 
vandens išplauto krantan rąs
to. Kivirčiai pasibaigė tuo, 
kad policininkas Išsitraukęs re- 

savo oponentą, 
negyvas. Nusi- 

darbo policininkas 
nusišovė.

Hayne 
gandęs 
čia pat

šovė 
krito 
savo 
pats

LONDONAS, rugp. 28. — 
Politiniuose rateliuose kalbama, 
kad lordas Cecil rezignuojąs iš 
ministerių kabineto, kadangi 
tarp jo ir kai kurių kitų kabi
neto narių įvykę nesutarimų.

'

PEKINAS, Kinai, rugp. 28. 
— Pranešimai iš šiauriečių šal
tinių skelbia, kad šiaurės Ki
nų generolo Sun čuanfano ka
riuomenė jau 
nuosaikiųjų 
džios buveinę.
Nankieniečiai

paėmus Nankiną, 
nacionalistų val-

Šešios Lenky partijos ata- Rengiasi kovot streikuo
kuoja Pilsudskį jaučius angliakasius

Baldwin dėl santykių su 
sovietų Rusija

Laisva prekyba idealinis, 
bet negalimas dalykas

sakosi nuviję at
gal šiauriečius

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
28. — Pietų Kinų (nacionalis
tų) vyriausybė skelbia, kad 
nacionalistų kariuomenė sumu
šus šiauriečius ir nuvijus juos 
atgal per Jangtse upę. Daugu
ma šiaurės kareivių buvę nu
ginkluoti.

Nacionalistų karo vyriausybė 
skelbia, kad ji perėmus kaip 
šanchajaus-Hančau, taip šan- 
chajaus-Nankino geležinkelius 
ir juos atremontavus. Ji taip
jau pasiuntus 8,000 kariuome
nės iš Hančau į Čikiangą, pie
tiniame Jangtse upės krante, į 
rytus nuo Nankino.

Reikalauja, kad per dvi savai
tes butų sušaukta nepapras
ta sejmo sesija

Ohio kasyklų savininkai gauna 
milicijos streiklaužiams nuo 
unijistų ginti

Santykiai butų atsteigti, 
Maskva atsižadėtų propagan
dos svetur

jei

VARŠUVA, Lenkija, rugp. 
28. — šešios politinės opozici
jos partijos susijungė, siekda
mos padaryti galą Pilsudskio 
diktatūrai. Bendrame jų mitin
ge vakar buvo priimta rezoliu
cija, reikalaujanti, kad prezi
dentas neilgiau kaip per dvi 
savaites sušauktų nepaprastą 
sejmo sesiją, kurioj turėtų bu-’ 
ti priimtas įstatymas, atimąs kaunčįų šerifai 
maršalui Pilsudskiui galią sej- specialinę policiją grumtis su 
mui paleisti. Kalbamos šešios streikininkais, jei tie bandytų 
partijos sejme sudaro daugu- kelti neramumų._ | \ ma. į• I •

LONDONAS, rugp. 28. — 
Kalbėdamas Lanarkshire, Ško
tijoj, konservatorių mitinge,

COLUMBUS, Ohio, rugp. 28.
— Anglies kasyklų savininkai 
rytinėj Ohio valstybės daly pa
sirengę žut-bųt pradėt-savo ka
syklas operuoti su pagelba kuriame dalyvavo apie 20,000 
streiklaužių, ir dėl to stengiasi žmonių, Britų ministeris pirmi- 
apsidrausti nuo streikininkų ir ninkas Baldvvin 
jų simpatizuotojų puolimų. 
Jiems reikalaujant, valstybės 
vyriausybė jau atsiuntė į ka
syklų sritis kuopas milicijos, o 

atimąs kaunčjų šerifai organizuoja » • I • 1 •

pareiškė, kad 
santykiams su Didžiąją Brita
nija atsteigti sovietų valdžia tu
rinti vaistą savo rankose. Jei 
tik Maskva duotų garantiją, 
kad ji susilaikys nuo savo pro
pagandos Britų imperijos žemė
se, oficialiniai santykiai tarp 
abiejų valstybių galėtų būt tuo
jau atsteigti, pasakė premjeras.

. PARYŽIUS, rugp. 28. —Lai- 
komoj čia tarp-parlamentinėj 
konferencijoj dėl tarifų, refor
mos, buvęs Jungtinių Valsty
bių senatorius Theodore Burton 
vakar nurodė, kad nuo didžiojo 
karo penkios dešimtys dvi vai 
stybės padidinusios tarifus.

Delegatai apgailestavo aukš
tus tarifus, lėčiau savo kalbose 
dėl jų sumažinimo buvo labai 
nedrąsus. Keli kalbėtojai nuro
dė naudingumą ekonominių 
sutarčių, kurias tarp savęs pa
daro kaimyninės valstybės. Vi
si pripažino, kad laisva tarp 
tautinė prekyba butų idealinis 
dalykas, bet praktikoje esą vi
sai neįvykdomas.

Perša Bryano kandidatūrą
OMAHA, Neb., rugp. 28. — 

Nebraskos Demokratų klubas 
nutarė piršti Charlesą W. Bry- 
aną, nabašninko \Vm. Jennings 
Bryano brolį, kandidatu J prezi
dentus ateinančiais rinkimais.

Hlkaraguai ganyti palie 
karna 1,200 jūreiviu

Lloyd George’o duktė
Cechu fašistai išveržė ap- kandidat€j parlamentą Meksikiečiai užėmė ame

Formosoj per žemės 
. drebėjimų žuvo 

11 žmonių

saugos planus
Giriasi nufotografuotus karino- j 

menės planus pasiuntę į už
sienį

PRAHA, čechoslovakija, rug- 
piučio 28. — Čechų fašistų 
banda vakar automobiliu nuvy
ko į atostogaujančios Sazau 
miestely krašto apsaugos mi
nisterijos namus ir, grūmoda
ma revolveriais, privertė išduo
ti slaptus krašto apsaugos pla
nus, kuriuos ministeris buvo 
pasiėmęs priruošti atostogų 
metu.

Policija ant tų pėdų padarė 
kratą fašistų centro įstaigoj ir 
kai kurių svarbiausių fašistų 
vadų namuose. Išveržtų doku
mentų nerado, bet rado kitokių 
kariuomenės reorganizacijos 
planų.

Buvo vėl suimtas ir vyriau
sias fašistų galva, buvusis ge
neralinio štabo viršininkas gen. 
Gaida. Jis buvo paimtas aštriai 
kvotai, bet nieko nesužinota.

Tą patį vakarą smurtu iš
veržti dokumentai buvo grąžin
ti kartu su pranešimu, kad do
kumentai buvę nufotografuoti 
ir pasiųsti į užsienį.

Ministerių kabinetas tuojau 
laikė nepaprastą i>osėdį situaci
jai apsvarstyti.

LONDONAS, rugp. 28. — 
Pontiypriddo liberalų organiza
cija pakvietė Miss Megan Geor
ge. jauną britų liberalų vado ir 
buvusio premjerė Davido Lloyd 
George’o dukterį, ateinančiais 
visuotinais rinkimais būti libe
ralų kandidatu į parlamentą. 
Jei ji kandidatūrą priims, jos 
oponentu bus darbietis Mardy 
Jonės, parlamento narys nuo 
1922 metų. Mišk Megan laiko
si savo tėvo politinių pažvalgų.

Užbertas 40 pėdų gilu
mo šuliny darbinin

kas išimtas
WORCESTER, Masu., rugp. 

28. — Darbininkas Fred Len- 
neau, kurs buvo užbertas šuli
ny, 40 pėdų po žeme, buvo pa
galiau atkastas ir išimtas lau
kan. Po griuvėsiais jis išbuvo 
trisdešimt valandų, šulinio du
gne jis nebuvo perdaug prislėg
tas, todėl išliko gyvas, nors la
bai nusikankinęs. Gydytojai tu
ri vilties, kad jis pasveiks.

ORF1

rikiečiy kasyklas
WASIIINGTONAS, rugp. 28. 

—Amerikos konsulas Guadala- 
jaroj, Meksikoj, pranešė vals
tybės departamentui, kad Mek
sikos “raudonieji” Jalisco pro
vincijoje pagrobę Amparo si
dabro kasyklas, priklausančias 
Amerikos kompanijai. Aštuo
niolika amerikiečių ir vienuoli
ka britų esą “raudonųjų” laiko
mi uždaryti jų namuose. Mek
sikos vyriausybė bętgi 
pasiuntus kariuomenės 
tvarkai atsteigti.

TOKIO, Japonija, rugp. 28.
Valdžios kolonizacijos biurai 
skelbia, kad per įvykusį praeitą 
ketvirtadienį smarkų žemės 
drebėjimą pietinėj Formosos 
daly vienuolika žmonių buvo 
Užmušta, penkios 
žeista ir daugiau 
venamųjų namų
krautuvių ir sandėlių sugriau
ta arba sužalota. Skaudžiausiai 
esąs nukentėjęs Sievu miestas.

PANAMA, rugp. 28. - Jun
gtinių Valstybių transporto lai
vu Argonne iš Gorinto atplau
kė čia brig. gen. Logan Feland, 
J. V. laivyno jėgų Nikaraguoj 
komanduotojas, su 300 jūrei
vių. Iš čia jie plauks 
Yorką.

Nikaraguoj pasilieka 
200 Amerikos jūreivių 
tame krašte išlaikyti.

j New

dar 1,- 
tvarkai

Demonstrantai puolė Ame 
rikes konsulatą

tuojau 
skyrių

Bombardavo Rivieros 
kasino; keliolika 

sužeistų
PARYŽIUS, rugp. 28. Juan- 

les-Pins rezorte, Francuzų Ri
vieroj, buvo mesta bomba į ka- 
sino, kame įvairių kraštų pony
bė,' tai yra pinigingi žmonės, 
jų tarpe nemaža amerikiečių, 
puotavo, šoko ir linksminos. 
Sprogimo keliolika, asmenų bu
vo sužeista. Spėjama, kad bom
bą metę anarchistai.

2 užmušti, 5 sužeisti au
tomobiliu kolizijoj

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Lakūnas Redfern žuvo

dešimtys su- 
kaip 700 gy- 
ir 200 ofisu,

( ST. JOHNS, N. F., rugp. 28. 
— Paskiausiais pranešimais, 
per siautusias praeitą ketvirta
dienį smarkias audras New- 
foundlande žuvo iš viso 33 
žmonės. Padaryti materialiniai 
nuostoliai siekia per 150,000 
dolerių.

CHERBOURG, Francija, rug- 
piučio 28. — Po skaitmeningo 
mitingo protestui dėl Sacco ir 
Vanzetti nužudymo, francuzų 
darbininkai padarė čia trukš- 
iningą demonstracija ties Jung
tinių Valstybių konsulatu. Tarp 
demonstrantų iš vienos pusės 
ir policijos, žandarmerijos ir 
gaisrininkų iš antros buvo aš
trių susirėmimų, kuriuose ke
liolika asmenų sužeista. Kari
ninkų klubo ir kai kurių kitų 
trobesių langai buvo išdaužyti.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

ASHLAND, Ky., rugp. 28. — 
Netoli nuo čia dviem automo
biliam susidūrus, buvo užmušti 
Mildred Hopper ir' D. Howe!l, 
abudu iš Chillicothe, Ohio. Pen
ki kici automobilių pasažieriai 
buvo pavojingai sužeisti.

Galima laukti lietaus; nedi
delė temperatūros atmaina; 

, vidutinis mainąsis vėjas.
Vakar temperatūros buvo 

vidutiniškai 72° F. 
šiandie saulė teka 

dŽiasi 7:81. Mėnuo 
8:57 vakaro.

6:11, lei-
leidžiasi

Amerikos aviatorius Paul 
Redfern, kurs savo monoplanu 
Port of Brunswick praeitą 
ketvirtadienį išskrido iš Brun- 
svvicko, Ga., į Rio 
Brazilijos sostinę, 
prapuolė. Bijoma, 
atsitikusi nelaimė.

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

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

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

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mas pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St, 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 1151h Slreet 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

de .Taneiro, 
kelionėje 

kad nebūtų
NAUJIENOS

Chicago, III1739 So. Halsted St,
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Namai ir Žemė
Lietuviu Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 m. bal. 12 d.
L. N. T. Tarybos Valdyba:

K. J. MACKE, Pirmininkas — 2436 W. 59th Street
J. YUŠKEV1Č1US, Sekretorius — 3647 Archer Avė., Lafayetto 4195
A. N. MASULIS, Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Republic 5550

Kaip tapti savininku v
I-V

Dalykas labai paprastas, jei pa- 
sirinksim teisingą kelią

Žodis dėl ‘Namu ir Žemės'c

Būdamas, taip sakant, nuola
tiniu “Namų ir žemės” sky
riaus skaitytoju, aš norėčiau 
išreikšti savo mintis kas link 
jo turinio ir reikšmės. Juk 
spausdintas žodis yra visuome
nės nuosavybė ir todėl toji vi
suomenė turėtų atsiliepti vie
naip ar kitaip.

Lietuvių Nekilnojamo Turto 
Taryba užsipelno padėkos už 
josios triūsą išleidime “Namų 
ir žemės”. Nors tai nelengvas 
darbas, bet už tai svarbus. Chi-1 
cagos lietuviams reikalinga i 
priminti, kad jų stiprumas pri-j 
klauso nuo medžiaginio gerbu-| 
vio; kad jų įtaka į miesto tvar-1 
ką ir gyvenimą priklausys nuo 
to, kiek jie kaipo asmenys, val
dys nekilnojamos nuosavybės. 
Turėdami savo tarpe skaitlin
gą būrį savininkų, mes, lietu
viai, nepasiliksime stovėt šešė-į 
liuose, bet atsistosime į priešą- į 
kines eiles.

