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Voldemaras prašo Lygą 
neitralizuot Pabaltijį

Anglijos unijos nutraukia 
santykius su Rusais

4

Ir kitas skridęs per Atlantą 
aeroplanas prapuolė

Voldemaras siūlo neitrali- 
zuoti Pabaltijo valstybes
GENEVA, Šveicarija, rūgs. 

8. — Tautų Sąjungos seime 
šiandie, be kitų, kalbėjo ir Lie
tuvos premjeras Voldemaras, 
kurs pareiškė, kad jo įsitikini
mu Tautų Sąjunga esanti ne
šama atgal pavandeniu.

Kalbėdamas taikos reikalu, 
Voldemaras proponavo Pabalti
jo valstybių neitralizavlmą, 
kaipo vieną priemonių Europos 
taikai garantuoti.

Skaudžiai spirgino didžiules 
valstybes. Tautų Sąjungą ir 
diplomatus delegatas C. J. 
Kambro, Norvegijos acsiVVŲ 
buto pirmininkas. Jis tiesiai rė
žė. kad didžiulių valstybių dip
lomatai Tautų Sąjungoje daž
niausiai klausimus" išsprendžia 
privačiai, o paskui tik dėl for
malumo dar diskusuoja viešai 
Sąjungos taryboje. Kambro pa
sakė, kad visos mažesnės vals
tybės laukiančios nesulaukian
čios, ką vadov ujančios valsty
bės mano pagaliau daryti nusi
ginklavimo reikalu. Vargas esą, 
kad Tautų Sąjungos susirinki
muose perdaug diplomatų, ku
rie biją viešumo.

Kambro reikalavo, kad nusi
ginklavimo priruošiamosios ko
misijos susirinkimas būtinai 
įvyktų lapkričio mėnesį, o ne
bebūtų toliau atidedamas.

Vokietija gal atgaus 
savo kolonijų

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
8. - Tautų Sąjungos taryba
šiandie nutarė padidinti man
datų komisijos narių skaičių iš 
devynių į dešimtį, ir nauju ko- 
misijps nariu padaryti Vokieti
ją

Kadangi tos komisijos užda
vinys yra prižiūrėti buvusias 
Vokietijos kolonijas, kurias ji 
dėl karo prarado, tai Sąjungos 
rateliuose kalbama, kad sutei- 
kųnas Vokiečiams vietos man
datų komisijoje esąs pirmas 
žingsnis grąžinti jiems vieną 
ar daugiau kolonijų.

New Yorke kilo didelis 
vežėjų streikas

NEVV YORKAS, rūgs. 8. — 
Vakar čia kilo vežėjų (teams- 
ters and truckmen) streikas. 
Streikuoja daugiau kaip 5,009 
vežėjų.

Kadangi samdytojai rengiasi 
ieškoti streiklaužių, vežėjų uni
jos vadai pareiškė, kad Jeigu 
jie bandysią kovoti streiką su 
pagalba streiklaužių, tai strei- 
kan bus pašaukti visi uosto 
darbininkai ir laivų krovėjai.

Vokiečių lakūnas užsimušė
ALTENBURG,. Vokietija, 

rūgs. 8. — Užsimušė lakūnas 
Triebner, bandęs iš aeroplano, 
1,500 aukštumoj, nusileisti pa
rašiutu žemėn. Parašiutas ne- 
išsiskėtė ir lakūnas nukrito.

Anglijos darbo unijos nu
traukia santykius su 

maskviškiais
EDINBURGH, Škotija, rūgs. 

8. — Anglijos Darbo Unijų 
Kongresas šiandie patvirtino 
generalinės tarybos rezoliuciją 
nutraukti visas pert raktaci jas 
su sovietų Rusijos profesinių 
sąjungų taryba. Rezoliucija bu
vo priimta 2,551,000 balsų 
prieš 620,000.

Tai buvo Anglijos darbinin
kų atsakymas į begėdišką Ru
sų profsojuzų vadų, Tomskio 
ir Dogadovo, atsiųstą laišką. 
Tame laiške jie braurla! ata
kuoja Anglijios darbininkų va
dus dėl jų vadovavimo visuo
tinam streikui, o streikininkus 
vadina “armija, kurią vedė iš
davikas J. II. Thomaą ir paka
likai, toki kaip William Joyr.- 
son-IIicks ir Purcell, kurie da
bar bendrai su Darbo Partijos 
vadais peni darbininkus iliuzi
jomis, buk parlamentinė valdžia 
galės išspręsti visas darbinin
kų klasės problemas.”

Colorados angliakasiai 
grūmoja streiku

DENVER, Colo., rūgs. 8. — 
Angliakasių vadai pranešė val
stybės pramonės komisijai, 
kad darbininkai, dirbantieji 
pietų Colorados anglies kasyk
lose, sustreikuos spalių mėne
sio 8 dieną, jei kasyklų savinin
kai iki tai dienai nepriims an
gliakasių reikalavimų.

Kasyklų kompanijoms {teikti 
reikalavimai buvo suformuluoti 
angliakasių konferencijoje, lai
kytoje Aguilare praeitą sekma
dieni. i V’.^l

Mary Pickford sumokė
jo dviem vežimais

v pinigų
H0LLYW00D, Cal., rūgs. 8.

— Apysakų rašytoja Kathleen 
Norris vakar nuvyko j filmų 
artistės Mary Pickford studiją 
skolos atsiimti. Mary Pickford 
buvo kalta jai didelę pinigų su
mą už teisę pavartoti vieną ra
šytojos apysaką krutamiems 
paveikslams. Artistė čia pat 
skolą jai sumokėjo, ir rašytoja 
Norris turėjo pasišaukti du 
trokus (vežimus) pinigams 
parsivežti. Artistė mat sumo
kėjo jai smulkiomis monetomis, 
svėrusiomis viso 4,198 svarus. 
Monetų buvo 1,235,000 dime’ų 
(dešimtukų) ir 250,000 nikelių 
(penktukų).

WASHINGTONAS, rūgs. 8.
— Iž(|o sekretorius Mellon, ku
ris atostogų buvo išvykęs į 
Europą, dabar sugrįžęs sako, 
kad ekonominės sąlygos Italijo
je ir kituose Europos kraštuo
se, kur jam tekę buvoti, atrodą 
neblogiausios ir kad Jos vis ir 
viri tvirtėjančios.

(Pacific and Atlantic PhotoJ
Du Amerikos aviatoriai — Edward F. Schlee ir William Brock, kurie Pride of Detroit aeroplanu skrenda apie visą 

pasaulį, sveikinami jiems atskridus į Londoną. Dabar jie yra Indijoj. Atlantiką jie perskrido į 23 vai. 19 min. Kelionę apie 
visą pasaulį mano padaryti į 28 dienas. (Fotografija perduota kabeliu).

Suėmė kasyklų darbininku 
organizuoto^ •

Nusikalto tuo, kad streikininkų 
mitinge laikė “karštą kalbą.”

•STEUBENVILLE, Ohio, 
rūgs. 8. — Vietos federallnia- 
me teisme, kur buvo klauso
mas kasyklų savininkų prašy
mas nuolatinio “indžionkšeno” 
prieš streikuojančius kasyklų 
darbininkus, buvo areštuotas 
John L. Owen, iš Indialapolio, 
internacionalinis kasyklų darbi
ninkų unijos organizatorius. 
Jis kaltinamas dėl laužymo da
bar esančio galioj “indžionkše
no”, nes viename streikuojan
čių angljakasių mitinge laikęs 
karštą kalbą.

Trys anglies kasyklų Kompa
nijos kreipėsi į federalinį teis
mą, prašydamos, kad teismas 
išleistų nuolatinį “indžibnk&> 
ną” prieš streikuojančius ang» 
liakasius, kuriuo butų užginta 
jiems pikietuoti arti kasyklų.

Dar du lakūnai per Atlantą Didelė tramvajaus kalas- 
prapuolė trata Evansvillėj

Pakraščiu sargyba varė 
svaigaly šmugelį

Bijo kitos panašios į Sac 
co-Vanzetti bylos

Nori statyti Borah kandi 
datų j prezidentus

Skridęs iš Kanados į Ix>ndoną 
monoplanas Sir John (’arling 
dingo

Trys žmonės vietoj 'užmušti, 
kelios dešimtys sužeistų, dau
gelis pavojingai

Inkriminuoti vienuolika asme
nų, jų tarpe penki pakraščių 
sargybos žmonės

NEVV' YORKAS, rūgs. 8. l~ 
Monoplanas Sir John Carling, 
kurs su aviatoriais kapi. Ter- 
ry Tully ir Įeit. James Med- 
calf vakar kaip 7:25 vai. ryto 
išskrido iš Kai oor Grace, Ndw- 
foundlande, per Atlaiko vimdė- 
i.yną į Londoną, prapuolė irgi 
kelionėje. Jis tuiėjo atskt sti į 
Londoną kaip šį rytą, rečiau 
iki pat vakaro nepasirodė ir jo
kios žinios apie jį nėra. Laiky
tis ilgiau ore jis negalėjo, ka-

EVANSVILLE, Ind., rūgs. 8. 
— Vakar vakarą čia atsitiko 
didelė katastrofa. Elektrinis 
ta: pumiesčių tramvajus, punas 
žmonių, \ bėgdamas greitumu 
40 mylių per valandą, įiėkė į 
atdarus šalutinius, bėgius ir vi
su smarkumu trenkė į stovėju
sius ten sunkius prekių vago
nus. Tramvajus sudužo j ske
veldras. Motormanas ir dū 
pasažieriai buvo vietoj užmuš
ti, visi kiti pttsažieriai, kurių

dangi gazolino išteklius turėjo buvo arti šešių dešimčių, su- 
but išsibaigęs. Bijoma, kad žeisti, jų tarpe daugelis mirti- 
aeroplanas su lakūnais kelionė- nai. < Visi jie ambuliansais 
je nebūtų nukritęs vandenynan, ir privatinių keleivių automo- 
kaip kad dieną anksčiau aisiti- Diliais pargabenti čia į Jigoninę. 
ko su skridusiu per Atlantą 
monoplanu Old Glory.

Old Glory, kuriuo aviatoriai 
Lloyd Berlaud, James Dewitt* 
Ilill ir Nevv Yorko laikraščio 
redaktorius Philip Paine ant
radienį išskrido iš Old Orciiard, 
Maine, per vandenyną j Komą, 
Italijoje, radib buvo pranešęs, 
kad jis esąs Atlanto vadenyne 
per penkias sklidimo valandas 
nuo Nevvfoundlilndo ir kau rei
kalingas pagalbos. Laivai, ku
rie tą pagalbos šauksmą gavo, 
tuojau ėmė 
čiau iki šiol

BOSTON, Mass., rūgs. 
Federalinis grandu jury 
minavo vienuolika asmenų, jų 
tarpe penais pakraščių sargy
bos žmones, kurie, susimokinę, 
per dvejus metus bendrai ve
dė svaigiųjų gėrimų šmugelį.

Federalinė vyriausybė, vedu- [ 
si slaptą tos konspiracijos tiri- 
nėjimą, sako, kad lie penki pa
kraščių sargybos žmonės, jų 
tarpe pakraščių sargybos ba^ės 
No. 5, East Bostone,’ viršinin
kas Carl G. Iialwartz, per tuos 
dvejus metus svaigalų šmugeliu
“uždirbę” daugiau kaip 100,-( 
000 dolerių. Svaigalų kontra
bandininkams jie padėdavę gė
rimus gabenti krantan pakraš- iSacco-Vaužeiti byla, ir Meksi- 
čiu. sargybos laiveliais Ikos vyriausybė per savo genc-

■ ralinį konsulą New Yorke, Ai- 
turo Eliasą, daro žingsnių, kad 
jos piliečiai nekaltai nenuker
tėtų. Jų byla įvyks rugsėjo 14 
dieną Adams Street teisme. 

Į Kaltinamiems alštcvaus Meksi-
Tur-ikos konsulato advokatai.

8. — 
inkri-

NEVV YORKAS, rūgs. 8. - 
Ryšy su sprogimu bombos, ku
ri andai apdraskė Brooklync 
teismo rūmų trobesį, kaip įta
riami asmenys policijos buvo 
suimti keturi jauni meksikie
čiai, Jose Roa, Jesus Silvia, Ju- 
lian de Iloyos ir Marino Mad- 
reno, visi restorano darbinin
kai. Policija sako, kad jų gy
venamajame bute ji radi;;; 
sprogstamų medžiagų ir radi- 
kalines literatūros. Nuo jų su
ėmimo, detektivai visą laiką 
stropiai dirba, norėdami tuos 
meksikiečius apkaltinti ne tik 
dėl bombos sprogimo Brockly- 

’ne, bet ir dėl įvykusių prieš tai 
dviejų bombų sprogimų Nev 
Yorko požeminių geležinkefų 
stotyse.

Tai kvepia kita panašia į

BOISE, Idaho, rūgs. 8. —. 
Idaho valstybės republikonai 
pradėjo kampaniją už tai, kad 
nacionalinėje republikonų kon
vencijoje kandidatu į Jungti
nių Valstybių prezidentus butų 
nominuotas senatorius William 
E. Borah, idaho’ietis.

28(TžmoniŲ prigėrė perva 
zo laivui apvirtus

lakūnų ieškoti, te 
niekur Jų nesiūs

leidėjas Wiiiiam
Old Glory

Laikralčių 
Randolph Hearst, 
skridimo finansuotojas, paskel
bė duosiąs $25,000 dovanų lai
vo kapitonui ir įgulai, kurie 
suras prapuolusius lakūnus.

Įsakė vartoti fašizmo 
emblemą oficialiu©1 

se raštuose

Smarkus žemės drebėji- 
ns Pietų Afrikoj

CAPETOVVN, Pietį*. Afrika,

riko i, šiandie įvyko smarkus 
žemės drebėjimas, tęsęsts išti
są minutę. Supurtymus lydėjo 
požeminis trenksmus. Supurcy- 
mai buvo taip 
mai judėjo i’ 
ras buvo visą 
sujudęs.

MADRIDAS,
8. — Iš Alhucemas
kad šį rytą ten buvęs jaustas 
stiprus žemės drebėjimas. Ar 
padaryta žalos, žinių nėra.

stiprus, Racl na- 
Viktorijos eže- 

dieną smarkiai

Ispanija, rūgs, 
praneša,

Du aviatoriai užsimušė 
aeroplanui nukritus

ROMA, Italija, nigs. 
Diktatorius Musolinį 
visiems departamentų viršinin
kams ir provincijų prefektams, 
kad nuo šio laiko ant visų ofi- 
cialinių dokumentų šalia kara
liškos žymės butų taipjau ir 
fašizmo žymė — senovės Lo-( 
mos fasces, tai yra surištas laz
dučių kūlelis su kyšančiu 
vidurio kirviu.

8. — 
įsakė

TOLEDO, Ohio, rūgs. 8.

MEMPHIS, Tenn., rūgs. 8. — 
Užumiesty, netoli nuo Arm- 
strong aviacijos lauko, nukri
tus žemėn aeroplanui užsimu
šė du aviatoriai, Robert Biggs 
ir Įeit. Tackey McFarlanci.

Chicagai ir .ųrielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra- 

is našauja:

I Didumoj debesį uotą ir kar- 
— tais gali būt lietaus; šilta; vi-

Nuteistas už plėšimą dešimčiai dutinis mainąsis vėjas, 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo,1 Vakar temperatūros 
Clarence Kili, 29 metų amžiaus, tarp 71° ir 84°, F.
šoko iš teismo kambario pro šiandie saulČ teka 6:23, lei- 
langą ir, nukritęs tris aukš- džiasi 7:12. Mėnuo leidžiasi 
tus, žemėn, užsimušė. 3:41 .ryto.

buvo

Sąmokslas nužudyt Tur 
kijos prezidentu

KONSTANTINOPOLIS, 
kija, ruęs. 8. -— Stambule pra
sidėjo byla' grupės asmenų, 
kaltinamų dėl sąmokslo nužu
dyti Turkijos prezidentą Mue- 
tafą Kemalį. Visi jie buvo 
slapta atvykę į Turkiją IŠ Grai
kų salos Samoa, ir rugpi ličio 
28 dieną buvo Turkų kareivių 
suimti.

Vyriausybė sako, kad kalti
namieji' prisipažinę, Jogei jie 
siekę išsprogdinti Kemalio 
traukinį, kai Turkų preziden
tas butų spalių mėnesi grĮžęs 
iš Konstantinopolio į Angorą.

Du prohibicijos agentai 
kaltinami dėl žmog- 

žudybės
Cal., rūgs, 

teismo ran- 
prohibicijos 
Iludson ir

kaltinami dėl

LOS ANGELES, 
8. — Į| federalinio 
kas atiduoti du 
agentai, George 
Frank Farley,
žmegžudybės. Girti būdami, jie 
lėkė automobiliu, užgavo pilie
tį Percy Ingmire ir vietoj jį 
užmušė.

Abudu prohibicijos “vykdy
tojai” prisipažino kalti esą.

Bravoras bažnyčioje
DALLAS, Tex., rūgs. 8. — 

Suuodus, policija padarė kratą 
vienoj negrų bažnyčioj ir rado 
joje 20 galonų misos ir 1,000 
butelių jau padaryto alaus.

Prince of Wales grįžta name

QUEBEC,- rūgs. 8. — Ang
lijos karaliaus sūnūs, .lošto įpė
dinis Edvvardas (prince cf 
Wales) ir princas George, ku
rie ilgesnį laiką lankėsi Kana
doje, šiandie laivu Empress of 
Scotland išplaukė namo.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

TOKIO, Japonija, rūgs. 8.— 
Praneša, kad praeitą antradie
nį vienam pervazo laivui ap-. 
virtus prigėrę du šimtai as
tuonios dešimtys korėjiečių.

Nelaimė atsitiko netoli nuo 
Kaišu, Kokaido provincijoje.

Tokio laikraščių gauti prane
šimai sako, kad laive buvę viso 
286 žmonės, ir jų tik šeši buvę 
išgelbėti, žuvusiųjų kol kas tik 
39 kūnai buvę išgriebti iš van
dens.

Šaudo kasyklų streiko 
laužytojus

PITTSBURGH, Pa., rūgs. 8. 
i—Dviems importuotiems strei
klaužiams vakar einant į Pitts- 
burgh Coal kompanijos Moon* 
Run kasyklas dirbti, nežinomi 
asmenys, kurie buvo pasislėpę 
tankiuose krūmuose, šovė į 
juos. Vienas streiklaužių, Ja
mes 'lįoots iš Clevelando, buvo 
nušautas, antras,s Joe Vargo, 
pavojingai sužeistas, 

i ____ ._______ ____________

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigą 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos .Bankas t- pinigų gavėjams. Grei
tumas {eina J patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais

•ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paltą ii kitą 
miestų

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

Telegrafuoki! 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. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si, Chicago, I1L



Tet. Vanta 1546 
Re*. Tel.

Beverly 2300

Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus

W. J, STANDUMAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių. Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

ikUDNML 
ailS Sauth

VAIKAI REIKALAUJA 
"CASTORIA"

Motinos! Fletcher’s Castoria 
yra jau vartojama virš 30 me
tų kad apsaugojus vaikus ir 
kūdikius nuo Užkietėjimo, žeg- 
čiojimo, Wind Colic ir Diar- 
rhca; prašalina kilantį pas juos 
karštį, ir reguliuoja skilvį ir 
žarnas, pagelbsti suvirškinti 
maistų, suteikia naturalį miegų 
be opiates. Tikros gyduolės tu
ri šį parašų.