Imant dabar nagrinėti daly-Į 
ką iš kitos pusės, reikia pripa-i 
žinti, kad vidutinio turto ir 
sugebumų žmogui, įsigijimas, 
nekilnojamos nuosavybės yra1 
vienas rimčiausių budu užtik
rinti sau ’ savo vaikams tin
kamą rytojų. Kol darbai eina, 
kol esi jaunas ir sveikas, be di
delio vaigo ir suvaržymų gali 
tapti savininku namo ar loto, 
kurie reikalui atėjus suteiks 
daug paramos.

štai kodėl aš taip aukštai 
įkainuoju “Namų ir žemės” 
skleidžiamas idėjas, kurioms 
aš visa širdžių pritariu, būda
mas pats savininku namo ir j 
dviejų lotų.

Bet tuomi šio skyriaus svar
ba dar neišsisemia. Kiekviena• i 
savaitę jame rasime platesnių i 
žinių ir patarimų, liečiančių' 
pirkimą ir užlaikymą nuosavy- •
tos. žinoma, viename puslapy

pusės tų, kurie turėjo šiokių 
tokių nuotikių įsigyjant namą 
ar ką kitą. Tas, manau, nema-
žai pagelbėtų kitiems persiris
ti per panašias sunkenybes, jei 
tokios rastųsi.

Gyvendamas pats naujoj lie
tuvių kolonijoj — Marųuette 
Parke, negaliu neatsidžiaugti 
spartu jo augimu. Ir tai dau
giausia ačiū musų pastangoms.

įsigyti nuosavą namą yra 
lengvas dalykas, jei tik galime 
sumokėti iškarto 15 nuošimčių 
visos sumos o paskiau ketvirtą 
dalį savo uždarbio skirto pa
naikinimui skolos ir nuošim- 
čiams.

Bet pirma negu bėgsime į
liauką ištraukti pinigų nupirki
mui namo, privalome atkreipti 
domę į keletą svarbių klausi
mų. Pirmiausia tai apielinkė. 
Ne bile kur apsimoka pirkti. 
Viena miesto dalis pamažu 
nyksta, kitur steikiamos dirb
tuvės arba vėl veeržias nepa-

Tuoini galime pasididžiuoti ir geidautinas elementas. Supran- 
padėkoti tiems žmonėms ir tama, kad panašiose vietose 
įstaigoms, kurie pradėjo ska- vargiai ar apsimoka investuoti 
tinti lietuvius statyti namus ir savo pinigus. Jei pačiam sun-
buti patys savo šeimininkais, j koka visą tai permatyti kreip-

Aš tikiu, kad tai tik pradžia, kitčs į lietuvius žinovus, kurie
— M. P. 'mielu noru patars ir suteiks in- 

---------------- I formacij ų.
Illinois valstybe užima' Taigi be gražios apielinkės,

antrą vietą kur būt smagu gyventi reikia 
neužmiršti dar ir štai kas: su

statytoj ją pralenkia tik New sisiekimas, mokyklos, keliai pa- 
Y orkas. įtogumai, kurie padidina arba

_______  mažina nuosavybės vertę.
Paskiausių laikų apžvalga' Toliau, apsižiūrėk pirkdamas 

parodo,^ jog musų valstybė au- miesto sienų. Gali būti, kad 
gimo žvilgsniu užima garinu- miestas beaugdamas pasieks ir 
gą vietą. Visoj Amerikoj ?;■ tavo p]otą, bet tuomet namas 
viršina tik didžiulis New Yor- jail |)US pasenęs.
kas, su kuriuom dar niekas ne Protingas žmogus neduos nei 
susilygino. Gal neužilgo ir šis cento rankpinigių tol kol jo a- 
miestas lures trauktis į šalį ir gontas arba atsakominga kom- 
užleisti savo vietą jaunesniam Į)anija neužtikrins jau pilnų 
Chicagai. teisių “title.”

Statyba dvylikose valstybių 
Liepos mėnesy šiaip atrodo: Namas kaip ir drabu- 

Now York ... $73,592.972 įjnj Įurj savo sįjĮįy
Illinois . 2 7,22 v, 143
California ............. 25,115,758
i’ennsylvania......... 20,1)16,493
Ohfo .................... 20,255,939
Michigan ............ 18,157,354
New Jersey ......... 16,861,348
Massachusetts .... 10,873,079 
Connecticut .... . . . j,889,997 
Trxas ...................... 7,643,191
Missouri ........... 7,109,997
VVisconsin ............ 6,657,690.

Italai statysis sau 
kliubą

Dažnai užsimirštame, kad ir 
musų namų išvaizda keičiasi 
motai po metų. Namų stilius, 
it drabužių įvairėja, gal tik 
truputį rečiau.

Su maža išimeia kiekvienas 
asmuo manydamas statyti sau 
namą, privalo turėti, omenėj, 
jog jam teks namas parduoti. 
Gyvenime gal būti įvairiausių 
nuotikių. Kartais parduos dėl 

į to, kad gerai pelno, o kariais 
kraustymosi į kitą vietą. Taigi 
busimas namas privalo atrody

Greitu laiku Chicagos italų ti moderniškas ir pastovus sa-
nelengva tas sutalpinti, bet kolonija žada pradėti budavoti vo išveizdoj. 
prie gerų norų ir pastangų vis- kliubą, šiaurinėj miesto daly. ----
kas galima. ;Jame bus įrengta atletikos sky-

Aš pageidaučiau, kacr “Na- rius, valgyklos, svetainės ir tt. j 
mų ir žemės“ bendradarbių • Kliubo pastatymas kainuo- 
skaičius pasidaugintų. Ypač iš siąs virš pusės miliono dolerių.

$2,500,000 bokštas 
Hydė Parke

70 akry nuskirta parkams
Cook county miškų apsaugo

jimo komisija nupirko dar 70 
akrų žemės ir paskyrė vietos 

! parkams. Už viską užmokėta 
' $52,160. arba $750 už vieną 
akrą.

Geriausias laikas pirkt 
nuosavybes

Dabartinis laikas, paauk da
lykų žinovų ir specialistų esąs 
tinkamiausias įsigijimui nuo
savo namo arba žemės.

Kainos nėra aukštos, sulygi
nus su tuo nepaprastu reikala
vimu nekilnojamos nuosavybės 
Chicagoje ir apielinkėse.

Vasaros metu, kuomet gamta 
pasireiškia visoj savo pilnumoj, 
pirkėjui daug lengviau išsirink
ti tinkamą vietą. x

Pas kiekvieną real estate 
agentą galima rasti įvairių į vai 
riaušių pasiūlymų ir progų, ku
rios atąliktų musų kišenini ir 

, skoniui.

*
Pereitos savaites biznis

' . L
Pereitoj savaitėj nekilnoja

mo turto biznis reiškėsi gana 
gyvai.

Pervedimų buvo:
2,083 sumoj....... $2,193,072
Tuo pat laiku 1926 m.: 
1,872 .......  $1,224,954
Morgičių buvo:

I 2,466 ..................  $14,035,230
Tuo pat laiku 1926 m.
2,141 .................. 12,641,327
Leidimų statyt: —
327  ..................  $10,045.00
Tuo pat laiku 1026 m.
186 .................   3,080,100.

Klausimai
1 KLAUS. Patarkite man ar 

1 apsimoka dekoduoti namą tuo
jau po jo pastatymo. P. J.

ATS. Atidėkite dekoravimą 
vėlesniam laikui, kuomet sie
nos apsistovės, nes dažnai atsi
tinka, kad tinkas susprogsta ir 
tuomet darbas reikėtų vėl at
likti iš naujo.

2 KLAUS. Jei man betaisant 
namą jis sudegtų, kas užmokė
tų nuostolius? —K. G. V.

ATS. Apdraudos kompanija, 
jei panaši sutartis bus padary
ta.

X • ’ , »

11,105 ★ daktarų sako, jog Lucky Strike Cigaretai 
mažiau negu kiti įrituoja švelnias gerklės sienas ir 

mažiaus kenkia bile vienas kitų cigaretų

Marie Rappold—
garsi operos “žvaigždė” sako:

‘‘Man visuomet smagu buvo rū
kyti bet laike sunkaus operos 
sezono buvau priversta atsisa
kyti nuo to smagumo. Bet nuo 
to laiko kaip aš susipažinau su 
Lucky Strikes, aš atrahelu, kad 
aš galiu rūkyti kiek mano širdis 
pageidauja be jokios baimės su
laukti blogų pasekmių. Jie visai 
nėra^kenksmingi mano balsui.”

*) šiuo liudijain, jog mes 
žemiaus pasirašę egzame- 
navonie 11,105 kortelių su 
parašais liudijančių tei
singumą viršaus paduo
tojo pasakymo.

Lybrand, Ross Bros 
ir Montgomery 

Atskaitų vedėjai ir 
i. Auditoriai

It’s toasted
' NEIRITUOJA GERKLĖS—NEREIK KOSĖTI

Nesenai miręs plieno trusto galva Elbei t H. Gary.

i Sakoma busiąs anksčiausias vi 
soj Chicagoje

Netoli Michigan ežero prie 
50 gatvės greitu laiku žadama 
pradėt statyt apartmentinis 
viešbutis, kurs kainuos apie 

I pustrečio miliono dolerių ir 
bus aukščiausias visoj Chica- 
goj. Taip bent tikrina patys su
manytojai ir, žinoma, “Namai 
ir Žemė” nemato reikalo tam 
prieštarauti iki pats darbas ne
bus atliktas.

j l)e Golyer, architektas, tik
rina, jog projektuojamam 
viešbuty įdės tiek pagražinimų, 
kad didžiuosis visa Chicaga.

Kuom patogi vasara
Vasaras laikas turi daug 

praktiškos vertės ruimų savi
ninkams. Joj geriausiai galima 
išbaltinti sienas ir atlikti kito
kius pataisos darbus.

Kuomet oras turi 40 ar dau
giau laipsnių šilumos ir jeigu 
ne lija, patartina dažyti namą, 
nieko nelaukus. Lietus, ūkana 
ir miegan kenkia dažams ir 

'dažnai jini nuplauna. Tiesa 
blogi orai pasitaiko visad, bet 
vasara greičiau galima užsiti- 
kėti.

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose
šioj knygelėje skaitytojas ras 

visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda. 
rnag 25 centus.

Chicago, 111.
Naujienos

1739 So. Haisted St.

Kūdikio. Pudra Ligo
nių Pasirinkimas

Johnson’s Baby ir Toilet Pow- 
der yra padarytas iš puikiausių 
talkų visam pasauly — Itališko 
talko. Jo švelninančios dalys 
pašalina suaižėjimą — sugeria 
šlapumą — ramina... vėsina... 
gydo... štai dėl ko ligoninės 
rekomenduoja jį po kūdikių 
maudyklės ir kiekvieną kartą 
pakeičiant palas.

Vartok Johnson’s Bahy Soap 
kūdikių maudyklei... Vartok 
Johnson’s Baby Crcam paša U* 
niinui šiurkštumo, išpučkavimo 
ir bile odos netvarkos.

New York, July 22, 1927

Nužemintos kainos nuo 25% iki 50%
Visi seklyčios setai ir valgomojo kambario setai bus par
duodami nužemintomis kainomis bėgyje 10 dienų. Pirk
dami sučedysite iki 50%, tad pasinaudokite šia proga. 
Išpardavimas prasideda su 19-ta diena šio mėnesio ir už
sibaigs 29-tą d. šio mėnesio.

Globė Furnitūra Uphostering Co.
6637 So. Haisted St. Tel. Wentworth 6890

—■» «>■' 1 .......................

DIDELIS RUGPJŪČIO ISPARDAVIKAS
JOS. f. SUDRIKO KRAUTUVĖJE

Už vieną kampą Forest 
parke $215,000

Pietvakarinis kampas Madi- 
son gatvės ir Beloit avė. 61x- 

j 150, Forest Parke, su keturiom 
krautuvėm, penkiais ofisais ir 

1 dvidešimt šešiais butais tapo 
'nupirktas Ch. Godelio nuo K. 
lAndrews^ už $215.000.

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGA 

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

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Haisted St. Chicago, UI. 

Petternų Skyrius

Rakandai, Pečiai, Lovos, Stalai, Komodės, Lempos 
ir t. p. Aukštos rųšies Pianai, Pamitropes Phono- 
grafai, Brunswick Radiolos, Freshman Radios. Kai
nos vasaros metu sumažintos ir ant lengvų išmokė
jimų. Pamatyk Naujus Radio 1928 Modelius.

JOS. F. SUDRIK (Ine.)
3417-21 S. Haisted SI. Phone Boulevard 4705
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MUSŲ MOTERIMS
■■ ■■ ■■■■ Veda Dora Vilkienė-■ >

SALMON SU DAŽALU

1% puoduko salmono iš ke- 
no.

Vį puoduko milko 
puoduko vandens arba 

vieną puoduką pieno
Truputi babkavų lapą
2 šaukštu miltą
2 šaukštu sviesto
Truputį sukapotų žalių pe- 

trusku
1/2 riekutės svogūno
>/2 šaukštuko druskos pipirų.
Išvirk pieną su babkavu la

pu, petruškom ir svogūnu. Pa
daryk baltą dažalą iš pieno, 
sviesto, miltų ir pipirų; pridėk 
salmoną, sumaišyk paduok ant 
džiovintos baltos duonos arba 
su bulvių kasė.

PATROVA U SALTOS Viš
tienos

3 kiaušinių tryniai
1 puodukas milko
% puoduko vandens
11/Ž šaukšto želatino
1Ą puoduko šalto vandens
1 puodukas šaltos virtos viš

tienos
% puoduko saldžios, tirštos 

Smetonos
putniu ko karšto buljono iš 

vištienos. Druskos, pipirų, pap
rikos pagal skonies.