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

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

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Hahted St. Chicago,

Petternų Skyrius
m

,I

—*
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SVEIKATA
ši skyrių ( Dr. A. J. K AKA LIŪS—3303 S. Morgan St., Chicago. (II. 

veda j Dr. A. MONTVII)—1579 Milwaukee Avė., Chicago, III.
ffi • > ; A.
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Apie dantis

■w

Įvairenybės
Kiny siena •

f
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SAPNINYKAS
Nauja laida

Tik-ką išėjo iš spaudos

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

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

Puikiai atspausdintas 
graži popiera, kaina

75 centai

Naujienos
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Gaisiiikiiės Naujienose

P cr (dvidešimtį 

metų HELMARAI 
patiko sumaniems 
rūkytojams ir pa
laiko juos pas 
save. HELMARAI 
kainuoju keletu 
centų daugiau ne
gu paprasti ciga- 
retai. Jie suteikia 
gerumų, bet ne 
daugumų ir po vi
so ko gerumas yra 
įvertinamas

Sveiki dantys, tai gera sau
ja sveikatos. Tai mes senai 
esame sakę ir daug kartų dar 
sakysime. Pūvanti dantys pa
gamina įvairių nuodų, kurie 
paskui pakrikdo- visą musų kū
ną ir gali pagaminti vadinamą 
reumatizmą ir visų eilę kitokių 
negalių. Mes tai pripažįstame' 
ir ne kartą esame pripažinę. 
Kitą vertus, geri dantys, gra
žus dantys pagražina veidą. '

Nėra reikalo sakyti, kad be 
dantų negalima apseiti. lai vi
siems žinoma. Už tai reikėtų 
susirūpinti dantų higiena. Rei
kėtų tinkamai prižiūrėti savo 
dantis. Tūlose ligose dantų 

1 priežiūra itin svarbi, ką vė
liaus jus patirsite iš musų raš
tų. čionais galiu pasakyti, kad 
pav. sifilis Ikj pasigailėjipio 
laikina dantis, kitos ligos ir

gi neatsilieka.
O kad dantys butų geri ir 

sveiki, tai ręikia jais susiru
sinti laiku. Ne laikas šunis la

kinti kada medžioti einame. 
Čionais aš paduodu pirmą strai
psnį Dr. Jono Mockaus, musų 
jauno ir gabaus dentisto, kuris 
pasiryžęs jums patiekti reikia
mų patarimų apie dantis. Aš ti
kiu ir Dr. Montvidas tiki kar
tu su manim, kad mums reikia 
daugiaus žinoti apie savo dan
tis. Dr. Montvidas ne kartą 
yra raginęs susirūpinti dantų

I higiena. .________ _______
jimu interesąvaus.

—Dr. A. J. Karalius.

pirmieji dantys (pieno dantys) 
išmetami tarpo penkių ir dvy
likos melų amžiaus, kad už- 
leidus virtą nuolatiniams dan
tims. Jie mažiau išvystyti už 
nuolatiniuosius dantis, bet pil
nai tinkami kūdikių maistui 
kramtyti. Jie mažesni; jų 
skaičius tiktai 20. Dviejų me
tų kūdikis jau paprastai turi 
beveik visus savo dantukus. 
Jų šaknys ilgesnės, negu tik
rųjų* dantų. Aplamai, jie tru
putį kitokios išvaizdos.

Vaikų dantis reikia stropiai 
prižiūrėti, nes jei pirmieji dan
tys netikę, tai paskui ir tik
rieji dantys bus nekokį. Moti
na privalo šepetuku valyti vai
kų dantis ir apžiūrėti, ar ne- 
puva. Jei pūva, tai reikia nu
sivesti pas daktarą, kuris kas 
reikia padarys, 
taisys vaikų 
tarimų kaip 
kad paskui 
rieji dantys.

Kai vaikų
kristi, tai reikia dar stropiau 
jie prižiūrėti, nes išpuvę, po 
šmotelį iškritę vaiko dantys 
gali sugadinti žandus ir paskui 
veido išvaizdą, šiuo laiku dan
tų priežiūra dėl to da svarbes
nė. ('Jonais, žinoma, dentisto 
patarnavimas dar reikalinges
nis.

Vaiko dantys turi pasilikti tol 
kol tikrieji dantys juos neiš- 
stums, nes kitaip gali išaugti 

Aš mažiau šituo klau- kleivi dantys, kas, kaip jau 
, sakiau gadina veido išvaizdą ir 
i paskui apsunkipa kramtymą.

Geriausia vaikas atsivesti "pas : 
denfistą ankčiau (dviejų motų),! 

i<ies tada galima kas reikia pa- 
Pirmieji arba laikiniai dantys1 daryti lie skausmų. Vaikas tada 

eina beveik tas pačias pareigas,1 nebi jo dentisto‘kėdės, 
kaip ir nuolatiniai dantys; šie —Dr. Jonas Mockus.

*

Veik kiekvienam iš musų yra 
tekę girdėti apie “Kinų sieną”. 
Dargi apie valstybes, Kurios lai 
ko kietai uždarę savo ruhežius, 
nieko iš svetur neįsilicsdamos,

Dentistas pa- 
dantis ir duos pa
juos prižiūrėti, 

geri tik-

dantys pradeda

re Kinų siena”.
Kas gi yra toji Kinų siena?
Tai milžiniškiausis žmogaus 

rankų padarinys visam pasau
ly! Kinai šią sienų apsistatę 
ant šiaurinio savo milžiniškos 
valstybės rubežiaus, kad apsi
gintų nuo laukinių karingų 
pongolų, kurte !>e paliovos už
puldinėjo jų valstybę.

200 m. prieš Kristaus gimi
mą, viešpataujant imperato
riui, č>i-ho-ang-ti, reiškia dau
giau, kaip prieš 2,(MM) metų, 
ši siena pastatyta, ir šiandien 
ji tebėra beveik tokiam pat 
stovy, kaip ir tada, ir atrodo, 
jog dar tuksiančius metų iš
stovės.

Vienas garsus kėliau ni n kas 
taip ją aprašinėja:

“Nuo 11 iki 12 metrų aukš
tumo, apačioj 10, viršui 7 met
rų pločio. Iš milžiniškų tašyto 
akmens ketvirtuotų gabalų su
mūrytai, tęsiai per kalnų gran- 
dincS j rytus ir i vakarus šis 
milžiniškas mūras, tai kildamas 
į kalno viršūnę, tai nusileisda
mas į giliausius tarpeklius,

Kaip ilgai buvo statoma ši 
milžiniška siena? Kiek milijo
nų 'žmonių prie jos darbavosi? 
Kas šiandien galėtų į tai beat
sakyti. Ir koks lai sunkus 
darbas turėjo būti.

Siena guli ne derlingose Ki-i 
nijos srityse, bet tęsiasi beveik 
tyrais, mažais apgyventomis 
vietomis. Jokių vandens kelių, 
kuriais galima butų buvę pri
versti milijonus milžiniškų ak
menų. Kokios jėgos užtraukė 
tokią sunkybę į kalnų viršūnes, 
arba nuleido kartais j 2,(KM) 
metrų gilumo tarpeklius?”

Jau pusiau septyniolikto 
šimtmečio, kai ManČžurų dinas
tija atsisėdo j Kinų imperijos 
sostą, ši amžina tvirtovė ta
po nebereikalinga.

'lenai, kur pirma šimtai tu
ksiančių kareivių sargyl>ose 
stovėdavo, dabar tuščia ir ny
ku, tik keliaujantieji karava
nai kartais sujaudina šią nykią
ją tylą!.. —J. Padauža.

WENNERSTEN'S

IIKRI APYNIAI
■niRiriMUi o w iin

v'v'A,

'U Z^NERSTC?

GERESNIO SKONIO 
į.fv/cz/ tikri apyniai 
sutiidkyti^duitinįu salyklu 
Naa Ailificialių Prieskonių

fer Cuti and Wou«di
Apsisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžimą eu ftiuo ne 
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmufta bakterijas.
Ir išgydo.

Vaikų dantys

viršūnėje iš akių prapuldamos. 
Nebuvo tokios kliūties, kurios, 
kiniečiai nebūtų nugalėję, dary
dami šia didžiausių visame 
šaulyje tvirtovę.

Kiek nežmoniško darbo 
kėjo padėti, kol ši akmens 
na tapo pastatyta, sunku
įsivaizduoti. Ypač kai pamanai, 
kad ji tęsiasi nuo pat Geltonų
jų jurų pakraščio į pat Gobį 
tyrų gilumą, daugiau kaip per 
tris tūkstančius kilometrų!

Mūras trijų tūkstančių kilo
metrų ilgio!

pa-

įei
si C- 
sau

$107.00
$181.00
$117.00
$196.00

siunčiant du laivu pernai, o jau net 
pefikis s jin e t

BALTIKO AMERIKOS LINIJA 
tai pirmutinė ir vienintelė-laivine bendrove 
kurios laivai pralaužė kelia iš Amerikos 

New Yorko

TIESIAI Į LIETUVOS 
KLAIPĖDĄ

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI: 
“ESTONIA”........... 20 Rugs.-Sept.
“LITUANIA” ....... 11 Spalio-Oct.
“POLONIA’- ....... i... 1 Lapkr.-Nov.
“LITUANIA” .... . Lapkr. Nov. 22

Nėra kito šaltinio 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų ži 

Naujienos.

l

. .m. ■JT

Health to 
the Rome / 
and Eaše to the Work^

T
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Tukst ančiai vyrų, 
atsigrįžta prie 
HELMARŲ kas
dien, Kada nors 
jus irgi atsigrįsite 
prie HELMARŲ, 
Šiandien turėtų 
būti tas laikas.

KAINOS LAIVAKORČIŲ
I KLAIPĖDĄ

Trečia klesa ..... ............
Ten ir atgal tiktai ..

Turistinė III klesa .....
Ten ir atgal tiktai ..

Valdžios taksai atskirai

KALĖDŲ laivas “POLONIA” 6 Gruodžio-December
Žiniom kreipkitės į bendrovę:

BALTIC AMERICA LINE
120 N. La Šalie St., Chicago, III.

arba į vietos agentą

Pinigai Ij.r
ir l

TEISYBE
SKELBIMUOSE

Naujienos reikalauja iš besiskelbiančiųjų, kad jie 
stropiai laikytųsi: “Teisybės Skelbimuose” taktikos.

enkijon
Vilniaus Krašta

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.i ,, y.

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
ki jon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina į 14 — 15 dienų; kab- 
legramu — į 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00.

Užtai Naujienos džiaugiasi, kada jus užganėdintas 
pirkimu iš tų krautuvių, kurios skelbiasi Naujienose, 
ir kviečia jumis remti jas. Tai padės mums padaryti 
Naujienas geresniu laikraščiu dėl jūsų.

Visuomet, kada juš jaučiat jog besiskelbiantis ne
išpildo to ką skelbia, malonėkit pranešti mums — mes 
pasirūpinsime, kad dalykai butų urnai pataisyti jūsų 
naudai.

PasitiKeKit Naujieną Skelbimais

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

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

RemKite Juos!

NAUJIENOS,
1739 So. Halstcd St., Chicago, III

pdp-Jpd pdpJ į- ...p ...»p,J plp!
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[KORESPONDENCIJOS Apsakymas centristams ii 
pareiškimas SLA. nariams

1924 m. visaip šmeižė Dr. Mont 
vidų, už tai kad Dr. Montvidas 
seime nėjo išvien su komunis
tais prieš senuosius SLA. 
šininkus.

vir-

Grand Rapids, Mich.
Apsivedė Antanas Kauskas

Pirmadieny, rugsėjo 5 d. kai 
9 vai. ryte, apsivedė draugas A. 
Kauskas su panele Ona Jurkšai- 
čiute. Kadangi jaunoji katali
kiškų pažvalgų, todėl ir šliulnj 
ėmė bažnyčioje. Draugas A. 
Kauskas yra LSS. 51 kp. narys 
ir geras darbuotojas. Tik pas
taruoju laiku beveik metai lai-

kc neveikia ir net kiti pradėjo 
kt Ibeti, kad d. A. Kauskas nu
važiavęs pas katalikus, žinoma, 
tas ne visai tiesa. Man teko 
kalbėti su juo visai nesenai ir 
jis pasisakė, kad kaip tik susi
tvarkys savo šeimyninį gyveni
ni, tai ir vėl pradės darbuotis 
po senovei. Kas reik, tai reik, 

žinoma, nieko nepadarysi. 
Dabar d. A. Kauskas žada va
žiuoti į Chicagą praleisti ten 
medaus mėnesį. Linkėtina jau
nai porai laimingo gyvenimo.

—Gulbiniškis.

PRAŠALINKITE SILPNUMUS 
kiekvienas silpnumas — slogos, kosulys, 

nu?n IHmrolL panašios. H«os atsiranda dėl apsileidi- 
čmo irT .s\1:u?£Uslu žmonių yra perdaug užsi- 
(mę, via | loni ir badauja nuo stokos vitaminų, jie 
nesupranta, kad nedavalrvmas vra navniino-a^ Ja lykas apsileidimo kuris a PavoJin^9 da"sikrėtimą ’ Pramina Silpnumą ir už- 

SCOTTSIMUISION 
>ia sveikatą saugojantis maisto-tonikas, turtingas 

d1aertaveJa,'-S. V,t?mina’-tiems kurie badau- 
jas dėl .stokos vitaminų, ti rėtų vartoti dėl pra-tKL 
šalinimo sdpnumo. Budavokit savo sistemą su V 
turtingu vitaminais Scotfs Emulsion! M 

_____ Scott & Bo\vne, Bioomfield, N. J. 26-45

i
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Pasirodęs mano straipsnis 
“Tėvynėje” nr. 28, liepos 15 d. 
(“SLA. Ardytojai”), tas teisin
gas aprašymas apie centristi
nius komunistus, taip jiems į- 
durė į akis, kad net nepajėgia 
sutartinai mano asmenį šmeiž
ti. Tiesa yra visuomet karti ii 
jos komunistai jokiu laidu at 
remti negali ir jokių faktų ne
turi, tai jiems nieko kito ne- 
’iko, kaip save teisinti melais.

“Laisvė” pirmiausia suriko 
kad Vitaitis, “Tėvynės” redak- 
’orius, parašęs tų straipsnį, o 
P. Martinkaitis tik prisegęs 
avo vardų, kaip Vitaičio' gize- 
»s. Vėliau “Laisvė” ėmė rėk

ti, kad P. Martinkaitis yni 
šiokis, tokis, baltrušaitinis, gri- 
'aitinis ir kitokia, bet ir čia; 
ūkių faktų neprirodė. “Vilnis” 
i, Andriulio drebančios lupos 
odžiais, ėmė skelbti visokias 
esųmoncs apie P. Martinkai 
i. Bet faktus jie stropiai slė

nia nuo skaitytojų.
Beikia betgi pasakyti, kad 

isi tie “Laisvės” ir “Vilnies” 
šukavimai prieš P. Martinkai- 
*’o straipsnį “Tėvynės” 28 
">m., “SLA. Ardytojai” netur 
jokios vertės, nes juose vier 
?ukiama, kad P. Martinkaitis 
meluoja”, tečiaus tiems “me- 

’ams” atremti • nepaduodami 
’ė vieno fakto ir tik bandome 

uiti paties P. Martinkaičk 
smeni, kuris šiame atsitikime 

rcturi jokios svarbos, nes da 
.kas eina ne apie Martinkai- 
:. c apie komunistų ardimų 
LA. ir kitų .organizacijų, apie 
i mano straipsny buvo kal
ėta ir tik dėl šio jiems užme 
imo komunistai ir turėtų tei 
■utis, o ne kalbėti apie P 

Martinkaičio asmenį, kuris šia
me atsitikime tik tiek reikš 
*iūs teturi, kad nelemtus ko 
nunistu darbus aikštėn iškėlė. 

Komunstai ir turėtų įrodyti, kae’ 
mano jiems padaryti užmetimą 
yra neteisingi, ir tai įrodyt) 
" kx'is, o ne vien tuščiais žo
džiais.

Patariu ŠIA.
klausyti “Laisves

nc-nariams 
ir “Vilnies” 
Martinkaitį, 
negalint at-

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namų, lotą ar farmą visa
dos kreipkitės j senų ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

**££WOKAS-UHEWCH
3252 So. Halsted St.

THEI’į^rdT?
FROM MAINE bCALIFORNIA

Hali

Išpardavimas virš miliono kenų j vieną mžnegį ’
vertę savo pinigų — "grynąG“Ukit P*,ną I 
kas — pi|no skanumo dideli trii m eŽ,M 8a,yk,° iŠ8Un’ * 

skonio. sprasta arba apynių

rnucTLY 
UNION

.. i- i n Vyri“U8i įstatytojai

National Premier Sales Corporation
1525 Newberry Avė, Chicago. III. Telephone Canal 1310

protokole, pačioje “Laisvė- 
juodu ant balto atspausdin- 
kad ALDU). 13-to apskri- 
Pildomasis Komitetas pir- 

10 “Daily \Vorker” šery už 
Bet ir tame protokole vie-

Aš gi remiuos vien faktais 
:r nurodau šaltinius, štai paim 
kitę “Laisvės” nr. 153, birže 
o 27 d., 1924 m. Ten rasite 

nrotokolų ALDLD. 13-to apsk- 
iičio suvažiavimo, laikyto sau
sio 27 d., 1924 m. Taipgi pro
tokolas “Laisvėje” tilpo tik už 
j mėnesių po suvažiavimo. Ta

me 
i e” 
ta, 
čio 
ko 
<50.
5ai meluojama . ALDLD 13-to 
apskr. nariams. Tuo laiku aš 
rats priklausiau prie ALDLD. 
26 kuopos, Colihsville, III., ir 
žinau, kad tuos Šerus pirko 
trys asmenys, >>e žinios 26 kp. 
ir 13-to apskr. ir net be žinios 
viso Pild. Komiteto, nes į ko
mitetų įėjo penki nariai, kurių 
tik trys gyveno Collinsville, o 
kiti du gyveno Springfield, III. 
Bet kad ir butų pirkęs visas 
Pild. Komitetas, tai vistiek jis 
neturėjo teisės 
visų narių, nes 
ka mėnesines 
vienokias teises
Pečiaus, kaip matyt, komisa
rai nesiskaito su eiliniais na
riais ir kada nori, pasiima $50 
ar kiek jiems tinka, dėl abra
ko.

pirkti be žinios 
visi lygiai mo- 
duokjcs ir visi 
draugijose turi.

Jei V. Andriulis iki naujų 
1928 metų įrodys, kad P. Mar- 
tinkaitis meluoja apie centris
tinių komisarų eikvojimą 
AtLDLD. pinigų 13-tame apskri
tyje 1923 m, tai P. Martinkai- 
;is sutinka įsirašyti į jų, AD. 
partiją LS. ir dar užsimokėti 
350 įstojimo. Bet jeigu V. An
driulis to neįrodys, tai ir ant 
toliau pasiliks darbininkų mul-

nes komunistams 
remti mano padarytų užmeti
mų, nieko kito neliko, kaip vi
saip šmeižti mano asmenj. Jie 
{erai žino, kad aš buvau ko
munistų eilėse ir gerai žinau 
langelį jų žulikisčių ir kad 
apie tas žulikysteš aš tiesą ra
šau, todėl Andriulis, l’rusei-
ka ir kiti ir šaukia, kad aš šio
kis, tokis, bet faktų nepaduo- 
la, nes jų neturi: jie tikisi, kad 
jų skaitytojai yra tiek kvaili, 
aid ir be faktų jiems tikės.

Aš ant rankų turiu ALDLD 
13-to apskr. suvažiavimo proto
kolų ir bilo dieną geliu paro- 
lyti kaip komunistų komisarai 
ikvojo draugijos pinigus be 
ilinių narių žinios. Tai puikus 
cisybčs ir lygybės. skelbėjai 
ie komisarai: visi eiliniai na- 
iai moka lygias mokestis su 
emisarais, bet žinoti kam pl

ūgai yra išleidžiami,— jie yra 
įer durni,—tų gali žinoti tik 
Andriulio ir Pruseikos agentai, 
;aip J. Baronas, V. Katilius ir 
L Andrijauskas.

Kaslink mano nemokėjimo 
ašybos, tai aš niekam ir nesi- 
iriu, kad moku, nes nesu lan

kęs mokyklos, tai išmokti tai- 
yklingai rašyti neturėjau pro- 
cs. Bet kol buvau pas komu- 
istus, tai buvau geras rašyto
ms ir net pati “Vilnis” dar 
923 m. mielai talpindavo ma- 
io korespondencijas ir strai- 
snius, parisašytus slapivar- 
žiais Pasaulio Pilietis ar P. 
tarti n. Tečiaus dabar And- 
iulis su savo agentėliais bando 
/isokių nesąmonių prirašyti 
Laisvėj” ir “Vilny”, kad tik 
>alaikius savo pliovonių lapelio 
kaitytojus. Bet tiesos raudo

nieji komisarai ir negali rašyti; 
jei jie pasakytų pilnų tiesą, tai 
ictektų ir tų kelių skaitytojų, 

kuriuos dar turi.
—P. Martinkaitis.

PADIDINTA
Vienintelė Lietuvių Muzi

kos Konservatorija » 
Amerikoje.

12 įžymių mokytojų moki
na: piano, dainavimo, smui
kavimo, vargonų, teorijos, 
Banjo, mandalin, gi turo, uka- 
lele, mokinių orkestrų, ope
ros klesą, komp. ST. ŠIM
KUS ves kompozicijos, orkest
rai jos, dirigavimo chorų ir 
orkestro skyrius rengs dai
nininkus.

Koncertai, pasižymėjimai 
perėjusiems kvotimus išduo
dami diplomai.

Dabar laikas įsirašyti.

THE BEETHOVEN CON- 
SERVATORY OF MUSiC

3259—3261 S. Halsted 
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boulevard 9244 
CICERO PRANCH 

4847 W. 14th St. 
CICERO, ILL.

st.

AKUŠERKA 
8101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akule- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi PennsyJ- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar- 

, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vaL vakare.

Žemos

VlrSuj Universal

State Bank

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

siunčiam pini- 
parduodam laivakor-

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

(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0611—0774

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

veikalais nuo 12 iki 

s vakaro. Kitu lai- 
ku pagal Futa/tj.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nanjieinu Irphlotrrs

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

DR. HERZMAN.
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

Teį.: Dienų: Canal 3110. Naktj 
South Shore 2238, Boulevard 4136

Telephone Yards OtzM

DR. MADRIDE KAHH 
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos; nuo 10 iki 12 die
ną. 2 iki 3 po pietų, 7 Ud 8 
vakare. Nediliomis šuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plasta 82M

APRŪPINAME VISUS JŪSŲ REIKALUS LABAI GREITAI 
' — pirkime ir pardavime —

NAMU, LOTU, FARMU. BIZNIU
i DOKUMENTUS
) KONTRAKTUS »
) PALIUDYMUS
l IĘ KITUS DOKUMENTUS 

Musų Ofisas atdaras dėl visų
S. J. DARGUŽIS

Real Estate—Notaras
807 W. 18th St. Tel. Canal 4960

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KAL1SZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartj

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

tus: daviernastis, pirkimo ir 
pardavimo aktus pagal Ame
rikos ir svetimų šalių tiesas. 
Pasekmingai 
gus ir 
tęs.

kainos — atsakantis 
patarnavimas

Te). Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina Stn Chicago, III.

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

optomestrist

Jei. Boulevard 6487 
4649 S’o. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

Įvairus Gydytojai

DAROME:

Lietuviai Advokatai
0

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
8323 South Halsted St. 

Tel. Boalevard 1810
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl viaokių akių

JAN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo akių ir 
pritakimo akinių 

1801 South Ashland Avė. 
Platt Bidg., kamp. 18 St., 3 a u gitas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėki! mano iškabas 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 vak. 
bedėlioj uidaryta.

Tel. Canal 0528.

Miesto Ofisas 
190 No. State SU Room 1012 

Tel. Dearborn 2784 
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
8835 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:80 iki 8:60 vaL vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto Ud 12 

TeL Yards 1141 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai, — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

O kad Žalpis ir Andriulis 
au per kelis metus troško likti 
SLA. diktatoriais, tai tą visi_____ _____ ______ r
žino. Visi dar atsimena kaip; kad paČiofl Naujienos 
V. Andriulis po SLA. Seimui yyą nandiY»gna,

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

19756 So. Michlgan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6877

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labo* 

Chicago, UI.
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 
T et Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas 3102 So. Halsted StM CMcago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Lietuvis Kontraktorius
c

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 Panedšlio ir 

Pėtnyčioi

Suvertam Šviesas it 
elektros jiegą J nau
jus ir senus namus ir 
mainom naujas liam- 
pas j Menas; duodame 
ant lengvo išmokt j i 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Garsinkites Naujienose
i r



NAUJIENOS
The Lithannian Daily Neva

Published Daily Iicept Sunday 
by tha UthuanUa Daily Nava Pub. 
Co. Ine.

Edi to r P. GRIGAITIS

Chicago, I1L 
Telepbono Rooserelt

Subscrlption Rateai 
$8.t0 per year in Canada 
$7.00 per year outside of Chlcago. 
$8.00 per year to Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Clata Matter 

March 7th. 1914, at tha Post Office 
of Chlcago, IU., under tha act of 
March 8ra 1879.

Naujįcnos eina kasdien, Aakiriant 
Okmadieniue. Leidtia Naujiena Ben
drovė, 1739 So. Hklstod St., Chfcago, 
IB — Telefonai: Roobevelt 8500.

'kad ji visuomet butų klusniu įrankiu smurtininkų ranko- 
Jse. Mintis sutraukti katitiopienėn palankius fašistinei 

$8.00 į , . '4 oe tvarkai; žmones, taip pat vystoma. .
2.56' -- - -x -i . 4 - —-
i.r>o .76

Sc 
18c 
7 be

Užsimokijimo kainai
Chicagoje — paltu:

Metams ................... ................
PuimI metų ............................
Trims minesiams ________
Dviem menesiams ................
Vienam minėsiu! ....... ...........

Chicagoje per neiiotojus;
Viena kopija _________ ___
S»vwitel _______ ______________________
M*neslui ........................ ..................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje.
paltui

Metams ...........    w 17.00
Pusei metų_____ __________  8.6(
Trims mėnesiams .........  1.76
Dviem minesiams__________ 1.25
Vienam minėsiu!___________ .75

Lietuvon ir kitur uisieniuosei
(Atpiginta)

Metams ____    $8.00
Pusei metų______________ _  4.PI
Trims menesiams 2.F0

Pinigus riikla lh|*ti palto Mdntey 
orderiu kartu fcu Uisakymu.

KAS Gi TOLIAU?

1926 m. gruodžio 17 d. ištikrųjų padarė naują erą, 
arba gadynę Lietuvos Valstybės ir lietuvių tautos gyve
nime. Ik tol pas mus valdžios arba minisferių permaina, 
prezidento pakeitimas, ėjo ramiu budu, be smurto. Ar 
tai Seimo nepasitikėjimas, ar naujo prezidento rinkimas, 
ar vidujiniai ministerių kabinetų nesuspratimai, priver
sdavo vieną kitą ministerį arba ir visą kabinetą atsisaky
ti nuo užimamų vietų. Ar šiaip ar taip, keisdavosi mi- 
nisteriai, bet visgi minsterių kabinetas atatikdavo Šeinio 
didžiumai. Nebuvo atsitikimo, kad ministerį turėtų jė
ga iš vietos pašalinti.

Tarp daugelio kitų gerų demokratinės tvarkos savy
bių, toksai neskaudus, be smurto, ministerių ir kitų 
aukštas vietas užimančių asrfienų pakeitimas, duoda de
mokratinei tvarkai didelę pirmenybę prieš fašistinę 
tvarką. ‘.

Gruodžio 17 d. tą tvarką panaikino. Nuo to laiko 
sėdi žmonės, kurių taip lengvai iš užiinąmų vietų neiš
krapštysi. Vieni jų puikiai pelnaujasi, kiti trokštą val
džios ir unaro ir neis iš aukštybių, iki jie nebus jėga iš
mesti. Mussolini, Prima de Riveros pavizdžiu bus eina
ma ir pas mus. Visi Kaune ir už Kauno kalba, kad vie
ną ar kelius kartus, Smetona buvo pasiūlęs Voldemarui 
atsistatydinti ir užleisti premjero vietą Merkiui ar Tū
beliai. Bet Voldemaras buk nenusimindamas Smetonai 
atrėžė: nežinau, kas pirmiau turi pasitraukti iš vietos, 
Voldemaras ar Smetona? Aš, girdi, valdžią esu gavęs 
ne iš Smetonos, bet iš Plechavičiaus. Tuo ir pasibaigęs 
ministerių kabineto krizis. Smetona prisitaikė.

• Kada Smetonos, Voldemaro valdymas yra Lietuvos 
valstybei žalingas, kad jis gali priversti prie atskilimo 
Klaipėdos krašto, o gal ir kitų Lietuvos dalių, kad Lietu
vos Respublika pasidarė daug silpnesnė naujai erai įsi
vyravus, negu pirma buvo, kiekvienas tuo neabejoja.

Ne vienas lietuvis patriotas laužo dabar galvą, kaip 
čia Respublikos dalykus pagerinus, kaip čia teisėtą jo; 
tvarką atitaisius. Tenka kartais kalbėti ir su išmintin- 
gesniais taip vadinamais tautininkais kiek atviriau. Iš
skyrus apjakėlių ir ragaišininkų (buterbrodininkų) ir ji 
tarpe matai didelį susirūpinimą ateitimi ir matytis, kad 
jų protas diktuoja nusivylimą ir tik jausmas ir kailio ser
gėjimas pataria jiems sakyti, kad viskas eis gerai. Tad 
kyla klausimas: kas bus pas mus toliau, kokių valdymo 
atmainų susilauksime, koksai laukia mus likimas?

Smurtininkai, pagrobę valdžią į savo rankas, be 
prievartos ir be smarkios prievartos jos niekam neati
duos ir visu kuo stengsis stiprinti ir ginti savo pozicijas. 
Stipriausia Voldemaro-Smetonos parama, tai karininkų 
dalis, paleisti prasikaltę valdininkai, policininkai, buter
brodais penimi studentai — tautininkai, dvasininkai, kle
bonų dalis ir šnipai. Be valstybinio ragaišio, juos riša 
dar baimė dėl skuros: atsidurti kaltinamųjų teismo suo
luose, dėl 17 gruodžio smurto ir dėl vėlesnių prieš žmo
nes prasižengimų. Svarbiausia valdžios tvirtovė — Kau
no miestas. Iš kitos pusės, prieš minėtas jėgas stovi — 
95 nuošimčiai kareivių, 70 nuoš. šaulių sąjungos, 90 nuoš. 
valstiečių, 100 nuoš. darbininkų, 50 nuoš. valdininkų. 
Smurtininkų pusėje asmenų nedaug. Smetonos, tos tau
tininkų ikonos, po Lietuvą kelionės aiškiai rodo, kad tik 
kelių žmonių tuščias pramogų noras ir policijos pastan- 
go, suvaro žiūrėtojų saują į tokias “šventes”. Tautinin
kai iki šiol net nesikęsino meistrinių kongresų daryti ir 
visokiais blizgučiais, barškalais, krikščionių budu savo 
galybę demonstruoti. Tas rodo jų silpnybę. Galingi jie 
tik už šautuvo, pasislėpę.

Dr. Juozo Pajaujo byla, privertė tautininkų karinin
kus dar stipriau susirūpinti savo kriminalinio kailio da
bojimu, ir jie džiovina dabar smegenis, kaip apsiginti 
kareivių. Dalyvavę smurte karininkai, kareiviams ne
pasitikėdami, mokosi tankus, šarvuočius — automobilius, 
kulkosvydžius ir kitokius karo pabūklus valdyti, kad tuos 
jbankius galėtų panaudoti pitys, be kareivių pagelbos, 
prieš kareivių ir visuomenės sukilimą.

Nors tokios priemonės be kareivių pagelbos ir prita
rimo rimtai padėčiai susidarius negali išgelbėti karinin
kų nuo pralaimėjimo, bet mažesniais atsitikimais duoda 
jiems šansų Kariuonjenę vis stengiamasi pertvarkyti,

Dabartinis diktatorius, pulk. Plechavičius, dar 1919 
m., buvo kartu su p. Janavičium (tuomet Alytaus apskri
ties viršininku) pasiūlęs vid. reik, viceministeriui^ Alek- 
sai, rinkti karininkų burius iš dvarininkų, nes tai busian
ti tikriausia apsauga. Ir dabar Plechavičius, su juo ik 
Smetona, labai daug vilties deda ant dvarininkų. Už
klaustas tuo reikalu žinomas rusų monarchistas Biskus- 
kis, tokį sumanymą pagyrė. Manoma ištikimi karinin
kai apgyvendinti kareivinėse prie kareivių ir turėti ka
reiviuose nemokamų šnipų. Be to, manoma karininkams 
algas pridėti, ypač jaunesniesiems! Jieškoma pinigų. 
Žadama iš Vnivebsiteto paimti apie 300,000 litų, kai kut 
mažina valdininkų skaičius, taupoma kiek galima, kad 
tik ištekus leitenantams atlyginti už smurtininkų Val
džios palaikymą ir užtikrihti ateity jų paramą.

Negalima neigti dabar valdančios grupės vilties, kad 
žmonėms sukilus, smurtininkams ateis pagelbon Pilsud
skio legijonai, nes Lietuvos ir Lenkijos diktatoriai vieno
kioj padėtyj yra ir todėl vieni kitus gali paremti, ir su2- 
sitarimas jų tarpe yra galimas. Del vokiečių įsikišimd 
tokiu atveju, sunku kas pasakyti. Vokiečiai laukia KlaB 
pėdos ir galimybės koloniztioti Lietuvą, nori jie rnuitiį 
unijos, nori gauti teisės nejudinamam turtui įgyt Lietu
voj, bet fašistinė valdymo tvarka jiems netinka. Tiesa, da2 
bar, kai Anglija su Lenkija rengiasi padaryti naują Rusi
jos skaldymą, kai manoma atitraukti nuo S.S.S.R. Ukrai
ną, nėra Lenkijai geras momentas pult Lietuvą. Bet jei 
anglams nepavyks geruoju sbtaikinti Lietuvos su Lenki
ja, tai galima susilaukti atvirų karo žygių.

Voldemaras tą jaučia ir tuo pačiu metu, kai Štreze- 
manas paklupdė jį Ženevoje ant kelių, musų išsivaizdėli.^ 
didvyris puolė tartis su Lenkijos ministerių Zaleskių. 
Užsienis rašo, kad susitarta pripažinti vienas kitą de ju* 
re. ’Kurmisi

[“Liaudies Balsas’1
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Kriminalistas, kuris į
rimtai studijavo 
savo profesiją

Ypatingas kriminalistas.—Turės 
mirti elektros kėdėj. — Jau
nas prasikaltėlis Chicagos 

teisme.— Prisiruošimas kri-
minališkam gyvenimui. — 
Bandymas apiplėšti Pearl Ri- 
ver banko. — Planavimas 
apiplėšti Chicagos didmiesčio 
bankų. — Pateko į policijos 
rankas knygyne. —Bandymas 
pasprukti iš kalėjimo.

Kiekviena profesija reikalau
ja darbo ir sumanumo. Net ban
ditui reikalinga turėti daug 
žinojimo, kad būti sėkmingam. 
Pavyzd/žii,u Joliet kalėjime sė
di dabar žmogus, kuris praleis
davo ištisus mėnesius knygyne, 
bestudi j uodamas geriausius
plėšimo budus. Jis papildė 
daugybę plėšimų ir nužudė še
šis žmones. Bėgiu dešimties 
metų savo kriminališkos karje
ros jis buvo areštuotas tik du 
kartu ir keletą mėnesių sėdėjo 
kalėjime. Spėjama, kad jis tu
ri paslėpęs apie vieną milioną 
dolerių, kuriuos jis laimėjo be
plėšdamas bankus ir šiaip biz
nio įstaigas.

Kalba čia eina apie Henry 
J. Fernekes, mažytį banditą, 
kuris yra tituluojamas žymiau
siu šio amžiaus banditu, šian
dien jis sėdi kalėjime, pasmerk
tas teismo įnirti. Jo byla bus 
dar išnaujo nagrinėjama. Vie
nok yra manoma, kad nuo kar
tuvių kilpos arba elektros kėdės 
jam vangu bepasiseks ištrukti.

Iš pažiūrėjimo niekas nega
lėtų manyti, kad tai yra vienas 
pavojingiausių banditų Ameri
koj. Fernekes yra menkutis, 
vos 5 pėdų ir 1 colio ūgio.

1914 m. j Chicagos teismą 
buvo atgabentas 18 metų jau
nuolis. Teisėjas buvo nuste
bintas. Jaunuolis atrodė toks 
menkutis ir, matyti, buvo gerai 
išauklėtas.

“Aš įsimylėjau”, išreiškė 
mažytis kalinys, “ir apsive
džiau. Aš esu baigęs vidurinę 
mokyklą ir bėgiu dviejų metų 
studijavau advokatūrą. Aš pa
tyriau, kad sąžiningai dirbda
mas, aš tegaliu vos $10 į sa
vaitę uždirbti. O šalis pilna

milionierių, kurie nieko 
ba! Aš tapau banditas, 
visa.”

Teisėjas Vado jį kalių 
ir pasiuntė*} kalėjimą,

mergiškas var- 
Wood\vard, jis

ned ir
tai ir

esant
Savo

tau suteikti 
mano

žmonai, kurios 
das buvo Luhi 
parašė:

“Aš norėjau
komfortą ir laimę. Bet 
planai nepasisekė”.

Tai buvo pradžia.
Kalėjime besėdėdamas, jis 

daug galvojo apie savo nepa
sisekimą. Pasiliuosavęs iš ka
lėjimo, jis ne tik plėšė įvairias 
įstaigas, žmones ir liankus, bet 
tuo pačiu laiku studijavo che
miją, kriminologiją, pirštų ant
spaudas, apsaugos dėžių kon
strukciją ir kt. Be to, jis išra
do specialj revolverį kuris šau
na be garso. Plėšikui turėti 
toks revolveris yra labai paran
ku.

Gruodžio 29 d. 1922 m. įvy
ko užpuolimas ant First Na
tional banko mieste Pearl Ri- 

Prie to užpuolimo Ferne- 
labai ilgai, apie

ver. 
kės rengėsi 
metus laiko. Jis atvyko į Pearl 
River ir atidarė elektros prie
tamsų krautuvę. Su savo žmona 
ir sunum jis apsigyveno ge
riausiame miesto distrikte ir su
sipažino su žymesniais piliečiais. 
Pasivadino jis Henry J. Darche.

Pearl 'River piliečiai, žinoma, 
negalėjo žinoti, kad Darche ne
va žmona buvo niekas kitas, 
kaip tik Sandersono pati. San- 
derson buvo Fernekes draugas 
kuris tapo pasiųstas į kalėji
mą. Su savo draugo žmona 
Fernekes pabėgo j Pearl River.

Apie metus laiko Darche ar
ba Fernekes studfjRVo banką. 
Vleiią popietį apsimaskavęs 
mažutis žmogus įfaėgo į banką 
ir paliete visiems iškalti Van- 
kas. Ihi banko darbininkai at
sisakė tai padaryti. Banditas 
paleido du šuviu ir pats pa
spruko nieko nepešęs.

Darche elektros prietaisų 
krautuvė ant- rytojaus atsida
rė, kaip, ir paprastai. Bet ke
liams ! dienoms praėjus piliečiai 
pastebėjo, kad kratuvė nebeat- 
sidaro. Darche su savo šei
ma nežinia kur dingo.

Detektyvai stvėrėsi darbo. 
Jie patyrė, kad Darche buvo 
ne kas kitas, kaip tik bandi-

............ — ■ —I , .............................. , ..... ....... .

tas Fernekes, kuris bebandy- lyje. Bet didžiausio pasisekimo 
damas apiplėšti banką nužudė ji turėjo Europoj. Tuoj su ; - 
du žmones. Bet banditas din- darė didelės esperantistų drau
go, kaip akmuo vandenyj. gijos, pradėta daryti esperan-
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dytomis raidėmis, kad neregiai 
galėtų pirštais skaityti).

Šalę tarptautinių draugijų, 
kiekvienoj valstylūj esperaatis- 

Iš Pearl River Fernekes at- (tistų kongresus, kuriuose net ir tai turi ir savo tautines draugi- 
vyko (Jiicagon, kur jis apiplč-(valstybės oficialiniai dalyvauja, 
šė keturioliką bankų. Plėšimui, Dabar, kaip skaitoma, esperan- 

tintų yi’A nemažiau knip 200,000 
visuose pasaulio kraštuose. l<s- 

peranto gi kalboj išeina apie 200 
laikraščių ir žurnalų. Lietuvos 
esperantistai irgi turi savo laik
raštį “Litovoj Stelo” (Lietuvos 
žvaigždė), kurj leidžia lietuvių 
esperantistų draugija ir 
guoja kun.
(Adomas Jakštas).