Išplauk kiaušinius, supilk at
skiestą milką ir virk dviguba
me puode pakol nesutirštės. 
įmerk želatiną šaltan vandenin, 
dapilk prie želatino karštos 
sriubos ir maišyk pakol želati

nas neištirps. Pridėk druskos 
pagal skonies, paskui supilk 
pieną ir kiaušinio mišinį, vištie
ną. Kuomet atauš sudėk išplak 
tą Smetoną. Ištepk blėtį sviestu 
(neperdaug) sudėk viską ir pa
dėk ledaunėn, tegul pastovi per 
naktį. Išryto išdėk ant torielio, 
padabink kapotom petruškom, 
salotų lapais ir kapotais kietais 
kiaušiniais ir paprika. Labai 
geras valgis, kuomet šeiminin
kė turi mažai laiko. Galima jį 
išvakaro pagaminti sekamai 
dienai. Prie jo tinka salotos.

neapple. Galima nupirkti krau
tuvėj jau gatavai sutarkuotą. 

t Parsiduoda blėkinėm (grated 
pineapple).

1/4 puoduko citrino sunkos 
1/8 šaukštuko druskos
1 puodukas saldžios tirštos 

Smetonos, arba galima vartoti 
per pusę su milku. Keikia į- 
merkt želatiną 5 minutėms 
šaltan vandenin. Uždėk indą sa 
želatinų ant garo, maišyk, 
idant želatinas ištirjJtų, pridėk 
cukrų, druską pineapple ir Cit
rinos sunką. Sudėk indą su 
šiuo mišiniu, maišyk pakol mi
šinys nesutirštės. Sudėk išplak
tą saldžią Smetoną. Atšaldyk 

į Paduok stalan šaltą.

K$ reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

YardH 4951
Mrs. Aniclia Jarusz-Kaushillas

AKUšERKA
3252 Sb. Halsted St.

MĖLYNIŲ BISKVITAI

2 puoduku miltų
4 šaukštukai baking paude- 

rio.
14 šaukštuko druskos
2 šaukštu cukraus 

puoduko pieno
l šaukštai tankų urba svie-

sto
1 puodukas mėlynių uogų.

į Sumaišyk ir persijok sausus 
pridėėkus. įtrink taukus į šį 
mišinį, taip kaip dėl pajaus, 
pripilk pieną, maišyk su šaku
te, pridėk uogas. Išlygink ant 
lentos miltais apibertos. Su- 

i pjaustyk kokio nori didumo, 
kepk ne perkarstame pečiuje. 
Padarysi 18 biskvitų.

PINEAPPLE DESERTAS

1 >/•» šaukšto želatino
% puoduko šalto vandens 
1/2 puoduko cukraus
2% puoduko sutarkuoto pi-

MADOS.

2847 — Graži, lerjjva ir nesunkiai pasiuvama suknelė. Sukirptos mieros 
16 ir 18 metų ir 36, 38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 mierai reikia 3& 
yardų 40 colių materijos ir Mi yardo skirtingos materijos.

3036 — Namie arba aplink namus dėvėti tinkanti suknelė. Sukirptos 
mieros 16 ir 18 metų, taipgi 36, 38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 3M» yardų 36 coliu ir % yardų skirtingos materijos.

3067 — Tinka svečiuosna. Patogi, nesunkiai pasiuvama ir nebrangi 
suknelė. Galima siūdinti iš bile leng/os materijos. Žiemai tinka iš aksomo. 
Sukirptos mieros 2% yardų, 40 colių materijos ir % yardų 36 colių materijos

3075 — 'l ik ką gautas iš Paryžiaus modelis. Sukirptos mieros 16 ir 18 
metų, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę. 36 mierai reikia 3U yardų 
40 colių materijos ir % yardų skirtingos materijos.

3010 — Mažai panelei tinkanti suknelė. Sukirptos mieros 6, 8, 10 12 ir 14 
metų amžiaus. 8 metų mergaitei reikia 1% yardų 36 colių materijos ir % 
yardų skirtingos materijos.

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

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

Naujienos Pattem Dept

1789 S. Halsted St., Chicago, Įll.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No —— - 
Mieros--------------.t........ per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

VENGRIŠKAS GĖRIMAS

migdolų

vandens.
a n

Sunka iš 2 citrinų
2 šaukštai arbatos
1/2 šaukštuko 

trakto
1 kvortą šalto
Užpilk šaltą

arbatos tegul pastovi 5 valan
das. Perkošk, pridėk citrinei 
sunką, mitrdolų essenciją. At
šaldyk prieš pajuosiant stalan.

MIŠINYS PRIE KAVOS VAI
SIU ARBA KOŠĖS

Pigus ir skanus

puoduko saldžios smete-
nos

% puoduko pieno iš butelio 
3 šaukštai milko iš keno 
Viską kartu sumaišyk ir la - 

į kyk uždarytame butely, šaltoj 
j vietoj. Reikalui atėjus gali va •- 
- toti.

Žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
įneš tikiame j sapnus ar neti
ktame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
rapnai ir, kad jie reiškia mumi 
gerą. Mes visi vengiame nepn- 
uisapnuoti kunigo, o jei prisi 
sapnuojame, jaučiamės blogai, 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar motena 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap 
nuo j ame, mes jaučiamės gerai 
Mokinkimės gyventi tokiu gy 
senimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini 
mui kas nakt sapnuojamu sap I 
nu įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran 
įlaši išguldymai keliolikos tuk 
stančių sapnų ir pagražintu dau 
gybe paveikslu. Kaina su pn 
dantiniu 75 centai.

— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25*

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

Viršuj Universal

State Bank

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Ol’TOMI.STJilST

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

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

Praktikuoja 20 metų

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
ri jos kolegiją; 
ilgai praktika- 
vusi Pennsyl- 
vanijos Jigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio- 

p ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei 
tūluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite pa
peliją.

Valandos nuo 
8 ryto iki 2 po 
pietų,* nuo 6 iki 

į 9 vai. vakare.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

Nauja Madų Knyga

N A U J I E N O b

IffllK tūlojaiJ^857

NAUJAUSI PHONOGRAPHAI

KIMBALL
Naujas 1927 m. modelis
Geriausios vertės visur

Columbia Rekordai

W. W. KIMBALL CO.
306 S. Wabash Avė.

KIMBALL BUILDING

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

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

Tel. boulevard 7679

Eagie Brand yra išaugi
nęs daugiau sveik 
kių negu 
maistai.

au sveikų kudi- 
kiti visi kūdikių

EAGLE BRAND
CONDENSED M1LK

i Nauja rudeninių madų knyga. Kiek 
Mena moteris ir panelė, kuri non 
gerai apsirengti ir eiti su šios dieno: 
cada, turėtų šią knygą įsigyti. Jos 
kaina tik 10c.

Užsakiniams.

NAUJIENOS PATTERN DEPT., 
1739 So. Halsted St 

Chicago, III.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

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

4604 So. Paulina St„ Chicago, III.

Tel. C ana! 4960

Vilnius
si

1323-1923
Istorijos apžvalgą parašė

K. Binkis ir P. Tarulis
l iedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
''įprantama kalba pradeda s-'vo raštą:

•‘Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apau; 
milžiniškomis giriomis. K—XII šimtmečiais veik visa 
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 

1 liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, Šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių lai kinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu meduti darė.

Vilnius yra didelė ir labu • puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skait.ii ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ri* turėtų rastis pas kiekvieni žmogų.9

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, 
Vilnius musų buvo, musų bus!
i • k

įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiimtų n u $4.00. — Parduoda

NAUJIENOS
1739 So, Halsted Str., Chicago, Dl.

Pinigai Lenkijon
Vilniaus Krašta

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kableg.ramomis greičiausia nueina.

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina j 14 —15 dienų; kab- 

’ legramu — į 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00.

Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu- 
vpn ar Rusijon, visados kreipkitės į Naujienas.

<
1739 So. Halsted St Chicago, III

skelbnnai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudiLffon.

APRŪPINAME VISUS JŪSŲ REIKALUS LABAI GREITAI 
— pirkime ir pkrdavime — 

NAMU, LOTŲ, FARMŲ, BIZNIŲ
1 DOKUMENTUS
) KONTRAKTUS
) PALIUDYMUS
I IR KITUS DOKUMENTUS 

Musų Ofisas atdaras dėl visų »
S. J. DARGUŽIS

Real Estate—Notaras

DAROME:

807 W. 18th St

Lietuviai Advokatai
K.GVGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

Va!.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergę.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
17 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

BLDG. 
St.

Clark

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St„ Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:80 iki 8:10 vai. vak. 
Nedėliomis duo 10 ryto iki 12 

TeL Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morglčlams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Repnbiic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

11756 So. Michigan Avė.
Te!. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE ŪHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 ild 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 82M

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas rer 18 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

(Dienomis: Canal 
Telefonai: ) 3111. Naktį

| South Shore 2288
\ Boulevard 4186

3235 So. Halsted St.
Vai. 9-10 ryto ir po 8 vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave„ 2 Isboa 

ChicAgo, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą*
Specialistas Moteriškų, Vyriškų

Vaikų ir visų chroniškų ligą 
Ofisas 310? So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street

dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
S'pecialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Lietuvis Kontraktorius

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001.

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyėio*

Suvedam šviesas i 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas liam 
pas į senas; duodam
ant lengvo išmokė j i 
m o.

Metropolitan Electric
Shop 

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591
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Užsimokėjimo kainai

Chicagoje — paitu:
Metanu ______________ __
Pusei metų______ _______
Trinu mineaianu_______
Dviem minėdama...... ........ .
Vienam minėsiu!.................

Chicagoje per neiiotojuai
Viena kopija .............. ...........
Savaitei ------ ------------- ........
Mineliui ................... ..............

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui 

Metanu .......—
Pusei metų...........
Trims mėnesiams 
Dviem minesiams 
Vienam minėsiu!

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

Metanu ____  $8.10
Pusei metų ..................................... 4.D0
Trims minėdama 2.60

Pinigus reikia dusti palto Money 
orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.50 
1.50 

.75

8c
18c
75c

Entered as Second Clasi Matter 
M are h 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the net of 
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Naujienos eina kasdien, iiakiriaat 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1789 So. Halsted St, Chkago, 
III — Telefonas: Roosevalt 8500.

--------—  ----------------------- — -  -------------J W - ■> "

17.00
8.50
1.75
1.25
.75

KONSTITUCIJOS ŠVENTĖ VOKIETIJOJE.

Rugpiučio mėn. 11 d. Vokietija šventė metines res
publikos konstitucijos sukaktuves. Telegramų agentūrų 
pranešimais ta šventė šiemet buvo iškilmingiau apvaik
ščiojama, negu kuomet nors praeityje, — nežiūrint to, 
kad Vokietijos prezidentas dabar yra buvęs kaizerio ge
nerolas von Hindenburgas ir kad ministerių kabinete 
monarchizmo šalininkai nacionalistai.

Kuo išaiškinti šitokį respublikos idėjos sustiprėjimą 
Vokietijoje? Tuo, kad viešpataujančiosios klasės Vokie
tijoje įsitikino, jogei kiekvienas mėginimas atsteigti mo
narchiją neišvengiamai iššauktų didžiausią suirutę kraš
te ir žiaurų pilietinį karą — veikiausia net ir ginkluotą 
svetimų šalių intervenciją. Vokietijos fabrikantai, ban
kininkai ir kiti biznio žmonės, per didelį vargą pasiekę 
to, kad krašto ekonominis gyvenimrrias galų gale tapo 
šiaip-taip įstatytas į normales vėžes, nieku budu nenorė
tų, kad viskas vėl imtų griūti, prasidėjus aštriai kovai 
tarpe žmonių.

Respublika šiandie yra pavirtusi Vokietijoje viena
tiniu pagrindu ramiam žmonių gyvenimui ir ekonomi
niam pastovumui. Todėl už respubliką dabar stoja jau 
ne tik Vokietijos darbininkai, bet ir buržuazija.

Pirmaisiais keliais metais po revoliucijos Vokietijos 
respublika rėmėsi beveik išimtinai darbininkų jėgomis. 
Tiesą pasakius, Vokietijos darbininkai respubliką sukū
rė, ir jie taip pat ją išlaikė, gindami nuo priešų. Kon
stitucijos šventė Vokietijoje todėl buvo darbininkų lai
mėjimo šventė, — ką viešai pripažino net ir priešingų 
darbininkams partijų veikėjai savo kalbose, pasakytose 
ęugpiučio 11 d.

SOCIALISTAI IR DEMOKRATIJA.
--------------- LVokietijos centralinė (federalė) valdžia surengė iš

kilmingą konstitucijos sukaktuvių pažymėjimą Berline. 
Prie tos progos nepaprastai įdomią kalbą pasakė kulto 
(bažnyčių) ministeris, Dr. Becker. Tarp*, kito ko jisai 
tarė šiuos žodžius:

Jie butų galėję pasielgti priešingai ir panaudoti savo 
galią įsteigimui ne demokratinės tvarkos, bet savo par
tines diktatūros — kaip, pav. padarė Rusijos bolševikai. 
Bet aišku, kad tuomet Vokietija butų susilaukusi tokio 
pat, kaip sovietų Rusija, arba dar aršesnio likimo. Dik
tatoriškai valdomos Vokietijos butų nepakentę jos kai
mynai ir, kadangi ji randasi pačiam Europos viduryje, 
apsiausta iš visų pusių galingų priešų, tai jie butų ją 
sutrempę.

wwwwwwwwwwwwwwwwww

US I

Amerikos popieriniai 
pinigai

migų 
graikų pinigai, 
pinigai. — kaip atsirado po
pieriniai pinigai. — Penkių 
rųšių banknotai. — Bankno
tų dominacijos. — Vienas bi
lionas banknotų. — Kaip 
banknotai yra spausdinami. 
—Kodėl yra sunku netikri pi
nigai 
licija.

reikšmė. — Pirmieji 
Sidabriniai

padaryti. —Slaptoji po-

reikalo aiškinti, kokių 
rolę losią pinigai žino- 

Kur pinigų va-

Nėra 
j varbią 
i ių gyvenime, 
liūtą yra patvari, ten žmonių 
ekonomiškas gyvenimas esti ge- 
lesnis. Iš kitos pusės, kuomet 
pinigai pradeda smukti, tąsyk 
s isa valstybė pergyvena krizj. 
Visiems juk tebėra atmintini 
tie metai, kai Vokietijos mar
kė pradėjo galvatrūkčiais pul
ti. Del markės puolimo nu
kentėjo ir Lietuvos gyvento
jai, kadangi Lietuvoj cirkulia
vo vokiečių pinigai.