Didžiausia esperantistų drau
gija yra Visąpasaulinė Esperan
tistų Sąjunga (U. E. A.), turin
ti virš 20,000 narių. Ta drau
gija leidžia mėnesinį organą 
“Esperanto” ir metraštį, kuria-, 
me paduodama vardai ir adresai 
draugijos atstovų daugiau kaip 
2,000 miestų, net ir tokiose to
limose vietose, kaip Polinezijos 
salose. Taigi pasirodo, kad 
lengva yra apkeliauti visą pa
saulį nežinant ir nevartojant 
jokios kitos kalbos, apart espe
ranto, nes kur nė nuvažiuosi, 
visur rasi esperahtistiis, jų 
draugijas ir draugus (nes 
draugingumas ir teikimas pa
gelbos iš kitur atkeliavusiems 
esperantistams yra svarbiausia 
prievolė kiekvieno esperantis- 
to). ši draugija susideda dau-

vienui 
Cliicaigoj jis susidėjo 

su aršiausiais kriminalistais.
Paprasti plėšimai jam nusi

bodo. Jis suplanavo tokį daly
ką, kuris butų nustebinęs visą 
Ameriką, būtent, apkraustyti 
didžiausį Chicagos banką, kurio 
dienos apyvarta siekia dviejų 
milionų dolerių.

Banko apiplėšimas turėjo 
būti atliktas pasinaudojant 
naujausiomis mokslo priemo
nėmis. Fernekes buvo priren
gęs troškinančių dujų, dujinių 
bombų ir kitokių priemonių. 
Visą tą planą jis prirengė Jonh 
Crernr knygyne (Randolph ir 
Michigan Avė.), kur randasi 
vien tik moksliškos knygos. 
Knygyne Fernekes praleisdavo 
ištisas dienas, bestudijuodamas 
knygas apie nuodingas dujas. 
Ten jis išmoko, kaip tas du
jas pagaminti. Viena knygyno 
darbininkė pastebėjo, kad ma
žyčio žmogaus kišenėse randa
si revolveriai. Ji pranešė apie 
tai policijai. Į knygyną tapo 
pasiųsti detektyvai, kurio ir 
suėmė “mokslu apsišarvavusį” 
banditą. Vėliau buvo • patirta, 
kad Fernekes jau buvo priren
gęs planą, kaip apiplėšti banką. 
Jis buvo jau suorganizavęs dvy
liką kriminalistų, kurie jam va
dovaujant turėjo užpulti ban
ką. Į darbą butų buvę paleis
ta nuodingos dujos ir bombos.

Net į kalėjimą patekęs, Fer
nekes nesnaudė. Jis išdirbo 
planą, kaip pavogti vieno mi- 
lionicriaus vaiką, už kurį tikė
josi gauti apie vieną milioną 
dolerių. Planas, gal butų ir 
pasisekęs, jeigu nebūtų laiku 
apie jį sužinojusi policija.

Fernekes kelis kartus bandė 
iš kalėjimo pabėgti. Kartą jis 
metė, bombų, išgriaudamas ka-' 
Įėjimo sien^. Tik ačiū kalėji
mo sargų sumanumui, tąsyk 
jam nepasisekė pasprukti.

Atrodo, kad galų gale Fer
nekes nuo kartuvių arba elek
tros kėdės neišsisuks. Bet kol 
kas, net kalėjime sėdėdamas, jis 
tebėra 
labiau 
vienas

jis tankinusiai atlikdavo 
Vienas.

pavojingas. Todėl jis yra 
saugojamas, negu bile 
kitas kriminalistas.

APIE ESPERANTISTUS
Esperanto yra dirbtinė tarp

tautinė kalba, kurią “išrado” 
Dr. L. L. Zamenhof, Lenkijos 
žydas, dabar jau miręs. Ji su
daryta iš įvairių kalbų, dau
giausia aryoniškų, jos gramati
ka labai paprasta, tad labai leng
va tą kalbą išmokti. O kad 
Europoj yra labai daug -tautų ir 
valstybių, kurių kiekviena var
toja vis skirtingą kalbą, kas la
bai apsunkina susisiekimą tarp 
valstybių ir keliavimą po jas, tai 
jau nuo senai buvo jaučiamas 
didelis reikalas vienos bendros 
kalbos, kuriąja galima butų su
sikalbėti ir kuriąja butų galima 
atlikti visus susižinojimus. Tau
tinės varžytinės ir aspiracijos 
neleido priimti vieną iš jau gy
vuojančių kalbų, o be to gyvuo
jančios kalbos, besivystidamos 
per šimtmečius metų, pasidarė 
painios, sunkiai pramokamos, 
reikalingos daugelio metų neat
laidaus mokinimosi iki išrtioks- 
ma liuosai tą kalbą vartoti.

Bandymai nukalti dirbtinę 
kalbą jau senai buvo daromi. 
Bet nukaltosios kalbos buvo tiek 
pat sunkios, nepatogios ir Įnir
davo, minis jų išradėjui, hės 
jau tada toliau tobulintis nebe- 

’galėdaVo. Pagalios, Dr. Zamen- 
hofui pasisekė išdirbti labai 
lengvą kalbą, kuri toliaus galėjo 
vystytis jau be Jo pagelbės. Tai 
Esperanto (tokiu šlapivUrdžiu 
Dr. Zamenhof pasirašė po savo 
pirma brošiūra apie tarptautinę 
kalbą ir tuo jo slapyvardžiu li
ko pavadinta jo išrastoji kalba) 
kalbą. Ir ji tuojau® jgyjo dide
lio populiarumo visame pašau-

jas. Tų draugijų yra daugiau 
kaip 35 valstybėse. Abelnai 
prie visų Šių d rau p> ij ų priklauaa 
daugiau kaip 100,000 žmonių, 

t. y. tiek yra organizuotų espe- 
rantų. Bet yra gal daugiau ne
gu kitą tiek esperantų, kurie jo
kioms draugijoms nepriklauso.

Laike karo esperanto pletima- 
reda- «sis buvo kiek susitrukdęs, pa- 

Dambrauskas sunkėjus susisiekimui tarp val
stybių, bet karui praėjus, espe
ranto Vėl pradėjo augti. Ypač 
pagelbėjo susikūrimas daugy
bės mažų valstybių, kas dar la- 

i biau apsunkina susisiekimą tarp 
i valstybių ir daro būtinai reika
lingu dalyku pažinimą vienos 

! tarptautinės kalbos. — K. B.

Žmogaus dantys 
nebyrėsią

Sveikai gyvenant ir gerai 
valant dantis, tiesa, ir lig šiol 
jio ne taip greit išbirdavo. Lie
tuvos gyventojai, aplamai 
imant, turi geresnius dantis, 
negu kai kurių kitų kraštų gy
ventojai. Vis tik ir pas mus 
yra daug senų ir jaunų žmonių 
iii išbirusiais dantimis.

Vienas austrų dantų gydyto
jas po ilgų tyrinėjimų, išra-

1 dan
tis nuo iškritimo. Pajauni ni

tam tikrų gyslų narvelių

giausia ; iš inteligentijos ir yra bndą> kaip apsaugoti 
grynai nepartinė. Jos centras Įįs 
yra Genevoj, Šveicarijoj. I mu

Sekama didžiausia esperan-j jam sekės dantų šaknis sutvir- 
, kad nė seneliams 

dantys nebekrinta. Jo dantų 
pajauninimo būdą ir kiti gydy
tojai ^Hpažino vykusiu išradi
mu.

tistų draugija yra tarptautinė j tinti taip,
darbininkų esperantistų sąjun
ga (S. A. T.), turihti virš 5,000 
narių. Ji yfa socialistų įtakoj. 
Leidžia ji visuomeniniai — poli
tinį savaitraštį ir mokslo ir lite
ratūros žurnalą, taipjau daug 
knygų visuomeninis klausimais.

Po to seka katalikų esperanti
stų draugija (I. K. A.), o po jos 
eina kitų religinių sektų espe
rantistų draugijos. Didelę 
draugiją sudaro policistai espe- 
rantistai, kurie leidžia žurnalą 
“La Policisto”. 
to darbininkų, 
geležinkeliečių, 
rios profesinės 
rantistų draugijos, kurių 
viena leidžia savo organus, 
net neregių esperantistų draugi
ja, kuri leidžia savo laikraštį ne
regiams — Brailio sistema (ba-

Po to seka pus
račio mėgėjų, 
jaunimo, 

ir kitokios
įvai- 

espe- 
kiek- 
Yra

Lietuviai Daktarai

• ii.• ' ■    — . —— 

TietefOhris Boulevard 1939
Dft. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.
V -1 ....... ~ v . n:XattEKWtfA.id £££

DU.
3<21 Šo. Halsted Street

Tel. Boulevard 8483
12 Iki 3 po pietų. Nuo 6:80
30 V. Sekmadieniais nuo 10-12

Vilii'iTi ui

bfttfd IV Ittes. Ttel boulevard 3913

bft. A. L
3464 So. Halsted St.

bftso valandos nuo 1 iki 3 po 
. pietų ir 6 iki 8 vakare 
Rė«. 3201 So. vVallace Street

įftitg i am i i^i.1 , a

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

4910 So. Mkhisnn Avė
Tel. Kenwnod MOt

Valandos: į nup ? .\ki u
I nuo 6 iki 8 vai. Vrikrilte

L- Į. -mfcm *----

lies. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6650
Ofiso Tel. Carini 6257

DR. P. Z. ZALATORIS 
gvbyvoUs ir

1821 So. Halsted St.
UhicafO, III.

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas it Chiiurfas 

3303 S. Morgan St 
Chicago, Iii.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

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

_______ _____  ■■ -
•w

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas Nčrth AVe. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po piety, 6 iki 
8 Vakart. Tel. Bruns\vick 4983.
Namų telefonas Brunswjck 0597 

Ultraviolėtihe Šviesa Ir diathtermia
b — I «■ ———m——r—

—I

bR. M. T. STRIKT)!.
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tek ttohlevard 
7820. Res., 6641 So. Alhany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso Valan
dos 2-4, 6-8. Nedelioj lt) iki 12 d.

jiuaMb
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vertdfe
LlKttlVTR DENTIStAS 

Ahhtond Alte. 
xio Anttokot

4645 So.
Ant Zhle

CHIC
<1 iTiitn

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

DENTISTAS
Valandos; nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedalioj pagal sutarti
3401 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, 1LL.



bus

Subatoj

Tel. Harrison 2300—Wabash 0073

Babies Love lt

NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

STRAIPSNIS 35

SKaityKit ir Pagalvokit
Apsaugokit save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

ir liudiju kad

Valstija

stambi

(Vardas ir pavardi)
Halsted

(Adresas)

(Miestas ir valgi.)

Tiktai už 75 centus registracijos mokesčio %
Dar pirmas toks pasiūlymas tarp lietuviu

sukūrimo 
Orkestro, 
pereita^ 

Klaipėdos 
duodant

ir Nedėlioj 

iki $1

Visi 
savo 
šim- 

ener-

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typetvriterl

UrpUtoIr. tetarai

motinom* Ir tutinama j*“’.
M kMlkl,/

KMiklg aprtplalBM ir po-į 
otjlmaa yra dalykas fyroa

» ‘ 
avarbaa Mmynal ir batai 
ir mat jaoCtem*. kad tai! 

yra dalykaa. kurį mat ta-'

Beethoveno konservatorija 
sidarys šeštadienyj.

kad tai menkniekis, 
šitokiuose atvejuose 
nuo apjakimo, arba

reikia laikyti šva-
Ausis lengvai užkre- 

skaudėjimas labai 
Užsikrėtus reikia tuoj

Atlankė “Naujienas

Gižiausioji lovva mergina 
p-Iė Geneva Robertą iš Storm 
Lake, la., kuri laimėjo “Miss 
lowa” Varda.

Mas. Winslow’S 
Syrup .

P-nų Pocių mokykla 
yra vienintelė lietuvių 
ir dainų mokykla 
pastatyta ant platesnės

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Saugok savo kūdikio akis, ausis, 
nosį ir burną.

Birutė pagerbė komp 
Si. Šimkų

tur būt 
muzikos 

Amerikoj, 
papė- 

pastatyta gerai. Kaip

Padėkit 
ženkleli 
j tinkamą 
kletku*e 
'paženklinimui 
savo 
atsakymo

PUIKUS IŠRADIMAS
P. Lorillard Kompanija, kuri jau 

išdirbinėja cigaretus ir taboką vhš 
idfi metus, išrado nau jus ir geresnius 
cigaretus, OLD GOLD.

Old Goki rūkytojai tuojau supran
ta juos rūkydami kode! užėmė tris 
metus kompanijai galutinai ištobulin
ti tokius gerus cigaretus. Ir Old 
Goki turi geresnj taboką, kuris ne- 
kute liežuvio ir ne j rituoja gerklės.

Jus galit rūkyt Old Gold rytą, die
na ir be jokio gerklės jritavjmo ir b3 
jokio kosėjimo.

Jei dar nepradrjdt rūkyt Old G< kl, 
šiandie yra laikas pradėt rūkyt Old 
Gold naujus cigaretus.

Skaitykit Old Gold Cigaretų Car- 
toon skelbimą šiame laikraštyj. 18- 
kirpkit ir jsiklijuokit į savo knygą. 
Juose telpa daug juoko, suteiks hu
moro visai šeimynai ir draugams. Jie 
telpa reguliariai šiame laikraštyje.

Viena seniausių Roselando 
draugijų tur būt esanti Vytau
to Draugija, bet šiandien Gol- 
den Star Kliubas veikiausia bus 
pralenkęs ją tiek skaičių na
rių, tiek turtu. Golden Star 
Kliubas, mat, sugebėjo pritrauk
ti čiagimę ir čia augusių jau
nuomenę. Rezultatas to patrau
kimo yra toks, kad j metus lai
ko j kliubą įstojo 102 nauji na
riai, jauni vyrai.

Patraukta jaunuomenė tapo 
visų pirma sportu. Įdomu pa
stebėti, kad sportu, kaip bes- 
bolu, susidomėjo net pagyve
nusieji žmonės, kurie iki šiol 
nekreipė mažiausios domės į jį. 
Šie “seniai” susidomėjo tur būt 
labiausia todėl, kad lošia jų 
pačių vaikai, vaikai jų drau
gų ir pažįstamų. Antra vertus,

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 3. Halsted St„ Chicago, 111.
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No .......... ........
Mieros ..........................  per krutinu

PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metų amžiaus, neški 
riant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos stovio, gali gauti vien 
kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas

TIKRAI PATIRTA
Kad visoje šalyje Johnson’s Baby 

Povvder, yra vartojama.; suaugusių 
žmonių daugiau negu pusės šeimynos 
narių. Johnson & Johnson skelbia 
savo produktą dėl kūdikių.

šis pauderis yra skirtas dėl kūdi
kių, aiškina Johnson & Johnson at
stovas. Jis patinka motinoms kurios 
nori turėti atsakant} pauderj dėl sa
vo vaikų švelnios odos. Jei tik mo
tina nuperka jj dėl savo kūdikio, mes 
žinome, kad visa šeimyna pradės jį 
vartoti, nes jis yra malonus kiekvie
nai odai.

Šis pauderis prašalina susižeidimus, 
taipgi prašalina nuovargi ir niežieji- 
mą kojų, suteikia molon'ų miegą, pra
šalina nudegimą saulės, panaikina su
tinimus nuo vabalų {kandimo.

šj pauderj mėgsta moterys, nes jis 
dra tikrai geras dėl kūdikių ir mote
rys visur reikalauja Johnson’s Baby 
Povvder.

ir jaunimui, dalyvaujančiam 
žaismėse, smagu, kad jie mato, 
jog senesnieji įdomauja jų žy
giais. Ant kiek roselandiečiai 
susidomėję buvo šių vasarą 
Golden Star besbolo lošimu ir 
lošėjais, liudija tas lakias, jog 
kai kurioms žaismėms susirink
davo pažiūrėti po pora tūkstan
čių žmonių ir daugiau.

Apatija, pasireškianti kai 
kuriose draugijose, galima aiš
kinti tuo, kad jose yra frakci
nių kivirčių. Tie kivirčiai daž
nai pailgina susirinkimus tiek, 
kad žmonės nepakęsdami ap
leidžia susirinkimus pirm, ne
gu jie baigiasi. Ir kai tokie re
zultatai ima pasikartoti dažniau 
ir dažniau, žmonės liaujasi lan
kę susirinkimus. Pasekmės to
kios. Susirinkiman ateina 15 
arba 20 žmonių, kuomet drau
gija turi porų šimtų narių. Ir 
kada tik tie'k narių teateina su
sirinkiman, nupuola ūpas, išsi
semia noras veikti. Tai ir ap
snūsta draugija. —Reporteris.

dabar ji yra vedama, lankan
tys ją gali būti tikri, kad jei 
ir negaus joje galutino nudai- 
linimo, tai gaus gerą1 pradžią, 
gerą pamatą. O tai reiškia 
daug, kadangi yra ne maža to
kių mokytojų, kurie sugadina 
savo mokinius, o ne išmokina 
juos.

Beethoveno konservatorija 
tapo naujai išdekoruota, taip 
kad dabar atrodo labai gražiai, 
kaip ir pridera dailės mokyk
lai. Pažiūrėti svečiai yra kvie
čiami šeštadieny, rugsėjo 10 
dieną nuo 2 iki 5 valandos po 
pietų ir nuo 5 iki 7 valandos 
vakaro. — Reporteris.

Užklausus p. Ruiko, kaip gy
vuoja Roselando draugijos, jis 
atsakė, kad vienos gyvuoja ge
rai, o kilos, jaučiama, einan
čios silpnin. Ir iš gyvuojančių 
gerai, rasi, daugiausia veiklu
mo parodo Golden Star Kliu-

hus rodomi

THE PLAYHOUSE
410 So. Michigan Avė.

Prasidės rytoj per pietua ir 
rodomi kasdien nuo pietų iki 

vftfurnakčio.

Kainos

ą is šių 
NAUJIENŲ 

skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratų už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimų skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, įmirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktų. NAUJIENŲ skaitytojų 
šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
šį kontraktų jei išpildys aplikacijų ir priduos į NAUJIENŲ ofisų kartu su 
registracijos mokesčiu. 
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštį nere- 
guleriai, gali gauti šį ap
draudos kontraktų sumo
kėdami 75 centus regis
tracijos mokesčio ir pre
numeratų.
VEIKITE ŠIANDIE! 
Visų, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktų, ir 
tokių didelę apsaugų, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančių aplikacijų ir pri
siųsti ar atnešti į NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuojaus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas apdraustųjam. 
Neatidėliokit šio reikalo 
ant rytojaus — imkite ir 
atlikite tuojaus!

$10.000 POLICY

To the Insurance Dept./ Naujienos, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casublty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c.

Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
šitą plicy per vienus metus.
Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal Šitą policy per vienus metus. 
Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. AŠ jam mokžsiu į savai
tę 18 centų.
Siuntinėkit man NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos $7.00, 
Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 75c. 
apdraudos registraciją.

Vardas......................................................................  Amžius ...........
(Pasirašykit aiškiai su paišeliu. Juodylas liejasi)

Apdraudos Gavėjas ..........-................................................................
Gatvė Adresas......................... ..................................... Apt..............
Miestas ....
Užsiėmimas

Prisiųskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba Čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739

Del skilvio ir vidurią nesma
gumų ii priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip iis antim Kldlkią 
La xa tire.

3111 — Nepaprasta suknia. Įdo
miai atrodanti. Labai tinka suaugu
siai moterei. Jauninantis ir joje 
kiekviena nors ir tvirčiausia moteris 
išrodys plonesnė. Galima siūdinti iš 
šviesios arba tamsesnes materijos. 
Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44 ir 
48 colių.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo varda, pavardę 
įr adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
Ū cantą. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos Ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia ądreauoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, IH.