Ir keistas dalykas. Nežiūrint 
j tai, kad be pinigų šiandien 
regai i nei vienas kultūringos 
šalies žmogus apsieiti, vienok 
lėtas kuris žmogus fizišką pini-
< ų istoriją bežino.

Pirmieji graikų pinigai susi
dėjo iš varinių indelių. Kadan-
< i visi norėjo varinių indelių 
turėti, tai jie atstojo pinigus. 
Vėliau, patogumo dėliai, pradė
ta tam tikri variniai ženklai 
x artoti. Tai buvo faktinai pir
mieji graikų pinigai.

Romoj dar prieš Cezoriaus 
1 tikus sidabras pavadavo varį. 
Nuo to laiko per daugelį šimt- 
i iečių sidabriniai pinigai lošė 
(©minuojančią rolę.

1516 m. St. Joachime (Bo-
Sunku sau įsivaizduoti, kas butų pasidarę su I emijoj) buvo surasta daug si- 

• < akro. Kad tinkamiau išvys
tyti prekybą, čia buvo pradėta 
(irbti sidabrinės monetos, ku- 
ilos buvo žinomos kaipo “tha- 
Lrs”. Anglijojo tos mųnetos 
1 uvo vadinamos “dollars” 
Ijriai).

Po atradimo Amerikos 
ir Meksikoj buvo surasta 
sidabro. Ispanai, kurie

Vokietija, jeigu mes nebūtume susitarę bendrai pri
pažintos konstitucijos pagrindu. Kai buvusiojo prieš 
tai valstybės autoriteto pamatai staigiai sugriuvo ir 
legalė vadovybė išnyko (kaizeris išdūmė į Holandi- 
ją! “N.” Red.), tebuvo palikę tik du keliu naujai tei
sėtai tvarkai sutverti: Pastatyti visus po diktato
riaus, grupės, mažumos valia — arba iškelti aikštėn 
daugumos valią. Musų tautos jausmas priešinosi 
tam, kad butų lenkiamas! mažumos valiai, ir viešpa
taujančioji socialistinė mažuma, turėjusi visą galią 
savo rankose, buvo taip išmintinga ir prakilni — už 
ką jai priklauso didžiausias kreditas —, kad savo 
galingą, beveik neįveikiamą poziciją paaukojo demo
kratinei idėjai. Lyg akmuo nusirito nuo širdies vi
siems nesocialistiniems tautos sluoksniams, kuomet 
buvo nutarta šaukti steigiamąjį tautos susirinkimą. 
Demokratinė idėja tuomet išgelbėjo Vokietiją, ir 
daugelis tų, kurie nuolatos žodžiu kovoja prieš de- 
mokratybę, gana greit ėmė praktikoje naudotis de
mokratinėmis įstaigomis. Tiesą pasakius, naują su
sitvarkymą pasiekti ne tik faktinai, bet ir teisiškai, 
ir nebuvo kitokio kelio, kaip tik demokratijos su jos 
daugumos principo pripažinimu, su jos disciplina ir 
kritika, kuri veikia ir tuomet, kai daugumos žmonių 
norai ir tikslai yra priešingi faktiniems valdovams. f 

“Idėjinis nusistatymas šios partijos, įsigijusios 
galią per revoliuciją, gal būt yra vienintelis visoje 
istorijoje, šiaip ar taip, tik jos dėka mes galėjome 
sukurti neginčijamu teisės pagrindu krašto konsti
tuciją.”
Šitaip kalba apie Vokietijos socialdemokratus atsto

vas valdžios, kuri yra griežtai nusistačiusi prieš social
demokratų siekimus.

Ministeris Becker tais savo žodžiais pasakė tiktai 
tą, kas yra žinoma kiekvienam žmogui Vokietijoje. Vo
kietijos darbininkai, susiorganizavę j galingą socialde
mokratų partiją, iš tiesų, suteikė valstybei demokratinę 
respublikinę tvarką ir tuo išgelbėjo kraštą nuo anarchi
jos ir pražūties.

(d<>-

Peru 
daug 
buvo 

labiausiai įsivyravę Amerikoj, 
radėjo leisti cirkuliacijon si

dabrinius pinigus, iš kurių vė
liau išsivystė amerikoniški do- 
' iriai. Kolonistai ispanų pini
gus labiau mėgo, negu anglų 
. dingus ir svąrus, todėl tie pi
nigai Amerikoj ir įsitvirtino.

Keliauninkas Marco Polo, su- 
; rįžęs iš Kinijos, supažindino 
< uropiečius su popieriniais pi- 
i igais. Nuo to laiko daugelis 
valstybių pradėjo leisti popie
rinius pinigus. Per daug gau- 
i us tos rųšies pinigų leidimas 
ne retai privesdavo prie valiu
tos nupuolimo. Nemažai eks
perimentų su popieriniais pini
gais (banknotais) buvo dąro- 
’na Amerikoj. Prieš pilietišką 
barą Amerikoj cirkuliavo vals- 
ijes bankų banknotai, kurių 

verte buvo nevienoda. Vieno 
banko popierinis doleris buvo 
( ertas 60 centų, o kito tik 40. 
Ačiū tam, žmonės nelabai te
norėjo popieriniais pinigais pa
sitikėti. Jie reikalavo metali
nių pinigų, kurie tiesiog maišais 
buvo nešiojami.

Dabartiniu laiku Jungtinėse 
Valstijose cirkuliuoja ' penkių 
ųšių banknotai. Jie vieni nuo 

kitų skiriasi taip, kaip sakysi
me, Francuos pinigai skiriasi 
nuo Šveicarijos pinigų. Jie at
sirado tuoj po pilietiško karo,

yra

kada buvo bandoma pinigų va
liuta stabilizuoti. Penkios bank
notų rųšys yra sekamos:

1. Jungtinių Valstijų bankno
tai, kurių cirkuliacijoj
$346,000,000. Jų vertybę ga
rantuoja valstybės iždas.

2. Sidabriniai certifikatai. Jų 
vertybė yra garantuojama si
dabriniais doleriais, kurie yra 
sukrauti valstybės ižde. Bendra 
tų certifikatų suma sudaro 
$450,000,000.

3. Auksiniai certifikatai. Jų 
vertybe yra'garantuojama auk
su, kuris esti sukrautas Ne\v 
Yorko sandėlyj. Tame sandėlyj 
aukso yra sukrauta už pustre
čio biliono dolerių.

4. Nacionalių bankų bankno
tai, kuriuos leidžia patys ban
kai. Ant 'banknotų yra pažy
mėti bankų vardai. Tų pinigų 
cirkuliuoja apie $600,000,000. 
Apie 1930 m. tie banknotai gal 
bus visiškai panaikinti.

‘ 5. “Federal Beserve” bankno
tai. Tų pinigų leidimas yra 
geriausiai ir praktiškiausiai su
tvarkytas.

Visi tie 
notai yra 
čiaU savo 
vieni nuo 
žmonėms daug keblumo. Maža 
to, pinigų įvairumas palengvina 
darbą netikrų pinigų dirbėjams. 
Jeigu pinigai butų tik vieno
kios rųšies, tai kiekvienas ga
lėtų juos gerai išstudijuoti ir 
pažinti. O dabar tik retas ku
ris atatinkamai visus bankno- 
tus tepažįsta.

Banknotai yra spausdinami 
vienuolikos dominacijų: doleri-

Ant 'banknotų yra pažy-

penkių rųšių bank- 
vienokios vertes, ta- 
išvaizda jie skiriasi 
kitų. O tai sudaro

tai yra spausdinami ant spe
cialiu popierių, kurio gamini
mo procesas yra užlaikomas di
džiausioj paslapty. Antra, 
banknotų paveikslai ir raidės 
yra graviruojamos Graižomos) 
ant plieno plokštės. Iš tų jgra- 
viruotų plokščių ir spausdina
ma banknotai.

Valdžios graviravimo biuras 
užlaiko savo ekspertus, kurie 
visą savo gyvenimą dirba val
džiai. J<cigu kuris ekspertas 
apleidžia valdžios tarnybą (kas 
pasitaiko labai retai), tai slap
toji policija seka kiekvieną jo 
žingsnį.

Piešinius bank notoms daro 
ne vienas, bet trys graviūros 
ekspertai. Vienas padaro pa
veikslą, kitas raides, o trečias 
apvadėlius. Tų trijų ekspertų 
darbą vienam žmogui nėra jo
kios galimybes atlikti.

Taip dalykams esant netikrų 
pinigų dirbėjai nei nebando 
banknotus duplikuoti gravira
vimo budu. Jie vartoja fotogra
finį procesą. Tačiau tuo budu 
padaryti banknotai žymiai ski
riasi nuo tikrųjų. Ypač pavei
kslai. Sakysime, Washingtono 
paveikslas tarytum išsi
skiria iš banknoto. Tuo tarpu 
ant neti 11ro banknoto tas pats 
paveikslas atrodo plokščias. 

Tas skirtumas pasidaro ačiū 
tam, kad tikras banknotas yra 
atspausdintas nuo įgraviruotos 
plieno plokštės, o netikras pa
daroma fotografiniu budu.

Iždo slaptosios policijos vy
riausia pareiga yra apsaugoti 
piliečius nuo netikrų pinigų. 
Ir reikia pasakyti, kad ji savo 
pareigas atlieka gan tinkamai. 
Beveik nėra buvę, tokio atsiti
kimo, kad netikrų pinigų dir
bėjai nebūtų suimti ir nubaus
ti. Be to, netikrų pinigų cir
kuliacijoj
tepasirodo. Apie jų 
mą tuoj pranešama 
nei. Tuo pačiu laiku 
reikalingų nurodymų, 
skirti juos nuo tikrų

palyginimai nedaug 
pasirody- 
visuome- 
duodama 
kaip at- 
pinigų.
K. A.

KORESPONDENCIJOS

dešimkės, dviejų dešimčių, 
penkdešimkės, šimtinės, penkių 
šimtų, tūkstantinės, penkių 
tūkstančių ir dešimties tūks
tančių dolerių. Pastaruoju lai
ku pradėta banknotų cirkulia
cija studijuoti. Pasirodo, kad 
kai kurie banknotai lobai ma
žai tėra vartojami, l^e tos 
rųšies banknotų priklauso dvie
jų dolerių, penkių šimtų, pen
kių tūkstančių ir dešimties tū
kstančių. Pinigų apyvartoj jie 
sudaro tik keblumų. Tad rim
tai galvojama tų dominacijų 
banknotai visiškai panaikinti.

Viso Amerikoj cirkuliuoja 99 
skirtingi banknotai. Yra pen
kių rusių dešimtinės, keturių 
rųšių dvidešimkės, trijų šim
tinės ir 1.1. Po to, žinoma, nė
ra ko stebėtis, kad žmonės ne
gali tinkamai su visais bank
notais susipažinti.

Dabartiniu laiku Amerikoj 
cirkuliuoja apie 1,000,000,(M)0 
banknotų, kurie yra atspausdin
ti valdžios spaustuvėj. Tie bank
notai susidėvi ir turi būti pa
keisti naujais. Tuo budu kas 
mėtai yra atspausdinama vie
nas bilionas banknotų. Tais 
banknotais butų galima iškloti 
10 pėdų platumo kelių nuo 
New Yorko iki San Francisco. 
Jie sveria madžaug 1,500 to
nų. Kad pavežti vieną bilioną 
banknotų, reikėtų keturių de
šimčių vagonų. Kas dieną iš 
valdžios spaustuvės išleidžiama 
keturi arba penki tonai bank
notų, kad pamainyti susidėvė
jusius popierinius pinigus.

Apie pusę visų popierinių pi- 
ngų sudaro dolerniai bankno
tai. Amerikos žmonės doleri
nių banknotų šiandien vartoja 
septynius kartus daugiau, negu 
1900 m.

Valdžios pareiga yra ne tik 
spausdinti banknotus, bet ir ap
saugoti piliečius nuo netikrų 
pinigų. Visų pirma bankno-

Kanadoje
Iletroitiečiai Lietuviai Kanadoje

KLNGSVILLE, Ont. — Rugp. 
1 t d., sekmadienyj, rytą sku
biai susitvarkiau ir laukiu de- 
troitiečių. Mat, gavau laiškų, 
kad atvažiuos. Belaukiant tik 
j tai atvažiuoja naujas Nash au
tomobilis ir sustoja. Kupinas 
;-ilaus džiaugsmo sveikinu sa
vininką gražaus automobilio p. 
Janušauską, jo žmoną ir sūnų. 
Dar kiek palaukus privažiuoja 
kitas automobilis ir sveikinu 
p.p. Yurk ir jų du sūnūs ir, 
p.p. Rugienius ir jų dukterį. 
Džiaugdamasis svečiais sėdau į 
p. Janušausko automobilį ir vi
si nuvažiavome keliu per Lea- 
nington’o miestą j Point Pelle 
parką, Erie ežero krante. Aš 
labai gėrėjausi ir įdomuvausi 
Nash automobiliu, nes pirmą 
kartą Kanadoje taip patogiai 
važiavau. Pažymėtina, kad p. 
Janušauskus turi Detroite savo 
namus, turėjo gera automobilį 
Dodge”, i>et sako tas jau atsi
bodo važinėtis, tai pirko naują 
Nash ir dar turi 12 metų se
numo “Fordą”, kurį, sako, lai
kąs atminčiai, užtai, kad su 
juo net 12 metų laimingai iš
važinėjo, 
malonus 
jų sūnūs 
išvaizdos
P-as Janušauskas yra pavyz
džiu detroitiečiams, kaip galima 
medžiaginiai kilti aukštyn, jei- 
»u tiksliai suvartojama paja
mas. P.p. Rugieniai pavyzdin
gai gyvendami auklėja jaunutę 
dukrelę Birutę. P.p. Yurk tu
ri Detroite savo namą ir auto
mobilį, kuriuo ir atvažiavo. 
Sveiki ir linksmi auga jųdviejų 
du vaikučiai. Pažymėtina, kad 
buvome visi lietuviai suvalkie
čiai.