Nors visados yra svarbiu laikyti 
kūdikio akis, ausis, nosį ir burną šva
roje, bet ypač reikalinga tą pridaboti 
šiltame ore. Nes iš čia pradideda 
daug bėdų. Paprastai, vasaros mė
nesiai kūdikiui labai kritiški, ir reikia 
daryti viską, kad išvengus bėdų. Se
na patarlė: “Žiupsnis išvengimo ver
tas svarą gyduolių”, ypač pritinka kū
dikiams. Niekad negali perdaug rū
pesčio daryti, nes turi atminti, kad jų 
n)aži kūneliai nėra taip stiprus, kaip 
suaugusių.

Reikia šaukti gydytoją dėl bile ma
žo akių uždegimo, tekėjimo iš ausų, 
nors jaustum, 
Greitas veisimas 
dažnai apsergsti 
užkurtimo.

Kūdikio ausys 
rias ir sausas, 
čiama ir ausies 
skausmingas 
pas gydytoją kreipties.

Jauni kūdikiai turi madą viską kiš
ti j nosį. Jei kūdikis pūsdamas nosį 
negal jų paskui išimti reikia tuoj 
kreiptis pas gydytoją.

Jei kūdikis butų sveikas, tai rtikia 
laikyti jo akis, ausis, nosj ir burną 
švaroje. Taipgi reikia kad visi indai 
kurie jam maistą gaminamą, butų 
švarus. Darbas ir rūpestis maisto ga- 
minipme bus bergždžiai išaikvotas, 
jei bonkutč ar čiulpikas bus nešava- 
rus. Bonkutės reikia išvirinti taipgi 
čiulpikus. Pieną reikia tėmyti ir 
duoti kūdikiui tik gryną, šviežią pie
ną. Pieno klausimas svarbus turi 
būti laikomas šaltoje vietoje, kad ne
sugestų. Tūkstančiai motinų varto
ja kondensutotą pieną, dėlto, kad jj 
lengvai ir gretai prirengia.

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
išaugo j stiprius ir vikrius berniukus 
bei mergaites, kuomet motina sukom
binuoja gerą priežiūrą su Bordeh’s 
Eagle Pianu. Idant apsipažindinti Lie 
tuvę motiną kaip Bordeno Eagle Pie
ną vartoti, The Borden Company y- 
ra pagaminusi Lietuvių kalboje pil
nas maitinimo instrukcijas, kur pasa
koma kaip priruošti Bordeno Eagle 
Pienų, kūdikiams visokių metų. Jei 
nori tų instrukcijų kopijos, tai tik tu
ri išpldyti kuponą bent vieno iš pa
skelbimu ir pasiųsti kompanijai, o ji 
su mielu noru dykai jums jas pasiųs 
kartu so gražia knyga apie kūdikius.

Skaityk šituos straipsnius kas sa
vaitę h* pasidėk ateičiai.

Komp. Šimkus atsivežė nema
žai Čiurlionio ir savo naujų ku
rinių, kurie dar nei Lietuvoj ne
buvo patiekti publikai. Jis ma
no, tyad tuos gražius ir didelius 
kurinius bus galima patiekti 
Chicagos lietuvių visuomenei.*

Kad komp. Šimkus gali savo 
pažadėjimus išpildyti, apie tai 
netenka abejoti. Po išvykimo 
iš Amerikos jis visų laiką dar
bavosi muzikos srity: iš pradžių 
Leipcige, o vėliau Klaipėdoj, kur 
įgijo ištikrųjų daug praktikos. 
Bet, kad savo prakilnius suma
nymus komp. Šimkus galėtų į- 
vykdyti gyveniman, yra reika
linga ir visuomenės parama, ir 
muzikos mėgėjų parama, ir ap^. 
lamai musų visų bendras ir hai^ 
ironingas darbas. Tada mes iš
girsime tokios muzikos bei dai- 
I ų, kokių dar iki šiol mums ne
teko girdėti.

Dar žodis kitas dėl bendro va
karienės įspūdžio. Reikia pažy
mėti, kad šioj vakarienėj buvo 
susirinkę, taip sakant, visi “Bi
rutės” patriotai ir dainos bei 
muzikos meno mėgėjai, 
linksmi smagus sulaukę 
gerb. vado komp. Stasio 
kaus. P-s Šimkus kupinas 
gijos, kupinas noro darbuotis; 
smagus, linksmas, šnekus. Va
karienė buvo pirmos rųšies. Čia 
plusas tenka “birutietėms” po
nioms Kemėšienei, Biežienei ir 
kitoms ponioms ir panelėms už 
pasidarbavimą. Priklauso kre
ditas ir Dr. Biežiui už tvarkų 
vakaro vedimą. Nebuvo daug 
kalbų ir todėl nevargino susirin
kusiųjų. Dažnai tenka lietuviš
kuose vakaruose klausytis kal
bėtojų nuobodžių ir dažnai tuš
čių kalbų. —V. R.

Vakar “Naujienose” teko Re
porteriui susitikti su p. Jonu 
Ruiko, roselandiečiu darbuoto
ju Roselando lietuvių tarpe.

Kaip žinoma, p. Ruiko turi 
reni estate ofisų kartu su p. 
Wood adresu 11055 S. Michi- 
gan avė., Parkvvay Bildingu 
trobvsyj. P-as Ruiko yra real 
estate biznyj jau apie 10 me
tų. Nors jo ofisas yra Bose- 
lando, bet sulig pačia šio biz
nio esme realestatininkai varo 
biznį visoj plačioj Chicagoj.

P-as Ruiko ir jo partneris 
specializuojasi statyme namų, 
parūpiname paskolų ir pirkime 
ir pardavime morgičių, varo 
apdraudos (Insurance) biznį ir 
atlieka visą, kas liečia real 
estate darbuotę.

Išsikalliejus apie real estate 
biznio vertimąsi, Reporteris pa
klausė, kaip šiemet dalykai klo
jasi savasties vertimosi lauke. 
P-as Ruiko atsakė, kad pirki-

Inter-Ocean CasualtyCo
A Stock Company

Pereitą šeštadienį, rūgs. 3 d.. 
Auditorium svetainėj, “Birutė” 
surengė pagerbimui ir priėmi
mui komp. St. Šimkaus, kuris at
vyko šiomis dienomis iš Lietu
vos, vakarienę.

Vakaro vedėju buvo ‘Birutės’ 
pirmininkas Dr. Biežis. Susirin
kusiems kiek užkandus birutie- 
čių pagamintos skanios vakarie
nės, Dr. Biežis pratarė keletą 
žodžių į susirinkusius, kad pro
gramų nebus, o tik bus, taip sa
kant pašnekėsis ir perstatė kal
bėti buvusį iki pabaigos pereito 
sezono “Birutės” vedėją, komp. 
A. Vanagaitį. Jis saVo kalboj 
palinkėjo “Birutei” ir naujam 
jos vedėjui St. Šimkui1 kuoge- 
riausių pasekmių meno srityj. 
Po komp. Vanagaičio kalbėjo ir
gi buvęs “Birutės” vedėjas p. A. 
Pocius. Jis papasakojo savo įs
pūdžius iš laikų (apie pora me
tų atgal), kai jis buVo Lietuvoj, 
kur jam teko matyti komp. Šim
kų dainos šventėj diriguojant 
chorą iš penkių tūkstančių žmo
nių. Kai tas choras užtraukė 
savo galingą dainą, tai, anot p. 
Pociaus, visos Kauno apielinkės 
skambėjo. P-nui Pociui baigus 
savo kalbą, buvo pakviestas pra
bilti gerb. svečias komp. St. 
Šimkus. Susirinkusieji sutiko jį 
gausingais aplodismentais.

Komp Šimkus kalbėjo kiek il
giau už pirmuosius kalbėtojus 
plačiai nupiešdamas savo įspū
džius ir darbuotę iš tų laikų, 
kai apleido “Birutę“, Jis nupie
šė kovas dėl Klaipėdos atgavi
mo, kur jam tuo kartu teko loš
ti net diplomato rolę. Įdomių, 
dalykų papasakojo komp. Šim
kus iš besikurimo muzikos mo
kyklos Klaipėdoj ir 
Klaipėdos Simfonijos 
Šių žodžių rašytojui 
metais teko girdėti 
Simfoninį Orkestrą 
Klaipėdoj ir Palangoj koncertus. 
Ir reikia pasakyti, kad buvo ko 
pasiklausyti. Nežiūrint to, kad 
minimas orkestras buvo sudary
tas iš mokinių, kurie dar nedaug 
teturėjo patyrimo savo srity, 
tečiaus komp. Šimkui vadovau
jant jį, jis buvo jau pastatytas 
taip aukštai, kad mano many
mu, jis galėjo drąsiai duoti kon
certus didesniuose miestuose 
Europoj ir Amerikoj. Noriu pri
minti, kad tuo laiku man komp. 
Šimkus pareiškė, kad jis mano 
atvažiuoti Amerikon su savo 
simfonijos orkestru ir duoti 
koncertus Amerikos lietuvių iš
eivijai. Kaip dabar pasirodo, 
komp. St. Šimkus savo planų 
dėl kai kurių priežasčių negalė
jo įvykinti ir net pats apleido 
Klaipėdos konservatorijos vedė
jo vietą.

Komp. Šimkaus išvažiavimas 
iš Lietuvos yra protestas prieš 
visokias intrigas, kurios, kaip 
komp. Šimkus pareiškė, buvo da
romos, kad pakenkus jo darbuo
tei. Prie tokių sąlygų jis nesu
tiko ilgiau darbuotis Klaipėdos 
Simfonijos Orkestre ir muzikos 
mokykloj ir apleido Lietuvą. Su 
komp. Šimkaus atvažiavimu A- 
merikon, jaunas Lietuvos muzi
kos menas daug ko nustos, bet 
už tai mes, amerikiečiai, o ypač 
chicagiečiai, daug laimėsime.

Kai dėl darbuotės prie “Biru
tės” šį sezoną, komp. Šimkus y- 
ra labai optimistiškas. Jis ma
no, kad mažių mažiausia bus 
galima duoti pora pirmos rųšies 
koncertų (gal būt Orchestra 
HąM? R. V.), pasikviečiant tal
kon vieną-kitą Chicagos didžiu
lių orkestrų. Numatoma duoti 
netik lietuvių muzikos kurinių, 
bet ir klasiškosios muzikos, pav., 
Bethoveno, Čiurlionio ir kitų, 
kurie esą gan lengvai supranta
mi plačiajai visuomenei.

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IRkJŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Theodore Dreiser sako: 
“POTEMKIN yra didžiausi kruta 
mi paveikslai kokius aA esu matęs’ 

‘POTEMKIN’
mas ( ‘ - • ip kaip. Mai
nai eina ne blogai. Statymas 
pradėjo kiltų

Pirkimas savasties lietuvių 
tarpe šlubuojąs, p. Ruiko ma
nymu, lodei, kad lietuviai pri
sibijo prezidento rinkimų, pri
simindami 1907 metus. Jie to
dėl šiuo laiku bevelija pirkti 
morgičius.

Kai dėl namų pirkimo, tai 
namų čia nėra perdaug, ką 
liudija naujų namų statymas. 
Ir stato naujus namus ne vien 
lietuviai. Stato jų daugiau sve
timtaučiai, kurie gerai nusima
no apie trobėsių marketą.

Golden Star Kliubas

Beethoveno konservatorija, 
kuriai vadovauja pp. Pociai Ir 
kuri randasi adresu 3259-3261 
So. Halsted st., atsidarys šeš
tadieny, rugsėjo 10 dieną. Pra
sidės naujas šios lietuvių di
džiausios muzikalus ir geriausia 
mokymui pritaikytos įstaigos.

Mokymas muzikos ir dainų 
yra greičiau individualis, negu 
su masėmis, darbas. Lietuvių 
tarpe tečiau pasireiškia ta yda, 
kad muzikos ir dainų mokinti 
imasi dažnai tokie asmenys, 

| kurie turi labai menkos nuovo- 
|kos patys apie tai, ko mokina 
kitus. Ir tai yra labai

uEROVės skYRIUS

SPECIAL LOSSES FOR « 
LOSS OF

If sustained 
. in the

manner 
described in 
Paragraph 1

If sustained in 
the manner de- 
sribed in Para- 
graphs 2 to 9 

inclusive

Life ............................................................. $10,000,00 $500.00
Both Hands ............................................... 10,000.00 500.00

Both Feet ...................................................10,000.00 500.00
Sight of Both Eyes .................................. 10,000.00 500.00
One Hand and One Foot.......................... 10,000.00 500.00

One Hand and Sight of One Eye............ 10,000.00 500.00
One Foot and Sight of One Eye............... 10,000.00 500.00

Either Hand ..........................'~ 5,000.00 250.00
Either Foot ...................................... ..........5,000.00 250.00

Sight of Either Eye .............a..................................... • 5,000.00 250.00
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

SLA. byla prieš Lietuvnin
ką ir kitus atidėta

Vakar teisėjo Hovvard Hayes 
kambaryje buvo perkratinėja- 
ma byla buvusio SLA 36 kuo
pos finansų raštininko p. Lie
tuvninko, ir turėjo būt ir kitų 
buvusių viršininkų, bet dolei 
tekniškų formalumų byla ati
dėta iki 20 d. spalio.

Skundas yra, kad buvusieji 
36-tos kuopos viršininkai pasi
laikė kuopos turtą ir knygas 
po to, kai jie buvo suspenduoti 
ir dabar neatiduoda. Apskųs
tieji sako, kad turtas priklauso 
jiems, t. y. tam bunčiui, kuris 
vis dar vadinasi “SLA 36-ta 
kuopa”, o ne Susivienijimui. 20 
d. spalio teisėjas turės išspręs
ti kam ištiktųjų minėtas tur
tas priklauso. — R

nusileisti) juroj.

$

Bridgeportas
Trečiadieny j, apie 7 valandą 

vakare, Bridgeporto garaže, ku
ris randasi ant Halsted st., prie 
82 gatvės, pasigirdo suvis. Su
bėgo daugybė žmonių, atvažia
vo yėliau ir policijos vežimas.

Išvežė j stotį garažo savinin
ką ir jo sūnų. Kas atsitiko? 
Well, sakoma, kad tėvas turė-
jęs sūnų, kuris nuolat jį prašy
davęs pinigų. Sūnūs jau esąs 
suaugęs ir vedęs. Tėvui nusi
bodę sūnaus aimanavimai ir 
prašymas pinigų. Jis įsakęs 
jam nebesilankyti pas jį dau
giau. Ir kai sūnūs vakar atėjęs 
garažan, tai tėvas ir šovęs į lu
tas, idant nugązdintl sūnų.

Kita versija yra tokia: valy
ta revolveris, kadangi šiandien 
kai tiek daug plėšimų pasitai
ko, revolveris reikalinga visuo
met turėti po ranka. Nepaste
bėta, kad revolveris buvęs pri- 
Kuoduotas. Bevalant jis išsišo
vė, ir laimė dar, kad niekas ne
nukentėjo.

Bet sujudimo įvykis bridge- 
portiečiams padaręs daug.

♦ ♦ *
Valgykloj, kurioj parduoda

ma “hot dogs” (tos raudonos 
dešraitės) ir kuri randasi ant 
Halsted st. prie 31-mos gatvės, 
taipgi buvo tą pačią dieną* i) 
kuone tuo pačiu laiku Surum- 
burum. Valdo tą valgyklą grai
kai.

Taigi ve kas ten nutiko^. Mo
teris pašovė vyrą į ranką ii 
peršovė dešinę koją aukščiau 
kelio. Moteris, sakoma, esanti 
graikė, o vyras armėnas. Mote
ris esanti vedusi ir besirengu- 
si. pabėgti su kitu vyru. Bet 
tarp jos ir to vyro ištikę ki
virčai, tai ji ir pašovusi vyrą. 
Kai policijos vežimas atvyko, 
tai nė vyro, nė moters nebera
do valgykloj. — Reporteres.

“Du keliu", tai ekzaminas 
musu publikai ir artistams

“Du keliu” savo laiku ėjo Pe
terburge Imperatoriškame Alek
sandrijos teatre ištisą sezoną 
su didžiausiu pasisekimu. Pet
rapilio publika negalėjo atsige
rėti to veikalo gražumu. Kaune 
tas pats veikalas ėjo Vaičkaus 
teatre 9 kartus ir publikos 
skaičius kas kart augo, entu
ziazmas buvo nepaprastas. Lai
kas parodys ką pasakys Chi
cagos lietuvių publika apie tą 
veikalą. Čionai reikalinga har
monija tarp artistų ir klausy
tojų, reikalingas bendras ūpas, 
rimtas ištvermingas įsigilini
mas į veikalo paslaptis, l>e ga
lo sunkus uždavinys kaip artis
tam^, taip klausytojams. Pub
likai svarbu pamatyti ant kiek 
jau išaugo musų artistai, o ar
tistams bus įdomu pastebėti 
publikos skonį ir reikalavimus.

Todėl visi nedėlioj, rugsėjo 
11 d., į Lietuvių Auditoriją,

kuri jau nebe ta, nes yra ką. tiko tokia nelaimė: 
aktai pagražinta, ornamentuo
ja. I’ 
kare.

GOLFAS

va-

Kas tas .golfas ir kaip lošia- 
na golfas? Galite pamatyti pa- 
ys. šio mėnesio 15 dieną O)g 
filis golfo aikštėje įvyksta 

‘Naujienų” golfo turnamentaa, 
kuriame dalyvauja visi geri lie
tuviai sportininkai • (golfinin- 
xai). Atvažiuokit ir pamatykit 
jisą lošimą.

Prizai
Gdfininkams paskirta 25 pri

mai. Reiškia yra gerų progų iš- 
ošti laimėti prizą. Bet prizai 
tai ne bet koki paprasti prizai, 
v’iso labo už arti dviejų šim- 
‘ų dolerių, l’.žsimoka lošti ir 
užsimoka gerai lošti.

Dabar laikas registruotis

Lošimas įvyksta rugsėjo 15. 
Registruokitės dabar. Telefo- 
įuokit Lietuvių Golfo kliubui 
(Boulevard 6648) arba “Nau
jienoms”. Mes visi norime loš 
i kariu — už tai reikia iš anks- 
o žinoti kiek bus lošėjų. Mo- 
erys turės lygią progą su vy- 
ais laimėti prizų. Pradiniai tu- 
ės lygią progą su patyrusiais 
ošėjais. —K.

Roseland
Besbolo loš i s

Golden Star Kliubo beslx>lo 
auktas loš su Alderman Coyle 
3ooesters besbolo jauktu Pal- 
ner parke ateinantį sekmadie- 
,iį, rugsėjo 11 dieną. Pradžia 
i vai. po pietų. Visi kviečiami 
itsilankyti pažiūrėti, ba besbolo 
sezonas baigiasi ir jau nebe 
laug lošių bus šiame sezone.

Sezonui pasibaigus, Golden 
star dar susikabins su 18-tos 
gatvės lietuvių besbolininkų 
jauktu. Tai bus įdomios imty
nės. Dalykas toks, kad 18-tos 
gatvės jauktas yra vyčių ly
gos jauktas laimėjęs čempio
natą lygoje. Golden Stars ir 
užsimanė, dangaus ar pragaro 
pagundos dilginami, pamėginti 
atimti iš vyčių čempionatą. Ir 
jeigu jiems fiavyks įveikti vy
čius, Golden Stars taps čem
pionais lietuvių besbolininkų.

Pažiūrėsime! Ir “Naujienų” 
Re.|>orteris, nors jau padla yra 
senas ir niekuomet sportu ne
sidomėjo, tur būt šį kartą ne
iškęs, bus pažiūrėti lošto.

Reporteris.

Town of Lake •
-Nelaimė lietuvių šeimynoj.

Klorių šeimyna gyveno 4508 
So. VVood str. 28-tą dieną rug
pjūčio p. Kloris išėjo iš namų. 
Išėjo ir nebegrįžo. Duota žino
ti policijai, pradėta jo ieškoti.