Radome dar liuosą stalą. De- 
troitietės paruošė pietus. Laike

P.p. Janušauskai yra 
ir draugiški žmonės, 
dar jaunas, sveikos 
ir kupinas gyvumo.

pietų kalbėjomės, linksmai juo
kavome, dalinomės įspudžiais, aš 
atsakinėjau į daugelį svečių 
klausimų. Po pietų gerame upe, 
kiek palaukę, ėjome maudytis. 
P-as Janušauskas, buvęs Jung
tinių Valstijų kariuomenėje, 
maudydamasis išreiškė, kad nors 
daug yra matęs gerų maudyk
lių, bot šios maudyklės esą 
vienos iš geriausių. Nes, mat, 
didelis ir gražus parkas ir vi
sas Erie ežero kantas lies par
ku tinka maudytis, tad erd
vu ir tyras vanduo. Maudėsi 
ir detroitietės. P-as Rugienius 
ir p. p. Janušauskai su sunum 
mane atlanko jau antrą kartą.

Pavažinėjome po didžiulį par
ką. Svečiai labai gėrėjosi gra
žiais gamtos vaizdais ir parko 
įrengimu, nes yra žvyru išpilti 
keliai, gražus stalai, virtuvės, 
šuliniai, krautuves, restoranai, 
kioskos, prie ežero namas nu- 
sirėdyti maudantiems, luoteliai 
pasiplaukyti, švarus smėlis pa
gulėti prieš saulę. Svečiai išsi
reiškė, kad Kanada kultūros at
žvilgiu stovi lygiai su Jungti
nėmis Valstybėmis.

Išsimaudę dar pasikalbėjo
me, o detroitietės paruošė va
karienę. Vėlyvą vakarę svečiai 
susiruošė kelionėn atgal. Visus 
atsisveikinau, dėkojau už ap
lankymą, prašiau ateityje ne
pamiršai. Malonus svečiai ža
dėjo dar kada atvažiuoti ir 
daugiau atvežti Detroito lietu
vių.

Kupini džiaugsmu vykusio 
pikipko detroi t rečiai išvažiavo 
keliu —K i n gs ville-Esex-Wi ndsor 
mano. Aš likau vienas lietuvis 
tarpe anglų. Anglai matydami 
mano svečius gėrėjosi ir sakė, 
kad, matyt, lietuvių tauta sto
vinti kultūros ir civilzacijos 
atžvilgiu atatinkamoj aukštu
moje.

Aš džiaugiuosi, kad svetim
taučiai gėrisi lietuvių tautos 
žmonėmis ir jų skoniu. Ištikrų- 
jų ir yra lietuvių tauta ir jos 
žmonės kįlnųs. Bet, kaip gai
la, kad anais laikais ugnimi 
ir krauju pikti kryžeiviai prime
tė Lietuvai katalikų religiją, 
tarsi prakeikimą, šiandien ski
lo lietuvių tauta į tikinčius ir 
netikinčius ir yra mirtimi vie
ni kitų priešai, nors tikrenybėje 
yra visi broliai-lietuviai!

— Žalgiris.

DAINOS
Del keturių balsų 

Surink tos L. E remi no
Šios dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
I dviejų dalių: mišriems cho- 
ams ir vyrų chorams. Joje tel- 
>a 67 dainos su įvairiomis gai- 
ų kombinacijomis. Tvirtais au
linio apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
ąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
Ta musų sielos suramintąja ir 
.aguoda: liūdna — padainuok 
lainelę ir palinksmėsi, vargas 
avė spaudžia — padainuok dai- 
iclę ir užmirši, dvasios nupuo- 
imą jauti — padainuok ir su- 
tiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik- 
ą ir geriausią savo draugę. Ši 
cnygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
iuntimu $1.50.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
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Antanas Žymontas
Kedaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Nusipirk ir 
perskaityk visa 
G Y V E N IM Ą 
— nusidžiaugsi.

Prenumerata metams $2
Pusei metų $1-
Kopija ............................................ 20c

į;__________________

Lietuviai Daktarai
r _---

/• 1 '-1
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

k...... .....  —i »■ n į 7

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

4910 So* Michigan Avė
Tel. Kenvood 5107

Valandos:] nu<> 9 iki 11 vai. ryte;
l nuo 6 iki 8 vai. vakare

- - - _______________________ . - -
... .................... " »'* q.

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

DR. P. Z. ZALATORI8
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Dr. A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

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

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia
i .i i ■ ■ . ■ —7

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S'o. Westem Avė.

Tel. Lafayette 4146
.r i j J nu0 9 Iki 11 v. ryto 
Valandos / nu0 g g vai.

„...A................. ■■■ —

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENT1STAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.
■ ...... I.. ■ u

---------*---------- - --- -----------------------------------------------------------------------...

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

DENT1STAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro

Nedehioj pagal sutarti
3401 SOUTH H A LSI ED ST R E ET 

CHICAGO, ILL.
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ATVIRAS LAIŠKAS CHIGAGOS LIETUVIAMS
GERBIAMIEJI:

šituo svarbiu laišku kalbame j Jumis — Jūsų pačių rei
kalu. Raginame Jumis dėtis j Chicagos Lietuvių Draugijų 
Savitarpinės Patalpos, kur yra viena iš stambiausių pašai* 
pos organizacijų mieste Chicagos. Šitos Draugijos pinigi
nis turtas siekia arti $20,000 ir jos narių skaičius apie tūk
stantis. žodžiu sakant, šitos Draugijos finansinis stovis y- 
ra pilniausiame žydėjime, pertat tikriausiai užtikrinta kiek
vienam šios organizacijos nariui priklausoma pašalpa išti
kus ligai ir pomirtinė — ištikus mirčiai.

Mažai yra pašalpinių organizacijų, kurios taip tiksliai 
galėtų aprūpinti savo narių rytojaus dienų — ištikus jų li
gos nelaimei, kaip kad Chicagos Lietuvių Draugija Savitar
pinės Pašalpos, čia paminėtina, bent svarbiausi faktai kas 
būtinai reikia žinoti kiekvienam Chicagos lietuviui — vy
rui ir moteriai, kuriems rupi tinkamai apsaugoti savo ry
tojaus dienų, savo paties naudai, kad laike ligos šeimyna 
nejaustų trukumų, kad skurdas nebūtų sergančios šeimy
nos nario svečiu ir ištikus mirties priepuoliui, butų tinka
mai palaidotas be piniginių nuostolių tiems, kurie rūpinasi 
velionio paskutiniu patarnaviipu.

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. nariai turi 3 pašal
pos skyrius ligoje — 1-mo skyriaus serganti nariai gauna 
ligoje pašalpos $6.00 savaitėje, 2-ro skyriaus serganti na
riai gauna ligoje pašalpos $10.00 savaitėj, 3-čio skyriaus 
serganti nariai gauna ligoje pašalpos $16.00 savaitėje. Po
mirtinė nariams sumokama iš Draugijos iždo — nariai liuo 
si nuo mokėjimo pomirtinės duoklių, taipgi liuosi nuo baus
mių už nelankymą susirinkimų, parengimų ir tt. ...

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. savo nariams išmo
ka pašalpą ligoje byle kur gyvenantiems Suvienytose Val
stijose Amerikoje. Nariai iškeliavę į Lietuva gali būti 
Draugijos nariais su teise g uti pomirtinę. Nariams ligos 
pašalpa mokama 70 savaičių, o už susižeidimus iki pat mir
čiai. Nariai nėra šalinami iš Draugijos neatsižvelgint kiek 
metų nai*ys sirgtų, pasimiru . yra išmokama pilna pomir
tinė — pomirtinės paveldėtojui.

Šituo laiku Chicagos Lietuvių Draugijoje.eina vajus 
tikslu, kad davus proga visiems Chicagos lietuviams — vy
rams ir moterims nuo 16 iki 45 metų amžiaus ateiti j šitų 
Draugijų. įstojimas Draugijon eina sulig amžiaus. Laikt 
šio vajaus priimamos ir čielos Draugijos bei kliubai — są
lygos dėl {stojančių pašalpinių organizacijų gana prieina
mos. Lietuviai toliau gyvenanti nuo Chicagos irgi gali įs
toti Draugijon, bet būtinai privalo atvykti asmeniškai pas 
Draugijos daktarą egzaminacijos reikalui.

Yra aišku kiekvienam, kad sėkmingas bujojimas pa
šalpos organizacijų yra galimas tų, kurios turtingos pini
gais, skaitlingos nariais, mol a įtraukti čiagimį lietuvių 
jaunimą, turi ątsakomingą tvarką Draugijos nariams, ku
ri neapsunkina esančių narių organizacijoje — tinkamai 
narius aprūpina ligos nelaimėje ir tt. Tokios orgaizacijos 
yra palaima savo nariams, nes jie randa širdingą patarna
vimų laike ištikusios ji/ gyvenime tragingo nuotikio. Šito
kia draugija yra Chicagos Lietuvių Draugija Savitarpinės 
Pašalpos, pertat visiems Chicagos lietuviams verta dėtis 
prie šitos organizacijos, nes laike ligos nelaimės turėsite 
kaip piniginę, taip ir moralę paramą.

Lietuviai, vyrai ir moterys, dar sykį esate nuoširdžiai 
kviečiami į Chicagos Lietuvių Draugiją S. P. aprūpinimui 
savo pačių reikalų. Prašymą įstoti Draugijon gali priduo
ti pas kiekvienų šios Draugijos narį, veikiantį kontestantą 
arba kreipkitės asmeniškai i Draugijos Kontesto Raštinę, 
1739 So. Halsted St. (“Naujienose”) — čia galėsite gauti 
reikalingas informacijas apie Draugiją ir išpildysite apli
kaciją įstojimui į Draugiją.

Jeigu Tamstai nėra liuoso laiko asmeniškai atvykti j 
Kontesto Raštinę, malonėkite išpildyti žemiau esamą “Pa
reiškimą” ir iškirpę prisiųsti į Kontesto Raštinę žemiau 
pažymėtu adresu. Musų Draugijos atstovas atvyks pas 
Tamsta asmeniškai pasikalbėti šituo reikalu Jūsų nuskirtu 
laiku arba suteiks reikalinga; informacijas laišku. Lauksi
me.

PAREIŠKIMAS':
Noriu įstoti Chicagos Lietuviu Draugijon S. 1’., bet neturėdamas 

liuoso laiko atsilankyti asmeniškai į Jūsų Draugijos Kontesto Raš
tinę, prašau Jūsų Draugijos įgaliotinio atsilankyti į mano namus 
paaiškinimui man reikale įstojimo Draugijon arba suteikite plates
nes informacijas laišku.

Mano Vardas Pavardė ................................................................;..........
Adresas ............. ............................................... ........................................
Lubos ..................  Telefonas ...................... -........................................
(Iškirpę šitų “Pareiškimą” siu kitę žemiau pažymėtų adresu) 

Chicagos Lietuvių Dr-jos Kontesto Raštinė, 
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

__-_____ . 9 — !!■ ■ ■ ——---- ------

CHICAGOS 
ŽINIOS

J. Sturlis, gyvenąs 524 W. 
85 st., susikrovė $1,200. Jis 
rengėsi grįžti į gimtinę šalį. 
Bet nusitarė sužinoti pas čigo
nę apie savo likimą. Taigi už
suko pas laimės spėjikę adresu 
1337 S. Jefferson st. čigonė 
pažiurėjo į jo pinigus, suvynio
jo į skudurą ir liepė ateiti ke
lioms dienoms vėliau. Kai Stur
lis atėjo, tai neberado nei či
gonės, nei pinigų.

♦ ♦ ♦

šeštadieny j, popiečio laiku, 
du vyru įlipo j Madison gatvės 
karą ties ('anai gatve. Kai kon
duktorius pareikalavo mokes
ti cs, vienas vyrų pastebėjo ki
tam :

“Tai juokinga, jis nori, kad 
mudu jam užsimokėtume.”

Ir abu, ištraukę revolverius 
iš kišenių, sukomandavo: “Ran
kas aukštyn!”

Jiedu atome iš konduktorio 
$8.89. O kare tuo laiku buvo 
kelios dešimtys žmonių. Suatab- 
dę gatvekarį, banditai iššoko 
ir dingo žmonių minioj. 

* * *
Du vyru šeštadienio vakare 

surišo barberį, David Browną, 
kurio barbernė randas 737 W. 
I3rd St. Paėmė $1,142. 

♦ * ♦

Vėlai du plėšikai sustabdė 
ties Sacramento avė. žmogų 
vardu J. Koras, gyv. 3500 N. 
Ix)iig avė. ir Martiną Reeze. Iš 
K oro jie atėmė $250, o iš Reeze 
— automobilį ir 40 dolerių.

♦ ♦ ♦

Policijos agenlai užpuolė Mc- 
Henry “rodliauzę”. Areštuota į 
50 bačkų alaus. Suimta ir sve
čių. Jų tarpe sekamos pavardės 
skamba ytin lietuviškai: Mi
elinei Justen, R. Shales, L. Ze- 
roeki, Joseph Shidivry. 

♦ ♦ ♦

Naktį iš šeštadienio į sek
madienį tapo pašautas Bernard 
Maloney, 21 metų, gyv. 3723 
Parnell avė. Jį pašovė Jack 
Shuh, naktinis sargas. Pasta
rasis aiškina savo žygį tuo, kad 
pašautasis vaikėzas ir pora jo 
draugų rengėsi apiplėšti jį. 
Vaikėzas buvo pašautas ties So. 
Lowe avė. ir 39-ta gatve.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Bridgeportas

Nėra kito šaltinio 
iš kurio plauktu 
tiek naudingų žin’v 
kaip Naujienom

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriUrj

Draugystė Lietuvos Dukterų 
rengia išvažiavimą sekmadie
ny j, rugsėjo 4 dieną, Willo\v 
Springs, ties Tautiškomis ka
ilinėmis. Pradžia kaip 10 vai. 
ryte. Įžanga visiems liuosa. Tė- 
mykite draugijos iškabą.