Vakar Kloris buvo surastas 
jau pervėlai, nes rasta Jis pa
vieto ligoninėj miręs. ,

Pasirodė, kad a. a. Klorj pa-

Įdomiausia Knyga

“Gruodžio 11 Dienos Perversmas”
Parašė J.ŠARUNAS

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai

38 puslapių—kaina 25 centai

Ges 45-ta Ar jus žinote, kad 
gatve ir Western avė. jį užga- , 

birumaH isivym nuvniov uuiuiiiinnui 
VO gatvdkaris. Nelaimingas nesutinka dirbti tokiomis sąlygomis 
žmogus be žado nugabentas į ’ kokias jiems darbadaviai siūlo r 
ligoninę, kur, i 
sąmonės, persiskyrė su šiuo pa- jurininkų straikas. 
šauliu. Todėl tai negalėjo li- 
gonbučio UŽVeizdos surasti su-.kų pasidaugino iki 52 nuošimčių, 
žeistojo giminių * ar šeimynos,^88 pasidaugino dar 22 nuošimcii 

.-. 8081 straikai I
greičiau. . 13249 1918, 3<

Nabašninkas
Eudeikio laidotuvių 
‘605 Sc. Hermitage avė.
Paliko nuliudusi velionio žmo- 

ir vaikai.

Streikas iškyla kuomet darbininkai 
‘ i 

. Pir- 
• ' i mutinis sraikas Jungtinėse Valstybė-neatgaucamas ! se kilo New Yorke 1805, tai buvo 

, 1888 buvo viso
097 straikų, kurie apėmė apie 210,- 
000 darbininkų. 1886j-kaitlius strai- 

’ , o 
,no dar 22 nuošimčiais, 
buvo 1916, 4324 1917, 

3444 1919, 3109 1920. 
Kiekvieną metų straikų daugiausiai 

pašarvotas p. būna Nevv Yorko valstijoj. Ar jus 
įstaigoj, žinote, kad daugelis rųšių cigaretų 

’ • ’ atsirado ir vėl dingo j paskutinius 
20 metų, bet Helmarai vis nuolat 
dauginasi. Jus turėtumėt susipažin
ti su Helmutais.

la
—Reporteris.

Kensineton
Su keliais kensingtoniečiais 

c ko pasikalbėti apie kasdieni
nius nuotikius. Jie papasakojo 
nan daug dalykų apie raudo
nuosius biznierius. Sako, pas
uos raudonuosius biznierius
erotas mainosi pagal oro. Kaip 
n’a senai pasakojo, kad jie iš
eisią dienraštį “Vilnį”, kame 
ilsia ginami darbininkui reika- 

ai. Dabar ka kita matome, kuo- 
■net “Vilnis” eina kasdien. Jo- 
ie šmeižiami nepatinkami as- 
nenys. Be to dar apšmeižė Lie
tuvių Politišką ir Pašei pos KHu- 
bą de.l išvažiavimo, kuris įvy
ko VVashington Heights miš
ke.

i I

Kliubiečiai pasakojo, jog'nc- 
gana kad jie narius šmeižia, su 
kuriais nesutinka, bet ką gi 
blogo yra jiems padaręs kliu- 
bas, kad apšmeižė jo išvažiavi
mą, kuris įvyko Washington 
Heights miške? Nariai tvirti
na, kad kliubas yra tautiškas 
ir progresu-v iškas, remia Aušros 
knygyną finansais ir darbais. 
Dėka draugijų rėmimui palaiko
ma Aušros knygynas. “Vilnis” 
betgi prisidengusi darbininkų 
skraiste, leidžia savo bendra
darbiui šmeižti, purvinti kliu
bo išvažiavimą. Sako, nors rei
kalavome, kad jie tuos šmeiž
tus atašuktų, bet musų reika
lavimo neišpildė.

Kiek aš žinau, vienas “Vil
nies” bendradarbis, Pusžemai- 
tis, yra retai tuščia galva. 
Esant tokiam, sunku tikėtis iš 
jo, kad jis galėtų geriau para
šyti. Visi kensingtoniečiai dar 
atsimena, kada lietuvių valgo
mų daiktų bendrovė turėjo pa
rengusi išvažiavimą. Pusžemai- 
tis nebuvo tame išvažiavime; 
jisai tada rėplinėjo formoje, 
bet parvažiavęs nuo farmos, 
dar neišgaravęs, aprašė tos 
bendrovės išvažiavimą. Del to
kio jo aprašymo kensingtonie- 
čiai • labai nepatenkinti.

Geriau butų, kad tas “piso- 
rius” palauktų, kol jam išga
ruos rūgštis iš makaulės. Kol 
ta rūgštis randasi “pisorio” 
makaulėje, jo korespondencijos 
daro nesmagumų kensingtonie- 
čidms. Ar ne laikas butų rau
doniems biznieriams nubausti 
Pusžemaitj už apšmeižimą Lie
tuvių Politiško ir Pašelpos Kliu
bo išvažiavimo? —žmogus.

MADOS.

3110 — Labai paprasta, bet elegan
tiška sukenle. Gera sportui ir šiaip 
prie darbo ofise. Galima siūdinti iš 
bile kokios materijos. Galma siūdin
ti iš byle kokios materijos. Praktiš
ka ir gerai atrodanti. Sukirptos mie- 
ros 16, 18 metų ir 36, 38, 40 ir 42 co
lių per krutinę. 36 mierai reikia 3 
yardus 40 colių materijos ir % yar- 
do skirtingos materijos aphiuvinėji- 
mui.

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

Naujienų: Pattern Dept., J789 So. 
Ulsted St., Chicago, III.
rNAUJIENOSi Pattern Dept

1789 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ---- -------- -
Mieroa .......................... per krutiną

(Adresas)

(Miestas ir vąist.j

__ _ ___ _ _____ -___ Ll~ ~ C * — — — — —

Siuskit pinigus per
naujienas

m

Si!

. v- ' 
<

ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENE

Perversmo suplenuotojai ir vadai

Knyga atėjo iš rieda u geliui težinomų versmių

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

Aiškiai parašyta, aiškiai spausdinta, lengvai suprantama ir 
skaitosi kaip romanas.

%

Įsigykit Sau Vieną!
Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsivaizduoti 

to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17 
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilėje ir 
nupiešta aiškus vaizdai susidarę Lietuvoje perversmui bręstant, 
laike perversmo* tuoj po perversversmo ir upui atslūgus.

Parsiduoda po vienų ir olsėliu
. f * - ' ■- f 4 </

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
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Simpatiškas — 
Mandagus — 

į Geresnis ir Pi 
Igesnis Už Ki 
tij; Patarnavi

Kuris gali gerai chorą mokinti, te
oretiškai ir praktiškai, ir geistina jei 
galėtų ir stygų (mandalinų) orkestrą 
vadovauti.

I OA6ST TO HOltfC AA)C> RSKP^O CW6" 
TKC (oaY OUZ rantas POOC! -

ligotų tonsihj. Išimkit juos dėl

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu ii pažiūros 
daiktu.

rūgsta, čia vis 
s. Jei savie- 
svočiai” špo-

Michael Hughes, 
policijos viršininkas

Metinis Sukakimas 
JUZAFA JOKUB AUSKIENE

tą, neišvengia

apgailč

nigus arba
Triušeliuose, 
kairieji i>etį 
švarku arba

si&lėpe, Reporterių nepastebė
jo. Jausdamas, kad jis jau tu
ri raportų “Naujienų” skaity
tojams, Reporteris nuėjo toliau 
trobelių ieškodamas.

O tie vaikai, vaikai, tai tur 
būt kaip gyvi tokio linksmaus, 
tokio jdomaus cirko nematė. 
Pametę savo žaismes, palikę 
boles, 
mama 
rėkdami 
vieni

F. Eudeikis KomyPAGBABV VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

THEM DAYS ARE 
GONE FOREVERI

PASIRINKIMAS sampelinių kaili
nių kautų, pamušai biskį sutepti, par
duoti pigiai. Šaukit Tel. Nevada 3588

CHICAGOS 
ŽINIOS

Liet. Piliečių Br. Kliubas rengia iš
važiavimą su programų, nedėk, rug
sėjo 11 d., Lainės miškuose. Kurie no
rės važiuoti troku, tai turi pribūti iš 
lyto 3343 Auburn Avc. Kviečiam at
silankyt visus, nes bus gera muzika 
ir geras programas. Visas pelnas 
bus sunaudotas dėl M. M. Juodžio pa
minklo pastatymo. Jei bus lietus, tai 
bus išvažiavimas atidėtas ant kito ne- 
dėldienio. Per išvažiavimą įstojimas 
j Kliubą bus veltui.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Tel. Ye.rds 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fuirfield Avenuc, 
Tel. Lafayfette 0727 

SKYRIUS
1410 S'o. 49 Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudette

Announcements 
Pranešimai

Lietuvių Kriaučių 269 skyrius A. 
C. W. of A. mėnesinis susirinkimas 
jvyks Pėtnyčioj, Rūgs. 9 <1., 7:30 vai. 
vakare, Amalgameitų Unijos svetai
nėj, 1564 N. Robey St. Visi nariai 
ir narės kviečiami skaitlingai susi
rinkti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarimui. K. Navickas, rašt.

Šviežias alus rūgsta. Taip ir 
musų kolonija, kadangi ji yra 
dar pauja, 
kas nors pasitaiky 
ji nesugalvos, tai ‘ 
są iškirs.

Taip buvo ir pereitų pirma
dienį — Dabor, Day. Atvažiavo 
j Marquette Parkų, diedas su 
mama, kurie seniau turėjo biz
nį prie 33-čios gatvės ir Mor
gan. ... ;

Roseland. — Amerikos Lietuvių 
Piliečių Politikos Kliubas turės sa
vo mėnesini susirinkimą 12 d. rug
sėjo, 7:30 vai. vak., Strumilos sve
tainėj', 158 E. 107 St. Malonėkit vi
si nariai pribūti, nes bus svarbių 
svarstymų kaslink kliubo reikalų.

Vlad. Kristopaitis, rašt.

P-nai, Palekai turi gražų, mi
tai vietos 

visiems išteko. Vienas svečių.

vena ir gražia šeimynų auklėja 
Augina keturias dukreles — 
Josetiną, Eleną, Aldoną ir Bi
rutę. Pirmosios trys jau lan- 

vežimu ko mokyklų. Gi jaunesnioji, Bi-

Pavažinėję po parkų, pasil
sėję iki .vakaro, musų diedas 
ir mama grįžo namo. Bet vel
nias papai niojo juodų katę jier- 
bėgti kelių. Ar tikite į juodų 
katę? Aš tikiu. Taigi katė per
bėgo, nuo to viskas rr prasidė
jo. Diedas su mama susipyko. 
Ir ne tik susipyko, l>et tiesiog 
ėmė peštis važiuodami automo-

Ką rengėsi mama toliau die
dui daryti, nežinia, bet, maty
ti, diedui pasidarė taip karšta, 
kad tas sustabdė automobilį, 
ičfoko ir davai bėgti palaidais 
marškiniais. O mama, rėkdama, 
vytis. Diedas bėga, gi mama 
rėkia ir vejas. Taip bėgo jiedu 
kokius 5—G blokus palikę au
tomobilį gatvėj. Pagalios die
das įspruko j kieno tai kiemų 
prie 64-tos gatvės ir Washte- 
naw avė. Įspruko kaip peliūkš
tis nuo katės mėgindamas pa
sislėpti. Bet viena liėda ne bė
da: pasirodo, kad namų šeimi
ninkų nebuvo namie, teko die
dui bėgti kitur. Kur diedas pa-

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

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

2226 Marahall Blvd.
TELEFONAS CKAWJJpTD 1480

TFI EFONAf CANAL U64

Kas, Ką, Kur, i .. kada 
rengia, veikia ar kviečia

suteiks jums, 
tinkamus pa- 
pinigų, bran- 
šiaip brang-

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-dlvision že

mę ir jums nori panaikinti kontrak
tus arba jus nesutinkate su kontrak
tu, tai pa.simatykit su manim tuojau.

A. B. ALLEN
134 N. La Šalie St. Central 3355

VIRŠUI ASHLAND STATI* 
BANKO

1800 So. Ashland Avė

Susikūlęs ugniagesių vežimas 
su pieno iš vežiojimo 
ties 75-ta gt. ir So. Halsted st.'rutė, dar nelanko, 
Vienas ugniagesių aure nuo 
žaizdų, aplaikytų toj nelaimėj.

Rašykite
JUOZAS MACNORIUS, 

5721—14th Avė. Kenosha, Wiss

jie pasileido kartu su 
diedu lenktynėms, 

klykdami, ragindami 
diedų, kiti mamų “hurry 

hurry, up!” Bet buvo ko 
pažiūrėti ir suaugusiems.

Na, kas turės drąsos sakyti, 
kad lietuviai nėra “smart”? 
lokių šposų neiškirs nei ką tik 
iš Dublino atvykusi airių pora.

Reporteris.

LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotė jas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, UI.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Pageidaujame, kad butų blaivus ir 
išmintingas, savo stovyje, mylintis 
muziką, ir bepartyvis, su paliudiji
mais.

Tegul neatsišaukia tokie, katrie tik 
tegali su vienu pirštu pianą skambin
ti, tokių apščiai turime vietoje.

Kreipkitės laišku, aprašydami apie 
save; ag suteiksiu (langiaus informa
cijų smulkmeniškai apie musų chorą 
ir vietos padėjimą, mokytojo užla'ky-

KAZIMIERAS KLARAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpjūčio 30 d., 12 vai. die
ną, 1927 m., sulaukęs 50 me
tų amžiaus. Paeina Kauno 
rčdybos, Šiaulių apskričio. 
Pašušvio parapijos, Dvarelių 
kaimo. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Marijoną, 2 
sunūs: Antaną ir Bladislovą, 
1 dukterį Kazimierą, 4 sese
ris ir 2 brolius ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randas 4508 
S. Wood st.

Laidotuvės įvyks panedčlyj, 
rugsėjo 12 d., 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionio zsielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero ka
ilines.

Visi a. a. K. Klaro gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse dr suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Vaikai, Seserys, 

Broliai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis Tel. Yards 
1741.

. PUIKI VAKARIENĖ
Rengia Chicagos Liet. Audito

rium Bendrovė. Subatoj, rugsėjo 
10 d., Chicagos Liet. Auditorium 
svet., 3133 S. Halsted st. Pradžia 
7:30 vai. vak. Vakarienė bus d|‘ 
džiojoj svetainėj. Mažosiose svetai
nėse bus šokiai. Laike vakarięnėš 
prograine dalyvaus geri daininin. 
kabkės. Gerbiama publika .meldžia
me skaitiingai atsilankyti. Tikietas 
$1. —Komitetas.

* padaryt, io£ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Louis, U. S. A.

Lietuvių Audįtorijos Iiondro- 
vės vice-pirmininkas, * Simano 
Daukanto Draugijos pirminin
kas, šv. Martyno Draugijos pir
mininkas ir narys daugelio ki
tų draugijų, Tarnas Janulis, gy
venąs ant Bridgeporto, prie 34 
ir Morgan gatvių, sunkiai serga 
ir yra k ri t ingo j padėtyj.

Daugiau kaip savaitė 
algai jam buvo ištrauktas 
tis. Užsinuodijo kraujas,

Kanados aviatoriai C. E. Schiller ir Phil. Wood, kurie ban
dė skristi iš VVindsor, Kanados į Windsor, Anglijoj, bet aerop
lanui sugedus turėjo nusileisti Newfoundland saloj.

Simano Daukanto T. J.. Kliubas tei
kis mėnesini susirinkimą Rugsėjo 9, 
1927 m„ Pėtnyčioj, 7:30 v. v., Mildos 
svet., 3142 S. Halsted St. Valdyba.

šarvotas
llalsleci ___

I.aidot uvOs 
rugsėjo 10 d., 
pietų iš namų į Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Onos KuCinskic- 
nūs giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame
Vyras, Motina ir Broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Kadžius.

Minimos liūdnos metinės sukaktuvės mano mylimos 
moters, kuri persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 9 d., 192() 
metais, sulaukusi apie 30 metų amžiaus, palikdama dide
liame nubudime vyrų Jonų Jokubauskį ir 3 sunūs: Juli
jonų, Petrų ir Algirdų.

Praėjo vieni metai kaip ta beširdė mirtis atskyrė ma
no mylimą moterį ir paliko musų širdyse žaizdas, kurios 
niekuomet neišgys. Jų spaudžia šaltoji žiemelė lietuvių 
Tautiškose lapinėse. O musų širdis veria gailestis ir nu
liūdimas. Ilsėkis, mano moterie, šaltoj žemelėj! Mes prie 
tavęs ateisime, o tu prie musų nesugrįši.

Nuliūdę liekame Jonas Jokubauskis ir vaikučiai.
3724 S. Halsted St.,. Yards 1351

laiko 
dan- 
suti- 

no galva. Prisiėjo gabenti jis 
ligonbutį. Nugabentas buvo 
Cbicago Ilospital. čia dakta

rai padarė pereitą antradienį 
Operaciją. Daktarai sako, kųd 
yra vilties, jog p. Janulis pa- 
gys. Bet jo padėtis visgi labai 
sunki.

P-as Janulis buvo vienas 
darbščiausių Bridgeporto lietu
vių, veikusių draugijose.

Reporteris.

LIETUVIS Ahiv SPECIALISTAI?
Palengvino akių įtempimą, kurb 

esti priežnutiini gulvoo okaudijimo 
svaigimo, akių aptemimo, ntrvuotu 
mo, akaudnmą akių karštį, Htitaia* 
kreivas akis. lintarakt#. atl
taięa trunpureirv-1’*. h rtdiregyst* 
Prirengia iet<dnw<.« ^kinius. Viruo 
se atsit ik egzaminą vimaa da
romas elektra mg rodančia :.ia 
žiauaiao klaidaa. Specialu atyda at 
kreipiama i mokykla* va’kua. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 13 iki 1 vai. p. p

4712 So. Ashland Avė.
Ici. Boulevaid 758?

PADfiKAVONfi
A. a. Marijona Petrokienė, 

kuri mirė rugsėjo 3 d., 1927 
ir palaidota tapo rugsėjo 7 
(lięąų, 1927, o dabar ilsis šv. 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilus ir negalėdama atsi- 
dėkavot tiems, kurie suteikė 
jai paskutinį patprnavimų ir 
palydėjo ją . i f 
uit) amžinybės viętą

Meš atmindami* ii 
darni jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausių 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. Dė- 
kavojame musų dvasiškam tė
vui, kun. Skripkai ir Martin- 
kui, kurie atlaikė įspūdingas 
pamaldos už jos sielą; dėka- 
vojame graboriui I. J. Zolp, 
kurs savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nuly
dėjo jų į amžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nubudi
mą ir rūpesčius, dėkavojame 
visiems giminėms už taip 
skaitlingų atsilankymų, vargo
nininkui Daukšui ir p-iai Pcr- 
žinskienei už giedojimų ir pa
galios dėkavojame visiems

<1:«I v va vusieni s laidotuvėse
žmonoms, <> tau iuu»k> myli- 
ina Marijona sakome; ilsėkis 
šaltoj žemelėj. Nubudę

Vyras, Brolis, Seserys 
ir kiti giminės.

ONA RUČINSKIENĖ 
po tėvais Kicčkauskaitė 
Persiskyrė su šiuo pasau

lin rugsėjo 7 d., 2:30 vai., 
1927 m. sulaukus 52 metų 
amžiaus. Gimus Suvalkų rė- 
dybos, Alytaus apskr., Mas- 
laučiškių kaimo. Paliko dide
liame nubudime vyrą Kazi
mierą, senų motinėlę, du bro
lius: Vladislovą ir Pranciškų 
ir dvi brolienei. Kūnas pa- 

i-tilUlasi . l(i'22 South 
jvyks .subatoj 

1 ;30 vai. pc

Glenview graborius, Wiiliam 
Haunt, pastaruoju laiku pasi
rodę turįs ne paprastai daug 
biznio. Bet paskutinėmis die
nomis pasirodę, kad savo gra- 
boriaus vežimu jis vežiojo ne 
numirėlius, bet linksmesnius 
kunus, būtent munšainėlę. 
Gudrasis graborius suimtas.