Išvažiavimas bus vienas skai
tlingiausių, kokių yra kada bu
vusių. Viena, dabartiniu laiku 
musų draugija yra žymiai pa
augusi nariais ir finansais ir 
todėl, kaip skaitlingos nariais 
draugijos išvažiaviman, daug 
ir žmonių atsilankys. Antra, 
bus puiki muzika, grieš keturi 
muzikantai. Šokiai bus su iš- 
laimėjimais, nes turime virš 20 

dovanų. Be to, bus įvairių žais
mių.

Taigi, gerbiamos drauges ir 
jūsų šeimynos, taip pat ir sve
čiai, esate kviečiami širdingai 
visi dalyvauti musų išvažiavi
me. Prie skardžios muzikos ga
lėsite smagiai šokti kvėpuoda
mi malonų tyrą girios orą.

Pietus meldžiame nesi vežti, 
nes musų komisija turės paga
minusi visiems puikių lietuviš
kų valgių. Kviečiamos širdin
gai yra taipgi draugės, kurios 
nepriklauso šiai draugijai, nes 
musų išvažiavimas bus drau
giškas išvažiavimas ir draugiš
kas priėmimas naujų narių.

Viena rengėjų.

Marųuette Park
Pirm floros mėnesių Mar

ti uette Parko apielingės gyven
tojai buvo suskatę rašytis po 
peticija miesto viršininkams, 
kad ant Westem avė. ir 69-tos 
gatvės išreikalavus įstatymą 
šviesų “stop” ir “go”. Bet su
rinkta apie pora šimtų parašų 
ir peticija pasiųsta miesto ma- 
yorui Thompsonui. Gauta dabar 
atsakymai. Vienas tų atsakymų 
skamba taip:

Peticija (prašymas), pasira
šyta savasties valdytojų ir pi
liečių, gyvenančių 69-tos gatvės 
ir Western avė. apielinkėj, ir 
pasiųsta jo garbei mayorui, 
kurioj prašoma įtaisymo auto
matiško prietaiso reguliavimui 
trafiko ties 69-ta ir S. Western 
avė. tapo paskirta mano žiniai.

Tas reikalas, savo keliu, bu
vo perleistas p. Leslie Soren- 
son, trafiko inžinieriui, iš de
partamento viešųjų darbų, dėl 
tos priežasties, kad šios kla
sės tarnybą paėmė savo žinion 
minėtas departamentas sulig 
miesto tarybos nuosprendžiu, 
padarytu kovo 9, 1927.

Be abejonės, jus išgirsite 
atsakymą į peticiją artimoj 
ateityj iš p. Sorensono.

Pasirašo Michael Kennedy, 
komisionierius.
Mayoro Thompsono atsakymas

Brangus pone:
Peticija, pasirašyta savasties 

valdytojų ir piliečių, gyvenan
čių 69-tos gatvės ir Western 
avė. apielinkėj, kurioj reikalau
ta įtaisyti ant kalbamos kryž
kelės šviesas “stop” ir “go”, ap-’ 
laikyta.

Man labai malonu bus pada
ryti, ką aš galiu, kad pagelbė
jus išspręsti šį reikalą, ir aš 
kreipiaus tuo reikalu į gaso ir 
elektros departamento komi- 
sionierių.

širdingai jūsų... Pasirašo 
Wm. Hale Thompson, mayoras.

Tai tokie du laiškai aplaiky- 
la iš aukštųjų miesto valdinin
kui prašymą, kad ties 69-ta 
gatve ir Western avė. butą įtai
syta “stop” ir “go” šviesos. 
Reporteriui taipgi pranešė vie
tos suinteresuoti piliečiai, kad 
šiomis dienomis ties kalbama 
vieta stovėję miesto* valdinin
kai ir surašinėję, kiek automo
bilių Čia pravažiuoja. Kokios 
to surašinėjimo pasekmės bus, 
dar nežinia.

Vienok kad šios šviesos yra 
būtinai apielinkės gyventojams 
reikalingos, reikia pripažinti. 
Dalykas t^oks, kad per pastaruo
sius keturis metus ant 69-tos 
gatvės ir Western avė. kryžke
lės buvo užmušta 12 ypatų, gi 
sunkiau ar lengviau sužeista 
buvo kelis kartus daugiau.

Reporteris.

Burnside
Man darbo Išieškant teko 

užeiti į Illinois Central R. R. 
dirbtuves. Paklausęs darbo, ga
vau atsakymą, kad yra paleis
ta iš darbo 790 darbininkų, iš 
kurių tapo sugrąžinta pora 
šimtų, o kiti palikta ant Dievo 
valios. Blogi laikai, vasara bai
giasi, o kaip bus su žiema, tai 
nežinia.

♦ ♦ ♦
Pirm keleto dienų eksplioda- 

vo “bravoras” prie 90 st. ir 
University avė. Bravoras išva
rydavo tikro spirito po 100 ga
lionų dienoj. Dirbo keturi dar
bininkai. Nuostolių padaryta 
į $2500.

Burnside pagarsės trumpu 
laiku kaip kokia stebuklų vie
ta. Profesorius Jukelis ketina 
įsteigti universitetą dirbti “Vil
niai” redaktorius, ba jau da
bartiniai nebeatlieka savo už
duočių, nes dagi jis pats esąs 
nepatenkintas jais. Sakoma, 
Andriulis nesijaučia gerai, apie 
ką pats prisipažįsta. Strazdas 
vis kasdien kosėja nuo rusiškų 
sandvičių; Gasiunas norįs ap
leisti savo vietą, nes nusijaučia, 
kad jam geriau tinka bacberia- 
vimo amatas; Bacevičius nemo
ka anglų kalbos ir nekoks esąs 
melagis. Todėl tai Jukelis pra
dės “Vilniai” naujus redakto
rius dirbti.

O bumsidiečiai turės centrą, 
kur redaktorius dirba ir gal lai
mės jiems bus lemta patekti j 
tokias vietas. —Reporteris.

Bridgeportas
Surprais parė

Surprais parė — labai leng
va ištarti, bet ne lengva su
rengti.

Daugybė surprais parių yra
rengiama, bet kas iš to, kad
tik vieni rengėjai arba rengė
jos težino apie jas? Ale kai Pau
las rengia, tai beveik visi “Nau
jienų” skaitytojai žino.

Imkime, pavyzdžiui, surprais 
parę, kurią reporteris Rautas 
surengė p-ui Vaznoniui, — tai 
buvo kas kita! Visi linksmino
mės, kiek norėjom.

O nedėlioj Kaulas sukvietė 
pas Vaznon. vien tik žymesnes 
ypatas užbaigimui paros. Žino
ma, užbaigti kiek žymesnę pa
rę kitaip ir negalima, kaip tik 
įtraukus ją į rekordą. Taigi 
Raulas pašaukė Deering steiši- 
ną, o jau tie su savo rekordais 
už poros minučių ir čia.

Bet tik trobelis su tais ne- 
daverkomis, kad jie jferekorda- 
vo ant vietos, bet nuvežė mus 
visus į steišiną.

Tai matote, kad jeigu rengia
te kas surprais parę, tai ilgai 
nelaukdami praneškite Raului, 
o jau jis jums surengs taip, 
kad ir rekordas nieko nekaš
tuos. —Raulas.

Sudegė 4 metų mergaitė
Emilija Semaškaitė, 2431 W. 

45 St., susikūrė su kitais vai
kais ugnį ir pradėjo žaisti. 
Staiga užsidegė jos drabužiais. 
Kol ugnis tapo užgesyta, ji la
bai apdegė. Tuoj ji tapo nu
vežta j ligoninę, lx‘t nebepa- 
sveiko, — rugpiučio 25 d., 2 
vai. po pietų, ji pasimirė, šeš
tadienį Eudeikių pagrabų įstai
goj įvyko koronerio tyrinėji
mas.

Laidotuvės įvyks rytoj, rug
piučio 30 d. Ji bus laidojama 
šv. Kazimiero kapinėse.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

Valandos: 
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Neda

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

2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

SAPNINYKAS
Nauja laida

Tik-ką išėjo iš spaudos

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

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

Puikiai atspausdintas 
graži popierių kaina

75 centai

Naujienos
1739 So. Halsted St.

Čhicago, III.

Garsinkitės Naujienose

Pastaba: Mano ofisas dabar randas)

OPTOMETRTSTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt}, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- 
.■ie atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tei. Boulevard 7589

LAGHAVIGZ ’
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd I’lace

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

J. F. RADIJUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse t.atar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie gralių išdir- 
bystės.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

j 3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL. 

i \ ... ■ ............. ~ —

A + A
EMILIJA SAMOšKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pa

sauliu Rugpiučio 26 dieną, 
11:55 valandą ryto, 1927 
m., sulaukus 4 m. 11 mėn. 
amžiaus, gimus Chicagoje, 
III. paliko dideliame nuliū
dime motiną Oną, po tėvais 
Savickaitę, tėvą Joną ir 
brolį Joną, 7 metų ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas, ran
dasi 2431 West 45th St.

Laidotuvės įvyks Utar- 
ninke, Rugp. 30 dieną, 8:30 
vai. ryto iš namų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. E. Samoškai- 
tės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame, Tėvai, 
| Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
3 graborius Eudeikis, Phone 
3 Yards 1741

A + A
Antanas Adomaitis
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugpiučio 27 dieną, 9 vai .aulą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 49 me
tų amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Raseinių apskr., Skirsnemunės 
parap., Amerikoj išgy' eno 20 
metų. Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Marijoną, po tėvais 
Bybartaitč, sūnų Antaną 18 m. 

ir dukterį Mancelių 15 m., ir 
pusseserę Veroniką ir švogerį 
Kazimierų Kasilauską.

Kūnas pašarvotas, randasi 
922 W. 35th Place.

Laidotuvės atsibus Rugpiučio 
30 d., 8:30 vai. iš ryto iš namų 
į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioj atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėta? į šv. Kazi
miero kapines.

Dideliame nuliūdime liekame, 
Moteris, Vaikai, Sesuo ir svo- 
geris.

Laidotuvės*> i 'tarnauja t ra- 
borius Rudžius.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Town of Lako
Buvo laikas, kuomet 

kiai tarp lietuvių ir lenkų, gy- 
venusiu vienoj apylinkėj, jau
tėsi įtempti.

Toks santykių įtempimas Ha-1^ 
bar pastebimas ant Town <»f • 
Lake tarp lenkų ir meksiki(S 
čių, gyvenančių kaimynistėj. 
Santikiai ypatingai pablogėjo, 
kai keletas dienų atgal meksi
kietė moteris, p. Juanita Geda-. 
ra, nušovė lenką Povilą Gra- 
binskį, buvusį seniau šerifo pa
dėjėją (deputy sheriff).

Ih’ietikis įvyko taip: Juani
ta Gedara, jos vyras ir jų vai
kas ėjo šalygatvhi; šalygatviu 
važiavo ant dviračio jaunas vai
kėzas. Jis norėjo prasilenkti su 
ėjusia šeimyna, bet nuvirto nuo 
dviračio. Virsdamas pervertė 
meksikiečių vaiką ir pats skau
džiai užsigavo.

Moteriškė pradėjo mušti vai
kėzą, kuris jautėsi ir be to ge
rokai nukentėjęs. Netoliese au- 
tomobiliuje sėdėjo Povilas Gra- 
binski. Jis užsistojo už vaiki
ną. Tada meksikietė ištraukė iš 
pančiakos revolverį ir šovė tris 
kartus į Grabinskį. Pastarasis 
neilgai trukus mirė German 
Deacon ligoninėj.

O meksikietė moteris, jos vy- 
las ir vaikiščias ramiausiu bū
du nuėjo savais keliais. Kada 
policijai buvo pasakyta, kas pa
šovė Grabinskį. ir nurodyta, 
kur meksikiečiai gyvena, pasta
roji, žinoma, ilgai nelaukdama 
padarė vizitą pas Gedarą.

santi-1

Iš syk, sakoma, Juanita Ge- 
1 dura gynėsi nešovusi Grabins- 
kio. Bet padarius kratų ir su
radus revolverį pas ją už pan- 
Čiakos ir užtikus, kad trys kul
kos iššauta nesenai, Juanita 
Gedara prisipažino šovusi Gra- 
binsk|. Aiškino dariusi tai to
dėl, kad buk Grabinskis jų ko- 
liojęs.

ši« įvykis sukėlė daug kal
bų Town of Lake kolonijoj. 

! Dalykas toks, kad meksikiečiai 
yra palyginamai naujas elemen
tas čia.
šiem s I 

’ lietuviams ir lenkams, 
ir policijai, 
dabar daug,

Naujas ne tik senie- 
vietos gyventojams,

Ix»t 
'l'odvl ir kalbama
kokio budo yra 

šie nauji kaimynai.
Ir tuo klausimu Reporteriui 

teko išgirsti žodis-kitas. Vienas 
r Bitas Town of Lake pilietis 
štai ką papasakojo jam. Girdi, 
vakar ilgai kalbėjau su vietos 
policijos stoties seržantu apie 
Grabinskio nušovimą. Seržan
tas pranešus jam, kad polici
ja jau dabar turinti ir, matyti, 
turėsianti daugiau trobelio su 
meksikiečiais, negu su lietu
viais, lenkais ir net italais.

Italai papildo daug nusižen
gimų, bet paimk italą policijos 
nuovadon, jis ginsis, jis teisin
kis, jis tečiaus netylęs ir kal
bėdamas, jei tik yra kaltas, 
prasitars. Ačiū tam italas, 
nors nieku bildu neprisipažins 
prie kaltės, vienok jis galima 
sugaut. Kitaip betgi esama su 
meksikiečiu. Jis irgi neprisipa
žins. Jis tečiaus nekalbės. Į vi
sus klausimus jis atsakinės vie
nu žodžiu: “No”.

“No” ir “no!” Na ir daryk 
tu u juo ką nori. Taigi vietinių 
gyventojų — ypač tokių, ką 
turi patyrimų iš suėjimų su ki
tais žmonėmis —> nuomonė ir 
patarimas yra vengti ginčų su 
naujais kaimynais. —Report.

Help Wanted—Male-Female
Darbininlni Reikia  

VYRAI IR MOTERYS 
AR JUS NORITE DIRBTI?

AR JUS GALITE SUVARTOTI 
PINIGUS

Ar jus norite dirbti vieną valandą 
nuo 7:30 Iki 8:80 kiekvieną vakmą? 
Iš priežasties pasidauginimo musų 
biznio, mes atidavėm keletą naujų 
departamentų, nėra skirtumo ar jus 
esate profesijoj arba turite amatą, 
mes turime vietą <lel_ ju«ų, jei. j»js. tik j 
pašvęsite viena valandą kiekvieną 1 
vakarą, mes mokėsime jums $40 j sa-; 
vaitę. Turi blskį mokėti angliškai.

MES PERTIKRINOME KITUS
MES PERTIKRINSIME IR JUMIS 

šis darbas netrukdys jūsų dabartinio 
užsiėmimo. Dailias yra paprastas, 
patyrimas nereikalingas ir visai ne
reikia nieko pardavinėti. Jus galite 
tikt tai vietai, jei jus turite 25 me
lus amžiaus. Jei jus esate tas žmo
gus, kuris nori pasiekti ką nors auk
štesnio, negu (lanartinis jūsų užsiėmi
mas, todėl atsišaukite asmeniškai u- 
tarninke, Augusto 30 d., 8 vai. vaka
re, 12 aukštas, Towers Bldg., 6 N. 
Michigan Avė. Tas tiktai liečia tokius 
darbininkus, kurie nori dirbti, kurie 
nori ką nors atsiekti. Randasi neapr- 
ribuotų progų šiame naujame projek
te, bet jus turite veikti greit,—VEI- 
KIT TUOJ — nes tos vietos bus už 
imtos labai greit. Tai yra didžiausia 
proga Chicagoj, ir jei jus esate regas 
darbininkas ir atsakysite į tai greit, 
nes aplikacijos nebus priimamos po 
utai*ninko Augusto 30 d., 8 vai. lygiai, 
12

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo Ceader grojlklį 
pianą su 75 rolellais ir suolelis už $75. 
Priimsiu $30 cash, o kitus išmokėji
mais į 3 mėnesius nuo tinkamų žmo
nių.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas su garažium/ Puikioj apielin- 
kčje, Roselandc. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.

SAVESTY, 
6512 So. Halsted St.

GROJIKIJ PIANĄ
v»h.mi£ I turiu parduoti tuojau, su cablnet,
dmo jums $40 1 sa- ■ le|ia|B' 1K,nciu|lli f)’ tubų ru(li() 

! t,. Kaina $50 cash.
W. F. SCHUBBE, 

13 So. Kedzie Avė.

ro-
se-

Gražus 5 kambarių mūrinis namas, 
karštu vandeniu šildomas, 2 karų ga
ražas, cementuota gatvė, gražioj apie
linkėj, geriausis bargenas North West 
Side, lenxvais iSmokfijimais. Pama- 
tykit šj bargeną tuojau, savininkas 
3458 Natchcz Avė. Tol. Palisade 5690

KAS NAUJO MUZIKOJE

NAUJI LIETUVIŠKI RE
KORDAI IR ROLĖS

Ar nori būti linksmas ir sveikas? 
Išgirsk šiuos Naujus Lietuviškus Re
kordus: Vanagaičio, Babravičiaus, 
Butėno, Kipro Petrausko ir kitų.

(dainavo A. Vanagaitis
16071—Karvutė ir Doleris 
16073—Reikia lept, dalis I ir II

įdainavo J. Kudirka
16064—Piauti linksma ir Pasisėjau 

Rūtelę
16060—Prapuoliau motuše ir Liepė 

tėvelis
10059—Vienas žodis ne šneka ir

Iš Rytų šalelės
16055—Tu mergelių dainavimas ir 

Kieme mergelė auga
16056 Kad galėčiau ir

Kai aš buvau neženotas. 
1G054—Dzinguliukai ir

Dal-dul dūdelė
I^rajino Lietuviška Orkestrą 

16057—Pabučiuok mane ir
Ragana Polka 

16065—Kalakutai šiauduose ir 
Garbės Polka

16066—Tamsios akys Valcas ir 
Volgos burliokų daina 

16053—Linksma porelė Polka ir
Linksmas medžiotojas 

16052—Ištikimas draugas Polka ir 
Regina Valcas 

16049—Kaimiečių Valcas ir
Kitayanka Polka

(dainavo Jonas Butėnas
160*18—Lopšinė Daina ir 

Išgėriau septynias 
16044—Kalinio Daina ir

Mano gimtinė * 
16041—Mes be Vilniaus nenurimsim 

ir Girtuoklio Daina
16040—Eina garsas nuo rubežiaus Ir

Oi kai aš pas močiutę buvau 
16038—Lakštingalėlė ir Aguonėlė 
16037—Kada noriu verkiu ir

Ant ežerėlio rymavo
Dainos kitų artistų

Kas Subatos vakarėlį ir
Meilė tėvynės nemari 

šventas Rokas ir Scrantų 
melagis-komiška daina 

Laimė ir nelaimė ir
Bevaikis—komiška daina 

Muzika, muzika ir
Dainuok sesute Lapun?le 

Neverk brangi ir
Rigolette— 
įdainavo K. Petrauskas.

KAINA PO 75c VIENAS
Siunčiame į kitus miestus, perkant 

6 ant sykio apmokame persiuntimo 
lėšas.

JOS. F. BUDRIK (Ine.), 
3417 So. Halsted Street

Chicago, III.
Didžiausia Muzikos Krautuvė.

AFTER ILLNESS
Let Tanlac build you up
If i llnesshasclaimed you for avietini, 
your health is poor, your vitality low, 

build back robust health with Tanlac.
It is na ture's own body builder, made 

from roots, herbs, and barks. Over 52 
million bottles already sold.

Many thousands of happy healthy 
folka owe their present sparkling health 
to Tanlac. Some of these are yourown 
neighbors. They’ll gladly tell hotw 
Tanlac restored them to robust health. 
Over a hundred thousand lettera from 
grateful frienda are on file thanking 
Tanlac for the good it has done.

YourdruggisthasTanlac. Getatrisi 
bottle today, and atart on the road back 
to vigoroua, sturdy health.

TANLAC
FOR YOUR HEAL.TH

CLASSIFIED ADS
ų kų, Kur. • Kada
rengia, veikia ar kviečia

Announcements
Pranešimai

SLA 36 kuopos nariams 
: kad užsimokPti duokles 
' pas mane namuose (320 
avė.). Eidamas finansų raštininko 
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno 
36 kuopos nario domę i tai. kad 
jūsų teisCs Susivienijime pirmiau- 

Įsia nriklauso nuo to, ar esate už- 
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 

1 neužsimokėjes per tris mėnesius, 
I esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
mokesniai užvilkti, ateikite, nelauk- 

Į dumi, kol įvyks kuopos susirinki
mas, pas mane į namus ir užsimo
kėkite. —J. Balchunas,

SLA. 36 kp. ifnansų f'št.

ranešu

Susivienijimo Lietuviškų Draugijų 
ir Kliubų Bridgeporte, laikys mėnesi
nį susirinkimą, antradieny, rugpiučio 
30 d., 8 va), vak., Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svet., 3133 So. Halsted St. 
Draugijų atstovai ir valdybos malo
nėkite laiku pribūti, nes yra svarbus 
susirinkimas. P. K. nut. rašt.

Persona!

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-dlvision že

mę ir jums nori panaikinti kontrak
tus arba jus nesutinkate su kontrak
tu, tai pas i matykit su manim tuojau.

A. B. ALLEN
134 N. I^a Šalie St. Central 33^5

LIETUVIAI — Tonuilai pagamina 
daugiau mirčių negu appendieitia. Šir
dies ligos ir reumatizmas paeina nuo 
ligotų tonsilų. Išimkit juos dėl savo 
apsisaugojimo, prieinamomis kaino
mis dėl visų. Dr. Frank L. Nathanson, 
3846 W. Madison St. Van Buren 7556

REIĘALINGAS patyręs partneris j 
pekamės biznį. Pekamės vieta ran
dasi mažame miestelyj. Galima pa
daryti pinigų. Del {formacijų kreip
kitės laišku į »

NAUJIENŲ SKYRIŲ
3210 So. Halsted St. Box 242

aukštas.
TOWER BUILDING
6 N. Michigan Avė.

Help Wanted—Malė
parbininkųReilria

REIKALAUJU reprezentantų viso
se lietuvių kolonijose, uždarbis $50 
i savaitę ir aukščiau, bedarbis ar dar
be būdamas nedaro skirtumo. Rašykit 
toj

B. Ja.sudes & Co., 
2015 So. Robey St. Chicago, III.

Turi gerai 
angliškai.

5 _ VYRŲ — 5
Alga 
išrodyti ir kalbėti

M r. AnthonyMatykit
134 N.

Rm. 1514

Real Estate For Sale
Namai-žemC Pardavimui

PARDAVIMUI naujas 2-jų flatų | STOGDENGYSTE 
muro namas ant 62nd St. ir Fair-! T / t? 
field Avė. po 6 kambarius, miegamie- a
Ji porčiai, garu šildomas, geležiniai ~ ““ “ ** 
balkiai, pleisteruotas beseinentas, per

Misceilaneous
įvairų*

Ir garantuojamas už $4. Automobi- 
____ _ I1U» tr°kų patarnavimas Chicagoj ir 

visą "baltojo aržuolo medžiu užbaigi- . Ist«’gta 34 metų senu
mas, ir dviejų karų garadžius. Visi i m0. Didžiausia ir geriausia stogų 
įrengimai pagal naujausios mados, dengimo įstaiga Chicagoj. lik paty- 
(Savininkas) J. Grybas, 10138 Yale rę unijos darbininkai samdomi. 
Avė. Commodor 0248 ----- ------------------ —

Furniture & Fixturcs
Rakandai-Itaiaal ,

GRAŽUS 4 kambarių nauji rakan
dai, greitam pardavimui, 3 šmotų 
p.’rloro setas, 7 šmotų riešutinis val
gomo kambario setas, 3 šmotų mieg- 
ruimio setas, springsai, matrasas, vir
tuvės setas, 2 kaurai 9x12, lempos ir 
maži kaurai, viskas už $340, dalimis, 
6542 N. Clark St.

30x150 biznio lotas, prie Burlington 
St., netoli BTant St., Wostmont, III. 
kaina $1400, išmokėjimais. Taipgi lo
tas prie 95 ir lajomis, 37’4x125. Par
duosiu greit ir nebrangiai. Phone 
Hemlock 5184.

Pardavimui 11 kambarių namas, y- 
ra gasas, elektra, cementuotas skie
pas, 5152 S. Kildare Avė. arba 6 kam
barių fialas rendon, nebrangiai. PI- 
TASSI, 2312 W. Van Buren St. Tel. 
West 0749.

Pečius, fikčeriai pardavimui. Elekt
rinis kavos mali k lis, cash registeris, 
didelis ice box, vogos, naujos mados 
viskas. 2612 W. 47th St.

Automobiles

PARDUOSIU nebrangiai sa
vo 17 metų įsteigtų biznio pra- 
pertę, 21X135, $15,(MM) cash, 
kilus išmokėjimais, krautuve, 
6 kambarių flatas, 2 karų ga
ražas. 1(547 W. 63 rd St. Pros
pect 3394.

PARDAVIMUI 3 ar6a 4 lotai ne 
toli Nonvood Parko per savininką, i 
30x125 ir 40x125, nebrangiai. Telefo- 
nuokit savininkui. Mansfield 9090.

. DUNNE ROOFING CO. 
3411-16 Ogden Avė., 

Phone Lawndnle 0114

KANDYS 
BLAKfiS

I DALESKITE JUMIS PALIUOSUO- 
'Tl NUO BEREIKALINGO RUPES- 

vos, elektra, gasas, cementiniai šaly- č(O APIE RAKANDUS. KAINA PI- 
takiai, moderniški parankumai, par- GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX- 
duosiu pigiai, savin. Mansfield 9090. TERMINAT1NG CO., 159 N. DEAR- 
------------------------------------------------ BORN ST. PHONE DERBORN 4941.

5 kambarių Uungalow, sienose lo-

2 aukštų mūrinis namas, 3 karų ga
ražas, 50 pėdų lotas, moderniškas, ne
paprastas bargenas. Palisade 3432.

LEISKIT atlikti jūsų karpenterys- 
tės darbą. Taisymas ir cementinis 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas. Triangle 8993.

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

pa-

GENERAL Service Construction Co., 
1214 Grand Avė., Telephone Monroe 
0611, Specialistai visokios rųšies na
mų taisymo. Pakeliam namus, ce- 
mentuojam pamatus, įdedam šalygat- 
vius, karpenterių darbą atliekam, per- 
taisom krautuvių frontus ir tt.

i PARDUOSIU už “cash” arba mai
nysiu į rezidencijos lota savo vi- 

I sai nauji automobilį 1927 m., va
žiuotas dar tik <800 mylių, mokėta 
$1,100. Kurie turite rezidencijos lo
tą ('hieagoje ir norite mainyti į au
tomobilį, malonėkite atsišaukti. 
Taipgi perkantiems už “cash” duo
siu gerą nuolaidą. “Aušros Knygy
nas” Box 241, 3210 S. Halsted St.

į Tol. Boulevard 9663.

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

100x235 pėdų j Lisle, Mclntosh sub- 
diviziją, paaukavimas už $500 eųuity 
už $300. M r. Whalen. Prospeet 8700

NAUJAS mūrinis namas, 11 
gyvenimų ir 2 Storai, vėliausi įtai
symai, sienos, lovos ir vanos su 
lietum: parcelinis ice box ir parce-j r • —~
linė.s šėpos virtuvėj. Kevance boi-! ]__ 2__Z,
lerls, garu šildomas. Morgičius bai- ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo- 
gias tik už 5 metų. Parduosiu pi- ' •- —----- — *--x- 'r-:------ -----
ginu $1500 negu vertas.