Šis susirinkimėlis nebuvo ko- 
kia nors surprizų partija. Su- 
(Hirinkę buvo pp. fulekų pačių 

sukviesti svečiai, giminės ir 
draugai, kurie mielu noru atsi
lankė paminėti šias svarbias 
šeimynines sukaktuves. Kaip 
paprastai, taip ir čia svečiai su
nešė gražių ir naudingų dova-

l.t'iikas J. ZainottzkowBki 

šautas p-i()8 Michalski, ( kurios 
namus jis sakoma, mėginęs į- 
sibriauti. Seniau, pirm keturio
likos metų, jis piršęsis p-niai 
Michalskienei, bet ji atmetusi 
jo piršlybas. Jis nesiliovęs pir
štis jai iki šiam laikui. Zainott- 
skowski gyvena 1214 Florence 
avė., o pp. Michalskial gyvenu 
2833 Harding avė.

žinote ką reiškia įširdusi 
moteris. Mulivikyti j»j. yra sun- 

jkiau, negu gclžkelio lokomoty

vų (inžiną), kurio brėkiai su
gedo bevažiuojant. Taigi ir mu
sų mama, kai įširdo, tapo nesu
valdoma. Diedo nelaimei ji pa
sirodė stipresnė. Dievuli mano, 
kad mama pradės diedų pašioti, 
nagais grandyti diedo veidų, 
ardyti siutą! Viesulą tapo ne 
moteris. Nušeivino taip diedo 
veidų, kad jis paraudo kraujo 
spalva. To negana: išrovė su 
šaknimis diedo guzikus iš ser
mėgos, iš marškinių ir iš kel
nių. Ištraukė diedo marškinius 
iš tos vietos, kur jie paprastai 
būva sukimšti.

Angliakasių darbininkų ir ka
syklų kompanijų atstovai pa
skyrę subkomisiją raportuoti 
apie darbininkų ir samdytojų 
ginčų pilnai konferencijai abie
jų pusių atstovų. Tikimasi, 
kad gal šios derybos prives 
darbininkus ir samdytojus prie 
taikos.

Sekmadieny, rugsėjo 4 die
nų, Juozas ir Barbora Palekai, 
5914 So. Mozart st., turėjo 
gražų būrelį svečių. Mat buvo 
svečiai sukviesti paminėjimui 
15 metų laimingo pp. Palekų 
šeimyninio gyvenimo.

P-as Palekas yra pasižymė
jęs visuomenės darbuotojas 
draugijose, spulkose, dramatišr 
kuose rateliuose ir tt. Taigi, 
kaip pasirodė, ir žmonės, su 
kuriais jis tankiau susitinka, 
pnjaučia jam ir šeimyniniam 
pp. Palekų sugyvenimui.

Dabokitės plėšikų!
Biznieriai neprivalo leisti su

sikrauti jų biznio įstaigose di
delėms pinigų sumoms. Padėki
te pinigus bankuosna dienos lai 
ku. Pasiuntiniai turi nešti pi- 

brangias |x>pieras 
pakabintuose pei 
ir paslėptuose pc 
ploščiu.

Kai išvežiodama algos darbi
ninkams apmokėti, tokias pini
gų sumas visuomet privalo da
boti palydovai. įsakykite paly
dovams mainyti kelionę Į jūsų 
vietas kasdien. Visuomet at
minkite, kad policijos departa
mentas visuomet 
sulig reikalavimo, 
lydovus apsaugai 
gių popierų arba 
menų.

Palydovui ir sargai turi būti 
pratę naudoti ginklus. Jei ku
rie tokių palydovų turėtų ma
ža patyrimo, žhiokitę, kad tx>ii- 
cija suteiks jįeiYrtA' reikalingų 
patarimų be jokios mokeąties.

Padėkite mums apsaugoti 
jus. Mes visuomet esame jūsų 
tarnyboj. Viena uncija apsisau
gojimo yra verta viso svaro gy
dimo.

l'OUCHVU.U 
Tnt

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

3307 Auburn Avė 
CHICAGO ILL.

Rifutės Kalno Draugijos susirinki- 
tnas jvyks Petnyčio j, Rujfs. 9 dieno. 
7:30 vai. vnkure. Lietuvių Auditorijoj.

Visi nariai malonėkit atsilankyt pa
skirtu laiku, nes turini daug svarbių 
reikalų. Valdyba.

Ateinantiems 1928 
miestas yra paskiręs $20,000, 
000 mokykloms statyti. Pasi 
rodžius taip didelei stokai vie 
tų mokyklose, mokyklų taryba, ir iš kitų Chicagos apielinkių 
sakoma, ketina, prašyti dar 10 
000,000 dolerių naujom mokyk- mingą bungalow’ą, 
lom

J. F. BADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse ęatar- 
nauju geriau ir pi- 
giau negu kiti, to- 
dėl, kad priklausau 
pr'e Krabu išdir- 

! bystes.
OFISAS:

W £7 668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
32*18 S. Halsted St.

---- •Tel. Blvd. 4063

Pastaba: Mano ofisas dabar randas1 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTHMKTRTSTAS

Svečiai pavalgę pasišnekučia
vę, visi linksmai išsiskirstė. 
Nebuvo nei muzikos, nei šo
kių,- kaip kad lietuviuose yra 
išsiplatinusi mada, lik nekurios 
mergaičių paskambino pianą ir 
sudainavo keletą dainelių.

P-nai Palekai buvo labai sve
čiams dėkingi. Svečių gi tarpe 
buvo visiems gerai žinomas re- 
alestatininkas Pr. Starulis, iš 
Brighton parko, ir keletas kitų 
biznierių, kontraktorių, kaip p. 

metams J. Vilimas ir kiti, kurių vardų 
neteko sužinoti. P-nai Želviai 
atvyko net iš Roselando, atva
žiavo kiti nuo Town of Lake

Personai
Asmenų* ležko

TONSILA1 IR ADENOIDAI 
TIK UŽ $25

širdies ligos ir reumatizmas paeina 
nuo
savo apsisaugojimo, Dr. Frank L. 
Nathanson, 8846 W. Madison St. Van 
Buren 7556.
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Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia*Personai

Ašmeną Ieško

Fajieškau merginos aps’vedimui nuo 
25 iki *35 melų. Turi buri laisva nuo 
bažnytinių prietarų ir turi sutikti ci- 
vilą ŠFubą imti ir svertų nemažiaus 
kaiu 160 sva»ų, aukštumo turi būti 
nemažesnė kaip 5’2 pėdo, turi bvti 
linksmos ’*vai7<los ir mylint* šeimi- 
n’š'*ą gyvenimą. Aš e«u vaikina* °6 
retų amžiaus, sveriu 247 svarus lai
vas nuo visokių meliodijų. visados 
linksmas, geltonų plaukų ir mėlynių, 
akių. Turiu gerą darbą, o ir turto nė- 
.'•♦okuoja. Viskas gerui ir užtektinai, 
t k gyven’mui draugės trūksta, nea 
venom atsibodo gyventi. Taig: ki’r- 
mylit šeimvnini gyven:mą. meld/i’’ 
nlsišnukt ir sykiu paveikslą prisiųsti. 
F įveiksią ant reikalavimo rugr',ž!n-Į 
'io. Adresas Mr. Joe. R., 3940 Hem- 
F-rk St., Indiana Harbor, Ind.

REIKALINGA moteris arba mergi
na, prie namų darbo, 5234 S. Seeley 
Avė. Tel. Heemlock 0653.

REIKALINGA mergina dirbti ma
no ofise.

Taipgi reikalingi 25 agentai, parda
vinėti automoblus ir real estate. C. P. 
Suromskis A Co. 5833 So. Western 
Avė. Hemlcck 6151.

REIKALINGA mergina prie kriau

Aš Andrius Radzevičius p'»,eA- 
knu Rauto ir Andriaus Laukaičių. 
Turiu labai svarbų reikalą. Kas 
žino apie juos arba patys meldžiu 
atsišaukti šiuo antrašu: 

Andrius Radzevičius, 
2231 \V. 23rd PI., Chicago, m.

REIKALINGAS partneris vištų 
farmos biznyje. Turi būti nevedęs 
ir turėti nuo 3 iki 5 tūkstančių do
lerių. 619 Milw:uikee avė. Snldai- 
’ ių krautuvėj.

Help VVanted—Malc-Eemalc 
DarMnii.ku Reikia

VYRAI IR MOTERYS 
^AR JUS NORITE DIRBTI?

AR JUS GALITE SUVARTOTI 
PINIGUS?

Ar jus norite dirbti vieną valan
da nuo 7;30 iki 8:30 kiekvieną va- 

Iš priežasties pasidauginimo 
biznio mes atidarėm keletą 

nėra skirtu-
musu 
naujų departamentų, 
mo ar jus esate profesijoj arba tu
rite amatą, mes turime vietą dėl 
jūsų, jei jus tik pašvęsite vieną 
valandą kiekvieną vakarą, mes mo- 
le ime jums $10 į savaitę.

MES PERTIKRINOME KITUS
MES PERTI KR INSIM IR JUMIS 

Šis darbaš netrukdys jūsų dabarti
ni > užsiėmimo. Darbas yra papras
tas, patyrimas nereikalingas ir vi
sai nereikia nieko pardavinėti. Jus 
galite Ūkti ta! vietai, jei jus turite 
25 motus amžiaus. Jei jus esate 
tas žmogus, kuris nori pasiekti ką 
nors aukštesnio, negu dabartinis 
iusų užsiėmimas, todėl atsišaukit 
asmeniškai pėtnyčioj, rugsėjo 9 d., 
8 va), vakare. 12 aukštas, Tovvers 
Bldg., 6 N, Michigan avė. Tas tik
tai liečia tokius darbininkus, kurie 
nori dirbti, kurie nori ko nors at
siekti. Randasi neapribuotų progų 
šiame narname projekto, bet jus 
turite veikti greit, — VEIKU' TUOJ 
— nes tos vietos bus užimtos la
bai greit. Tai yra didžiausia pro 
pa Chicagoj. ir jei jus esate geras | 
<1 rbininkas ir atsakysite į tai greit, 
nes anlikacijoa nebus priimamos pones anlikaeijos nebus priimamos 
petinčios, rugsėju 9 d., vai. 
gini.

TOWER BL’ILDJNG
6 N. Michigan avė. 

Room 1201

REIKALINGA vyių ir moterų, ga
lima uždirbti $60 ar daugiau i savai
tę. Trumpos valandos. Nauja pro
pozicija. Atsišaukit tarp 2 ir 5 po 
pietų.

M R. KOSMOVVSKL 
4602 So. Paulina St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

PARDAVIMUI piekarnė labai GRAŽUS 5 kambarių mūrinis 
geroj vietoj. Biznis senai išdirbtas j bungalovv, karštu vandeniu šildo- 
ir geras. Priverstas parduoti dėl I mas, kampas, 2 karų garažas, cc- 
silpnos sveikatos. 4514 S. Kedzie montuota gatvė,* gražioj apielinkėj, 
avė. geriausis bargenas North West

. _ •_______________ Side, išmokėjimais, matykit tuoj, sa
vininkas 3458 Natchez Str. Tol. 
Palisade 5690. •PARDAVIMUI bučernė ir gro-1 

sernė. Gera vieta; duosiu ir mor- 
gičius, jei bus reikalinga. Nuujie 
nos, 1739 S Il?’sted si. Box 966.

PARDAVIMUI ice ere;.;., onrlor,
Ariinniunvia inciginu pi ir ki itin . . a . . ■ • .

fių finišuoti ir skylutes siūti. Jose, h I
Sholis, 3138 So. llulsted St. , '."“hnotių k n,,l,!VK- 1 *' j

gini. Skersai gatves lietuviška mo-

REIKALINGA mergaitė už veiter- 
ką j restaurantą, dienomis, vienodos 
valandos. Gera mokestis. Atsišaukit 
tuojau. UNIVERSAL RESTAURANT 
A. Norkus Sav. 750 W. 31st Street. 

Tel. Yards 5377.

For Rent
kambarių flatas 

įrengimais. 
Rendn pigi, 

gat vekarių. 
5211. So.

RENDAI 3-jų 
su vėliausios mados 
Vana ir elektra. 
Vienas blokas iki 
Krepkitės į krautuvę.
Kilti, u avė. Phone Virginia 0631.

RENDON pu’kios krautuvės prie 
Archer Avė. gera vieta bile kokiam 
bizniui, galima tuoj užimti, rendų $55 
i mėnesį, atsišaukit 4003 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 9305, Republic 8915.

RENDON 8 kambarių flatas, kar- 
’.tu vandeniu šildomas, naujai deko- 
•uotas; kambariai šviesus, netoli gat- 

vekarių ir elevalor. 1542 Oakley Blvd.

Automobilcs
PARDAVIMUI dviejų tonų trokas.

925 model. Geram padėjime, pigiai. 
1003 W. 32nd St.

Furniture & Fixtures
Rakandal-įtaisai

GRAŽUS 4 kambarių nauji rakan- 
’ai, greitam pardavimui, 3 šmotų 
arloro sotus, 7 šmotų riešutinis val

domo kambario setas, 3 šmotų mieg- 
uimio setas, springsai, mati*a.sas, vir- 
uvės setas, 2 kaurai 9x12, lempos ir 

maži kaurai, viskas už $340, dalimis, 
6542 N. Clark St.

PARDAVIMUI 6 kambarių ra
kandai labai pigiai. Apleidžiu Chi- 
agą. Tel. • Lafayette 9315. 4200 S. 

Mozart st.

Mnsical Instruments
'•nrikoH Instrumentai

PARDUOSIU savo Ceader grojiklj 
,:nna su 75 roleliais ir suolelis už $75. 
Priimsiu $30 cash, o kitus išmokėji
mais į 3 mėnesius nuo tinkamų žmo
nų.

SAVESTY, 
6512 So. Halsted St.

PARDUOSIU $750 vertės grojiklj 
ianą už $130, suolelis, roleliai is ca- 

<nct, 6136 So. Halsted St.

RADIO ir radiė cabinetai, išdirbi- 
nėtojai. Kampeliai pardavimui po $10 
!;• daugiau. M r. McGUINNIS, 563 W. 
Randolph St. Tel. Central 5294

VYRAI, VYRAI, VYRAI

Pūki Nauja Proga 
Nuolatinė Apmokama Vieta

Del prsididinimo musų pasekmin
gos organizacijos, mes turime keletą 
gerai apmokamų vietų.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Mes jumis išmokinsime ir kol mokin- , 
sitės jus uždirbsite. Tik nepraleis- 
kitę šios progos. Gal būt ii nebus 
pasiūlyta kitus sykius. Pasimatykitj 
su manim šiandie, tuoj.

M R. ANSELMINI,
Room 1514 134 N. La Šalie St.

Už $150 nupliksite mano beveik 
naują grojiklj pianą, stiklinį cabinet, 
uolelj, 200 rolių. Matykit šiandie, 

man reikia biskį pinigų. Joseph De- 
mick, 2332 W. Madison St. 1 fl. front

PARDAVIMUI naujas grojiklis 
pianas, 80 rolių, cabinet, suoliukas, 
mba mainysiu į jūsų radio. 3116 

44 St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Lietuvių kolonijoj. 1515 So. 
49 Avė., Cicero, III.

REIKALINGAS jaunas vaikas apie 
13 metų senumo iš Maiųuette apielin-, 
kės nešioti “Naujienas” anksti iš ry
to kostumeriams. Tėvai turintjs virš' 
paminėto amžiaus senumo sūnų arba 
dukterį galit tuoj atsikreipti į “Nau
jienas.” Apielinkė nešiojimui “Nau
jienų” — prie 71-mos ir Talman 
Galite atsikreipti telefonu.

“NAUJIENOS,” 
1739 South Halsted St.

Tel. Roosevelt 8500

Av. i

REIKALINGAS barberys vakarais 
ir suimtomis. 4500 So. Marshfield Av.

REIKALINGAS trečiarankis pieko- 
rius. Highvvay Bakery, 7053 Archer 
Avė. Tel. Hemlock 3771.

REIKALINGAS patyręs siuvėjas I 
prie seno ir naujo darbo. 5749 W. , 
Augusta st. Tel. Mansficld 2949.

REIKALINGAS vaikinas dirbti 
lietuvio aptiekoj, turintis truputį 
patyrimo. Trumpos valandos. 4847 
W. 14th St.

REIKIA mašinų operatorių ir off 
preserių. Goldstein Clothing Co. Cyc- 
lone Station, North Chicago, III.

PARDAVIMUI rūbų valymo ir siu
vimo krautuvė, la^ai pigiai, yra už
pakalyj gyvenimui kambariai su va- 
na. 3044 W. 59th St.

CIGARŲ standa , vidurmiesčio na
me, pigiai parduosiu dėl ligos. 186 N. 
La Šalie St. Franklin 6124.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų iš
taiga. 3827 Archer Avė.

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro- 
sernė, geroj vietoj tarpe 2 bučernių, 
lietuvių kolonijoj, 3 kambariai iš už
pakalio, nauji fikčeriai, nebrangiai. 
Savninkas 2917 W. 63rd St.

PARDAVIMUI saliuno elektrikiniai 
pianai. 3352 So. Morgan St. 2nd fl. 
rear po 6 vai. vakare.

PARDAVIMUI SALIUNAS
Labai geroj vietoj, tarp 9 šapų. Ne 

jokio biznio daugiau nėra. Nedėldie- 
niais atdarąs iki 1 vai. po pietų. Sa
vininkas 3364 So. Halsted St.

Saliunas randasi
1248 W. Carroll Avė.

PARDAVIMUI groserne, geroj vie 
toj, turiu du bizniu. 6024 S. Went- 
vvorth Avė. Wentworth 8967

2 LOTAI, *80x125, prie Natchez 
avė., į išaurę nuo Belmont avė., 
vakarinis frontas, yra visi įrengi
mai ir apmokėti. įskaitant gatvę, 
kaina $1650 kiekvieno. Berkshire 
0838.

Pardavimui 6 kambarių mūrinė 
cottage, 3215 Wall St., vana, elektra, 
gasas, viškai, $5000, įmokėti $500, ki
tus išmokėjimais. REZEK, 2806 Ar- 
mitage Avė. Humboldt 6719.

KRAUTUVĖ ir flatas, prie pat Be- ‘ portadjos 
verly Hill, naujoj, greitai augančioj 
vietoj, tinka bile kokiam bizniui, mai
nysiu arba parduosiu. 1710 W. 87th 
St. arba Tel. Vicennes 0339.

PARDAVIMUI pigiai moderniškas 
2 flatų mūrinis namas, netoli trans- 

luv.jv.s, moderniškas, yra ug- 
navietė, 2 karų garažas, įtaisymai 
apmokėti. Mr. Herniiann, 1747 N. 
Mayfield avo. Tel. Merrimac 4162

Pardavimui 4 flatų mūrinis, moder
niškas, po 5 kambarius kiekvienas, 4 
karų garažas, gerai pastatytas, savi
ninkas, 8313 Elizabeth St.