Kreipkitės tuojau. Padarysite 
metu dvigubus pinigus. 

A. VISBARAS 
6409 S. Kedzie avė. 

Hemlock 3825

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik

ti kur nors mieste. Taisome, over- 
hauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk 
šį skelbimą. Roosevelt Auto Hospital, 
1154 So. Albany. Van Buren 8341.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pieno ir graserio 
krautuvė. Turiu parduoti iŠ priežas
ties ligos. 1802 West 46th Street.

PARDAVIMUI pirmos klesos 
grosernė ir delikatesen, nebrangiai 
iš priežasties ligos. 1407 W. Adams 
St.

Tiktai $1,000 įmokėti.
Ką tik užbaigtas gražus muro-gele- 
žies konstrukcijos namas, aržuolo tri
nas, karštu vandeniu šildomas, vė
liausios mados įrengimai, gražioj a- 
pielinkė, 25 minutės važiavimo iki yi- 
durmiesčio, C. B. & Q. Kaina teisin- (

i geną, 6940 W. 30th PI. * Taipgi mes j 

jmokėjimo. H. Finegold, 4704 N. Šaw- 
yer Avė. Phone Keystone 2487-8860.

PARDAVIMUI medinis 2 pagyve
nimų po 6 kambarius namas. Pigiai 
tik $4,500. 1711 Newberry Avė.

PASTATYSIM ant jūsų loto 5 kam
barių mūrinį bungalow, aržuolo tri
nias, furnas šildomas, už $5150, iš
mokėjimais pagal* sutartį. David 
Whithelaw, Builder, 4417 N. Major 
Avė. Kildare 8490

LIETUVIAI. Kalbėkit savo prigim
ta kalba, padarykit sau prospektus, 
patyrimas nereikalingas, mes parody- j 
sim kaip mieruoti. Reikia pardavinė
tojų pardavinėti geriausiai pasiutus 
siutus, nuo $24.50 iki 32.50. Pradėkit 
tuojau, gera mokestis. Ring & Wil- 
son, 3459 Cottage Grove Avė.

PARDAVIMUI pigiai restauranas. 
Biznis išdirbtas per keletą metų, lie
tuvių apgyvento] apielinkėj. 8206 So. 
Halsted St.

CICERO.—Pardavimui valgykla, su 
visais naujais įtaisymais, parsiduoda 
labai pigiai, kaina $1000, arba įmo
kėti tik pusę, renda labai pigi $65 j 
mėnesį. Atsišaukit pas

A. Minauską, 
1247 So. Cicero Avė. Cicero, III.

--------- ------------------------------------- j FLASH AUTO Service, 2634 Mil- 
SU mažu įmokėjimu galite waukee Avė. Spaulding 8476. Pilnas 

Ka.'pS&Hpaty“ Pamalk šjtar- j nupirkti nauju <> kambarių mu- i
r • , . . . , -J--, bungalow puikiai pabūdavo- ■ derių karui, $49.50, su darbu. 6 cilin-paatatyaime.narna anl Joto be m((derniškai jrengta Jej | <ler!* kBruį J63.86 12 meu paran

kas nori, gali pirkti ir už cash. uia už llarbą- qaupyklt ž| skelhlmą- 
Namas randasi puikioje Mar- 
quette Park apielinkėje, f“ 
trejetas blokų nuo parkų, arti' garažai, perdirbimai, nauji ir se- 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkę- ap8ka/tiiavlma prieš

Lietuviai darykit biznį su lietuviais, 
kampinė krautuvė, 5 kambarių flatas, 
3 karų mūrinis garažas, galima var
toti kaipo ofisą, mainysiu į lotą ar
ba namą kaipo dalį jmokėjimo. Walter 
J. Paul Real Estate, 3236 W. 55th St. 
Apt. Ž

REIKIA DVIEJŲ 
LIETUVIŲ VYRŲ

Kad užimtų dvi vietas musų Lietu
vių Departamente. Tai yra todėl, kad 
pasidaugino musų biznis tarpe lietu
vių kostumerių. Šita vieta bus nuo
latinė ir greitas pasisiekimas užtik
rintas tiems, kurie tiks tam darbui. 
Patyrimas jums nereikalingas, nes 
mes išmokiname visus darbininkus. 
Musų reikalavimai yra tiktai tokie, 
kad jus būtumėt apie 25 iki 35 metų 
amžiaus ir norėtumėt dirbti, kad jgi- j 
jus pasisekimą.

Ofisas atdaras vakarais iki 8 vai.
Mr. JAS VERR, 

29 So. La Šalie St. 
Room 348

PARDAVIMUI grosernė ir rakan
dai 4 kambarių pagyvenimo, vana ir 
kiti parankumai. Turiu greit parduoti 
iš priežasties ligos, leisiu pigiai. 4549 
So. Wells St.

PARDAVIMUI krautuvė, ice cream 
parloras, saldainių, cigarų, žurnalų ir 
mokyklos reikmenų, geroj vietoj, nau
jos mados fikčeriai, gyvenimui kam
bariai, pigiai. 1733 So. Halsted St. 
Canal 5904

PARDAVIMUI 2 kėdžių barbernė, 
2 Pool Tables ir Soft Drink Parlor 
su namu. Graži apielinkė, nėra biznio 
per 6 ketvirtainius blokus. 6606 So. 
Robey St. Tel. Hemlock 4295

GROSERNE ir Delicattessen par
davimui. Rumschak 1621 S. Union Av.

VYBŲ,

kurie turi
ir moka
valdyti 

automobilių.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė arba pirimaiu pusininką. Parda- 
vimo priežastis — svarbi. 4503 South 
Wood St.

TVERIASI dabar korporaci
ja, reikalauja keletu vyrų su 
vadovystės gabumais. Rekordus 
viršijantis pardavinėjimas. Del 
informacijų šaukit Mr. Frank

Jei mokate važinėtis su uždary- p. Lang> 1917 n. Crawford avė. 
tu karu, mes turime dėl jūsų Albany 5032, 

1 --------------------- —-----------------
labai pelningą ir gerą vietą, GROSERNfiir bučernė pardavimui, 
. .. . .. , .. , geras nuolatinis biznis, visas biznis
laike jūsų huoso laiko Ir nedė-jcash. $1800 cash. 2837 W. 39th St.

liomis. Atsišaukite tuojau:
. Lafayette 7624

MR. LUCKENBACH
Suite 505 6 North Clark St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA . .
ra t orkų prie vaikų dresių. 125-129 
S. Markei St. 7 fl. Alexander Bros.

patyrusių moterų ope- 
prie vaikų dresių. 125-129

REIKIA jaunos merginos lengvam 
namų darbui prie šeimynos su 1 kū
dikiu. Kambarys ir valgis. Mrs. 
Weis8, 1520 S. Millard Avė. Craw- 
ford 0855. /

MANAGERIO
Gera proga atsakančiam vyrui su ka-
pitalu, investuoti i pelningą j staigų ir 
vesti Chicagos ofisą. Del tolimesnių
informacijų atsišaukite.

R. B. HUFFORD, sectetary, 
Mayflower Transit Co. Ine. 
612 Merchants Bank Bldg. 

Indianapolis, Indiana.

!ba pusę
| St. Pulh

REIKALINGA mergina dirbti į Auš-1 
ros Knygyną, 3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai restaurantas, 
geroj vietoj tarp dirbtuvių. Visa ar- 

parduosiu. 11955 S. Halsted 
ullman 4396.

Fumished Rooms

PARDAVIMUI Lunch Room fikče
riai, mažai vartoti. Parduosiu pigiai, 
kam reikalingi atsišaukit. 901 W. 33 
St. Yards 4339.

6 kambariai parendavojimui vyram 
su valgiu ar be valgio. 727 W. 21 st St. 
3rd floor

Delikatesen krautuvė pardavimui, 
įsteigta per 9 metus, su visais rakan
dais, viskas modemiška. 28 W. 75 St.

PARDAVIMUI per budavotoją 5 
kambarių naujas modemiškas medi
nis bungalow, galima padaryti 4 kam
barius ant viškų, furnas šildoma, ti- 
le grindys ir maudynės, įmūryta va
na, moderniška konstrukcija, gatvė 
cementuota, gera transportą c i j a, 
$6900, išmokėjimais. 2138-40 74th Av. 
R. J. Brett. 4005 Milwaukee Avė. Kil
dare 6405

6 FLATŲ MŪRINIS, $18,000 
Eųuity $9000, mainysiu j lotus išmo
kėtus arba gerą vasarinę cottage. 
Earl Grendale, 4956 N. Kentucky Av. 
Palisade 0029

Pardavimui naujas bungalow 5 kam
barių, karštu vandeniu apšildomas, 
lotas 50x125, randasi Brighton Parke. 
Parduosim pigiai.

Pardavimui namas po 4 ir 4 kam
barius su beismantu, maudinės ir visi 
parankumai. Randasi Brighton Parke.

Pardavimui 4 pagyvenimų medinis 
namas, geroj vietoj, randasi Town of 
Lake. Parduosim pigiai.

Pardavimui naujas mūrinis namas 4 
pagyvenimų ir 4 karų garadžius įtai
sytas pagal vėliausios mados. Labai 
graži vieta, prie parko ir mokyklų. 
Randasi Marąuette Parke. 6616-18 S. 
VVhipple st.

Mes tos namus parduosime pigiai 
arba mainysime ant kitų namų, lotų 
ar biznių.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

7 Brighton Park
2-4 kambarių medinis namas, ce

mentiniu pamatu, yra vana, elektra, 
gasas, tikras bargenas, kaina $5500, 
įmokėti $2000, kitus kaip rendą.

Bučernė, stakas ir fikčeriai, pigi 
renda, mainysiu j automobilių arba 
lotą.

Marųuette Manor
11 flatų namas, 9-4 ir 2-3 kamba

rių,.modemiškas, namas 1 metų senu
mo, mainysiu į biznį arba bizniavą 
namą, nepaisant kur butų.

2-6 kambarių naujas mūrinis na
mas, karštu vandeniu šildomas, eks
tra dideli kambariai, parduosiu arba 
mainysiu į mažesnį namą arba lotą.

150 karų garažas, labai geroj vietoj, 
geros įplaukos, mainysiu į didelį 
apartmentinį namą, nežiūrint kur jis 
butų.

2 nauji mūriniai namai, kiekvienas 
7 flatų ir krautuve, geroj apielinkėj, 
netoli parko, netoli 2 gatvekarių lini
jų, gražus kampas, mainysiu bile j 
ką mažesnį.

Lotas 100x125 pėdų, Harvey, III., 
atiduosiu už tikrą bargeną, $1200.

W. H. KELPS & CO.
2419 W. 69th St.

Phone Hemlock 8099

į GENERAL1AI kontraktoriai, plyti- 
tik nis darbas, plumbingas, namų pama-

< • I —__ 1?—V *__

Gaukit musų 
apskaitliavimą prieš pradendant dar

ias gaus lengviausias išmokėji-' bą. Bell Contracting Co. Harrison 
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. Campbell Avė.
0697, nedėlios vakarais Plaza 1820.

PARDAVIMUI krautuvės namas ir 
tuščias lotas šalyje. Visi naujos ma-1 
dos įtaisymai, priešais didelį teatrą. 
2123 W. 22nd St.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bučer-

Turiu 2 lotus, 35 mylios tolumo, y- j 
ra viq| {taisymai, suros ir apmokėti, 
aš noriu 6-12 apartmentų, dadėsiu 
cash,' arba gal man patiks maža iš- 1 
mokėta farma. GREEN, Austin 3074 j

C nių, Delikatessen, 
/ Restaurantų, Ken- 

tižių, Bekernių, Mu
sų specialumas. Ge- 

patarnavimas, žemosras 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

RėlKIA prie presų darbo, namų, 
prie dažų, įrankių ir mašinerijos, eks- 

I pertų prie galutino užbaigimo planų, 
! sumanymų. Groetchen Tool and Mfg. 
721 Fulton, Haymarket 6961.
FARMOS iki 150 mylių nuo Chi--------------------------------------------------

cagos, visokio didumo, 40 iki 500 ak- ATSAKANTIS kontraktorius, pa
rų, mainysiu j namus, nuo 2 flatų iki i budavos ir finansuos namą ant jūsų 
50 apartmentų. Schaver & Sons, 2527 išmokėto loto. Nėra jums atsako- 
S. Kedzie Avė. Rockwell 4243. mybės. Suteikiame surašą, žema kai- 

, na, darbas garantuotas. Mišką Bros.,
3942 Belmont Avė. Pensacola 9496

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus 

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

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

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. S. RAMANČJONIS.

RUBIN BROS.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė.

Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti į vieną di& 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykite 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
tu8, motorus, taigom elektros reik

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

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos

2-rus MORGIČIUS
Padarome j porų dienų 

PETRZILEK BROS & CO 
1647 W. 47th St.

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKIS 

J. P. OLEKAS, Mokytojas
8106 S. Halsted St., Chicago, III.

Miscellaneous
Įvairus

NIEKO nereik įmokėti, 5 kambarių 
mūrinis bunga)ow, $5300, pastatysim 
ant jūsų loto. Išmokėjimais kaip ren
da. Rašykit arba -telefonuokit J. D. 
Rogers Construction Co., 189 W. Ma
dison St. State 7622.

Pirkit savo apielinkėj, tiesiai iš ol- 
selio. Turime didelių mierų, 42-50. 
Nėra seal kautų, mink-squirrel trim, 
$125. Kailiniai kautai perdirbami bi- 
le styliaus $25, 2 metai garantijos. 
Singer & Cohen, 1326 Mikvaukec Av. 
Brunswick 3057*

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

SCHOOL
1507 W. Madison Slrest