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

SU mažu {mokėjimu galite 
nupirkti naujų 6 kambarių mu- 

~~~ ‘ Iro bungalow puikiai pabūdavo-
Koletas to'^bizn^plnnuoj. |ta ir nioderniįkai įrengta. Jei 

organizuoti teatrinę korporaciją, per kas.nori, gali pirkti ir UŽ Cash. 
statinėti pasekmingus „Europos> l<>S>“; Namas 1’andaM puikioje Mar
inus Jungtinėse Valstijose. Reikia! , . r i A«i
keleto žmonių — veikiančių ar nevei-1 QUette Park apielmkcjc, tik 
kiančių su $2000 iki $10,000 cash dėl trejetas blokų nuo parkų, arti 
prisidėjimo prie musų. DIDELIS pel- Lnnlrvarn Pirkč-nas užtikrintas. .Jei nefrite pinigų, Matvekanų ir bouicvarų. iirKe- 
netrukdykit nei savo laiką. Naujienos, jas gaus lengviausias išmokėji- 
Box 968.

kykla. 1137 S.«49th Ct., Cicero, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, sena vieta, darbo yra dėl dviejų. 
Parduosiu už tikrą pasiulijimą. Phonoj 
Roosevelt 4395

Real Estate For Sale
V .ir d-Zemė pardavimm

BIZNIAVAS lotas ant Archer 
avė. Mainysiu ant biznio. Kreip
kitės:

5097 Archer avė.
Lafayette 6036

mo
gaus lengviausias išmokoj i- 
sąlygas. Kreipkitės:
7114 S. Campbell Avė.

2 FLAT, mūrinis namas, 5.—5 
a..... . kambarių, 434) Drummond Place,

visi assesmentai išmokėti, 2 furnas, 
viršutinis fintas išrenduolas už $50, 
kaina $13,500, cash reikia $2500. 
G. Earl Grindler,. 49.r<> N. Kentucky 
avė. Tel. Palisade 0929.

$1500 TURIU įmokėjęs ; 
kampinių lotų. Yra kampas 
Buren St. ir 30th Avė. Noriu 
nyti ant biznio. Klauskit 

MRS. STENK 
1542 S. Rbckwell st.

Lafayette 7898

2ant
> Van 

mni-

PARSIDUODA I kambarių cottage, 
pužus beisnientas, vana, elektra; 
labai pigiai arba mainysiu ant gru- 
serio. 2308 VV. 50th Place.

PARK MANOR, 8 fl. mūrinis, 
mainysiu į bungalovv arba 2 fl. 
Kaipgi turiu 2 ir 3 flatų į Chatham 
Field, mainysiu į 6 kamb. bunga
lovv į Park Manos arba So. Shore.

I A. Matusi ck, South Chicago 9380.

PARDAVIMUI į Park Rldge, 422 
Lr.ke Avė., G kambarių reizdenci- 
ja, karštu vandeniu šildoma, kain
omis lotas, 87x124, assesmentai iš
mokėti, $13,500, — $5,000 cash, 
2% bloko North Western Stotis. 
G. Earl Grinder, 4956 N. Kentucky 
a ve. Pallsade 0029.

PARDAVIMUI 2 akrai žemės, 
------------------------------------------- 120x180, aptverta Ir garažas, prie 

PARDUOSIU ar mainysiu 2 fla-; Coimtry linijos, $3350 cash. gasas, 
tų mūrinis/ namas po 5 kambarius. • elektra, telefonas, taipgi akro 
Randasi g/roj apielinkėj ant 67 ir: su 5 kambarių namu, $3250, gasas, 

Kreipkitės prie ‘h'klra, telefonas, tik žemė vertaCottage Grove avė.
savininko. 5211 S. Kildare avė.
Virginia 0631.

’pe| liek. Augančioj apielinkėj. C. A. 
’ KIRKAVOOD, 3939 W. North avė. 
 Belmont 2407 ’

SUNKU tokį gauti. South west . . Q
•ide, 5 kambarių, sun parlor, ugna- Pardavimui gerai pastatytas 2 fla- 
vietė karštu vandeniu šildomas, tų mūrinis namus,, 5-6 kambarių, kar- 
bur.galow, tik už $11900. Bet tik to-1 štu vandeniu Aižomas, aržuolo tri- 
kiu turiu vienų, pašaukit arba pa-} mas, dideli kambariai, angliškas skle- 

■* nas iš fronto įeinamas, 2 karų gara
žas, reikia pusėtinai įmokėti. Savi
ninkas 1526 N. Springfield Avė. Tel. 
Albany 5370.

matykit mane šiandie.
» Steve M. Girlich 

3012 Wentworth avė. Calumet 4663 j

GERA proga kasdie, N. E. kam-j 
pas 80 St. ir Vincennes avė., lotas I 
55X125, važiuoju į Europą, pa r-J 
duosiu tiktai už $6750, veikit greit, į 

tai yra kampas. Šaukit 
Steve M. Girlich, 

3042 Wentworth avė. 
Phone Calumet 4663.

Naujoj lietuvių kolonijoj

Parsiduoda lotas 35 ><125, neto- 
mokyklos, krautuvių, traukinių,Ii mokyklos, krautuvių, traukinių, 

elevatorių, busų ir boulevardų. Ga- 
1 įima statyti stubns, nes žmonės jau 
ten gyvena. Reikia įmokėti tiktai 

i $150, likusius lengvais išmokėji- 
! mais. Lotas kainuoja $750. Veikite 
greitai, jėigu norite išsirinkti ge- 

........................................ - ”1 Went-

. ATNEŠ 16% INVESTMENTAS 
Pardavimui prie 3821 S. Cali _ f _____

. fornia avė., pečium šildomas, niūri-1 riausius vietas. Telefonuokit 
nis namas, 5—4 kambarių fialai, vvorth 3669 arba rašykjt: 
krautuvė su gyvenimui kambariais 
iš užpakalio, galit pirkti su bizniu 
arba be biznio* Kaina $13,000: 
$3,000 cash reikia, šaukit savinin-i 
ką vakarais. Irving 3069, Wab. 35881

i_______________| NAUJAS geros rųšies bungalovv,
. o .. . , . o.,/, aaa mūrinis octagon frontas, miegoj!-4 ir 2 fialų . karną $16,000, t ,nui .či , ikjos vcl,|e $1(| 500 

mainysiu, e<|u1ly $«000 | pilnai-ĮrenK-, rnsh $3m|0 savininkes. 3630 N. 
tą farmą. Naujienos, Box 967. Mozart st. Tel. Irving 5540.

L. NARMONTA
(Narmontaltė) 

5710 S. ADA ST.

$5°° ĮMOKĖTI PARDAVIMUI naujas mūrinis na-
<70 i mėnesi. įskaitant nuoš. 2 aptie 79 St 3 krautuv6s, 3 fla- 
rendų $45, naujas, gražus 2 apt. kai- b|i į„;ttUkv 
štu vandeniu šildomas, sun parlor. uoloti įmokėti. Matykit savininką, 
miegojimui porčiai, lotas 30xl2o, 20 ^9 s Halsted st. Tel. Englevvood 
minučių iki vidurmiesčio, gera trans- 7773

rendų $45, naujas, gražus 2 apt. kai- tai, įplaukų $6700, gera proga už

Geriausias pirkinys North Sidt. 
Biznio namas, gerai apšviestas na
mas ant Clark St. S. W. kampas 
Morse avė., 7 krautuvės, 16 ofisų, 1 
lotas, kaina $150,000, eųulty $45,000, 
dalį priimsiu į mainus. Mr. KRU- 
LAN, 11 S. La Šalie St., Rm. 738. 
Tel. Randolph 0884.

MODELINIS NAMAS
Mes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų 
7 kambarių, Colonial styliaus namą, 
presuotų plytų, 2 karų garažas irgi 
presuotų plytų, graži tile prausynė, 
jmurytas lovys, gasu šildoma, elek
trino ledaunė, kieto medžio grindys, 
cementuotas skiepas. Namas, kuria
me gyventumėt su pasididžiavimu. 
Visi modemiški parankumai, tas na
mas yra puikiausiai pabudavotas sa
vo rųšies. Del informacijų ir pasikal
bėjimo šaukit Mr. Tompkins, Kildare 
1959. MES PASTATYSIME ANT 
JŪSŲ LOTO NAMA BE ĮMOKĖJIMO

TRANSFtfRINIS KAMPAS—N. W. 
KAMPAS ARCHER IR CRAWFORD, 
101^X125, GERAS PASIŪLYMAS 
NEBUS ATMESTAS. SAVININKAS 
LAWNDALE 6688.

Pardavimui naujas apartmentfnis 
namhs ir krautuvė, 2 didelės krautu
vės su skiepu, 6-4 kambarių apart- 
mentai, 4 karų garažas, rendų $6540, 
su $40,000 galit veikti, kaina $53,000, 
priimsiu lotus kaipo jmokėjimą. 3801 
N. Crawford Avė. Irving 2634.

Puikus biznio lotas, frontage 83 pė
dų 6 kambarių moderniška cottage, 
garu šildoma, prie 75 St. 1% bloko j 
vakarus nuo Cottage Grove Avė. Kai
na $15.000. % cash, kitus išmokėji
mais. Tol. Radcliffe 0825.

PARDAVIMUI PER BUDAVOTO- 
JĄ 5 kamb. naujas modemiškas me
dinis bungalovv, galima padaryti 4 
kambarius ant viškų, furnas šildoma, 
tile grindys ir maudynės, įmūryta va
na, moderniška konstrukcija, gatve 
cementuota, gera transpo rtącija, 
$6900, išmokėjimais. 2138-40 74th Av. 
R. J. Brett, 4005 Mlhvdukee Avė. Kil
dare 6405.

Lietuviai darykit bizni su lietuviais, 
kampinė krautuvė, 5 kambarių flatas, 
3 karų mūrinis garažas, galima var
toti kaipo ofisą, mainysiu j lotą ar
ba namą kaipo dalį jmokėjimo. Walter 
J. Paul Real Estate. 3236 W. 55th St. 
Apt. 2

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas per savininką, furnas šildomas, 
5-6 kamb. gera transportacija, par
duosiu greit už $12,500, cash reikia 
$4500. Triangle 2142.

8 apt. namas, pečiumi šildomas, 
gera transportacija, modemiškas, 
mainysiu j 2 ar 3 flatų namą North- 
west, kaipo dalį jmokėjimo. šaukit 
savininką Brunswick 6427, 2715 Coy- 
ne Avė.

Pardavimui 10 biznio lotų, įskai
tant kampą, viskas įrengta, N. E. 
kampas 55 ir Ridgevvay Avė. $75 pė
dai, $5000 cash reikia. Telephone Sa- 
ginaw 6722.

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

PARDUODU eųuity. už $1500, 50 
pėdų Elston Avė. Biznio lotas 50x125. 
Kdišadę 6933.

Naujas 2 flatų namas, prie Con- 
cord Street netoli Cicero, 1 blokas 
j vakarus nuo North Avė; Už ge
rinusį pasįplymą. Savininkas Spaul- 
ding 3069.

jt

PRIVERSTAS parduoti savo 6 
kambarių murini bungalow, naujai 
dekoruotą, gerame stovyje, kaina 
$8250, greitam pirkėjui. 2647 E. Park- 
sido Avė. Beikshire 0838.

Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo
siu lotą ir pastatysiu 5 kambarių mū
rinį bungalovv. aržuolo trimas, furnas 
šiluma, tik $500 jmekėti, kitus kaip 
rendą. David Whitelaw, Builder, 4417 
N. Major Avė. Tel. Kildare 8490.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 1 me
tų senumo, 5-5 kambarių, 2 karų ga
ražas, 2 furnaee, $3000 cash. Po 6 v. 
vakare. Fcnšaccla 7296.

6 kambarių namas, stikliniai por- 
čiai furnas šildomas, $4600, 2 karų 
garažas, išmokėjimais. Lotas 30x125, 
namas 20x24. Savininkas 6039 South 
Keating. Republic 0355.

KAS 
TURI 
FARMAS 
NUO 
100 
IKI 
250

AKERIŲ, 
MAINYSIU 
ANT 
NAMO 
(CHICAGOJ) 
NE TOLIAU 
KAIP 
100 
MYLIŲ 
NUO 
CHIGAGOS. 
TUOJ 
PRANEŠKLT.
S. J. DARGUŽIS, 
807 W. 18 ST. 
CANAL 4960.

Kampinis lotas, 60x125, kontrakto
riai, turi būt parduotas į dvi savaiti 
mano speceliu pasiulimu, $7500 cash. 
5617 S. Marshfield Av. Prospect 10569

Exchange—Mainai
MAINYSIU dviejų flatų mūrinį na

mą. 9616 Calumet Avė. ant gero biz
nio arba mažos farmos. 3116 S. Hal
sted St. Yards 1457

2-rus MORGICIUS
Padarome i porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO 
’ 1647 W. 47th St.

Miscellaneous
{▼airųs

NIEKO nejmokėti, 5 kambarių 
mūrinis bungalovv, $5300, pastaty
sim ant jūsų loto, kitus kaip ren
dą. Rašykit arba atsišaukit. T. D. 
Rogers, Construction Co., 189 \V. 
Madison st. Tol. State 7622.

PLUMBINGO IR APŠILDYMO 
MATERIOLAS

Mes /ai duodame šį matcriolą 
labai pigiomis kalnoirts. Mes ga
lime suteikti visus reikalingus pla- 
nuK dėl plumbingo ir namų apšil
dymo įvedimo,

Abbot Wrecking and
, Lumber Co.

5201 W. Grand avė.
. Tel. Berkshire 1321

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

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

Phoi.e Lawndale 01J 4

Aš jums parduosiu lotą ir garage na
mą už $1350, tiktai $150 cash ir per 
5 metus išmokėti, netoli Irving Park 
A. H. Monk, 2235 N. Marmora Avė. 
Tel. Berkshire 0243.

KANDYS 
BLAKĖS 

DALESKITE JUMIS PALIUOSUO- 
?! NUO BEREIKALINGO RUPES
NIO APIE RAKANDUS. KAINA PI
GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX- 
TERMINATING CO., 159 N. DEAR- 
BORN ST. PHONE DERBORN 4941.

RėlKIA prie presų darbo, namų, 
irie dažų, įrankių ir mašinerijos, eks- 
iertų prie galutino užbaigimo planų, 
sumanymų. Groetchen Tool and Mfg. 
721 Fulton, Haymarket 6961.

GENERAL SeAdce Construction Co., 
1214 Grand Avė., Telephone Monroe 
1611. Specialistai visokios rųšies na- 
nų taisymo. Pakeliam namus, ce- 
mentuojam pamatus, įdedam šalygat- 
vius, karpenterių darbą atliekam, per- 
taisom krautuvių frontus ir tt.

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik- 
*i darbą prie automobiliaus, pavažiuo- 
i kur nors mieste. Taisome, over- 
lauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk 
šį skelbimą. Roosevelt Auto Hospital, 
1154 So. Albany. Van Buren 8341.

GENERALIAI kontraktoriai, plyti
nis darbas, plumbingas, namų pama
tai, garažai, perdirbimai, nauji ir se
ni, lengvios sąlygos. Gaukit musų 
apskaitliavimą prieš pradendant dar
bą. Bell Contracting Co. Harrison 
0697, nedėlios vakarais Plaza 1820.

mi __
portacija greit augančioj apielinkėj, 
kur kainos kyla, mainysiu j namą ar į 
lotą. Gatvė cementuota ir apmckčtaj 
nėra išlaidų. Imkit Kedzie Avė. karą 
iki Archer Avė. eikit 2 blokus j vaka
rus, arba imkit Aicher Avė. karą k’ 
Spaulding Avė. ofisas prie Nortwest 
kampo Spaulding ir Archer Avė. Tel. 
Lafayette 9570.

PARDAVIMUI 2 fl. namas pric^ 
Humboldt bulvaro. Savininkas tu
ri parduoti 5—5 kambarių fl., ga
ražas, . žemė dabar verta $450 pė
dai, lotas 3716X155, parduosiu už 
$16500. Savininkas Lincoln 7043.

PARDAVIMUI 7 kambarių bunga 
lo\v, nebrangiai

5942 So. Talman A'Ve.

4 flatų naujas mūrinis namas, įplau
kų $220 j mėnesį, kaina $4500 cash, 
$2000 žemiau kainos, reikia pinigų, 
2448 W. Marųuette Road.

MODERNIŠKAS1 4 kambarių mū
rinis bungalovv. lotas 25 ‘
gi kampinis lotas 35 y 125, 
sodnelis, turiu parduoti prieš rug
sėjo 10. Tel. savininkui Beverly 
0094.

125, taip- 
vana,

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui
iJIDELĖ PROGA

Mainau farmas apie Chicagą ir St. 
Louis, į namus Chicagoj, 40 akrų iki 
320

Pardavimui 7 kambarių medinis, 
cementu apipiltas, naujas namas ant 
dviejų lotų, šandė. Geroj apielinkėj, 
puikiais medžiais apsodintas, didelis 
daržas. Parduosiu arba mainysiu į 
didesnį namą, mortgages savininkas 
galės duoti $3,300. Parduosiu ir ant 
išmokėjimo. 11136 S. Sawyer Av. Mt. 
Greewood, III. •

Parduosiu arba mainysiu j

akrų.
Schauer and Sons, 

2527 So. Kedzie Avė.
Tel. Rockwell 4243

KRAUTUVIŲ FCERIAI
Grosemių, Bučer
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų special urnas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street

SPECIALIS 
BARGENAS 
—Tik šią savaitę—

Geras muro namas
Karštu vandeniu apšildomas 
2 flatų 5 ir 6 kambarių 
Visi parankumai.
2 karų mūrinis garažas.

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas su garažium. Puikioj apielin- 
kėje, Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.

ga-45 automobilių telpantis 
ražas; galima pirkti su namu 
arba vienų biznį; įmokėti $3000. 
Savininkas mainys ant namo 
arba lotų.

•----------------- T---------------------*----------- ----------------------------

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

PARDAVIMUI 80 akrų farma, Wash- 
burn County. Wis. 85 akrai ariamos, 
5 akrai miško, 10 akrų ežero, gera 
vieta dėl vasarnamių, kur yra daug 
žuvių ir paukščių, 2 mylios nuo State 
kelio, naujas 10 kambarių namas, 
barne 34x60 pėdų, parduosiu už cash 
vieną žemę arba viską kartu, su gy
vuliais ir mašinomis, arba mainysiu 
ant namo. 860 mylių nuo Chicagos. 

AUŠROS KNYGYNAS 
3210 So. Halsted St.

Box 244 
CHICAGO, ILL.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

dalevojam it popieruojam. Užlaikoro 
mulevą, po pi erą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. S. RAMANČIONIS.

Personai
Aamenu Ieško

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.

Už $3000 cash
Kaina tik $10,000 f
Tuojaus šaukit įgaliotinį 

Canal 4960
8 flatų bizniavus namas 

visais įtaisymais išsimaino 
farmos.

SU 
ant

Krautuvė ir 2 flatų medinis namas 
pardavimui, lotas 25x125, kaina $28,- 
500, cash $10,000, arba geriausis pa
siūlymas. 6510 Cottage Grove Avė. 
Prospect 6589.

'2-RI

PARDAVIMUI rezidencijos lotas, 
turiu narduot tuojau, du po 25 pėdas, 
lotai tarpo 49 ir 50 St., prie Artesian, 
yra visi įrengimai ir apmokėti, po 
$800 kiekvienas jei bus parduoti prieš 
rugsėjo 20. Tel. Triangle 6210.

3 pagyvenimų mūrinis 
mas išsimaino ant bučernes 
ba

na- 
ar-

Pardavimui 10 akrų prie 83 ir 52, 
dvigubas, Vk sekcijos linija, $12,000 
akras — 25% įmokčt, kitus išihokėji- 
miais. Tel. Sunnyside 6925.

RETAI PASITAIKANTI PROGA
Del svarbios priežasties parsiduoda 

bučernės biznis su namu ir su tuščiu 
lotu. Kito biznio šioje vietoje atida
ryti negalima. Su kaina ir išlygomis 
susitaikinsim. Del informacijų kreip
kitės prie

J. S. CZAIKAUSKAS 
8135 W. 55th St.

Tel. Republic 4066

lotų.
C. P. CUROMSKJS CO.
5833 S. >Wiestern a ve.

Hemloek 6151.

Pardavimui 9 kamb. namas, tinka
mas dėl roomirig, 3-6 kambarių, 2 vd- 
nos, pilnai furnišiotas, 2-2 karų gara
žai, elektra, $7000, cash $2000, išmo
kėjimais. Herbst, Sav. 749 W. 43rd 
St. paprastomis dienomis^

Pardavimui per savininką, 4 flatų 
moderniškas namas, kampinis lotas, 
karštu vandeniu šildomas, kaina $30,- 
000, cash $10,000, turiu parduoti tuo
jau. Tel. Pensacola 0211,

PARDUOSIU savo 17 metų išdirb
tą čeverykų biznį, namą ir steką. Lo
tas 24x135, kaina $40,000, cash $15,- 
000, kitus išmokėjimąis, krautuvė ir 
6 kambarių flatas viršui, 2 karu ga
ražas, Savininkas 1647 W. 63ra St. 
Tel. Prospect 3394.

MORGICIAI 
3-TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
• f

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame rea] estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias iš lietuvių, bniK duoda 

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

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos

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

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


