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Lietuvoj areštuota 2,000 žmonių
Lietuvos miestuose 
paskelbta apsiausties 

padėtis
Protestui, darbininkai pas

kelbė visuotiną straiką

Kiny generolas išskerdęs 
30,000 žmoniy

i --------------
PEKINASA, Kinai, rūgs. 13. 

— Vietos kinų laikraščiai skel
bia, buk “krikščionių” genero
lo Feng Juhsiano kariuomenė 
Čangte mieste, turinčiame 300,- 
000 gyventojų, išskerdus de
šimtis tūkstančių žmonių, ker
šydama tai, kad Dąn^aus, 
Vartų ir Raudonosios Vylos 
draugijų nariai užmušę keletą 
Feng Juhsiano kareivių.

Kiek čia teisybės, nežinia. 
Patys laikraščiai savo žiniomis 
nesutaria: vieni sako, kad bu
vę išskersta 30 tūkstančių, ki
tų kad 80 tūkstančių žmonių.

Gen. Čiang Kaišek slap
ta grįžęs j Šanchajų

IX>NDONAS, rūgs. 13. — 
Exchange Telegraph praneši
mas iš Šanchajaus sako, kad, 
nuosaikiųjų nacionalistų kvie
čiamas, generolas čian Kaišek 
sl«pta. grįžęs j Šanchajų. 
pranešimo, nuosaikieji prašą 
buvusf vyriausiąjį karo vadą, 
kad jis vėl paimtų vadovybę į 
savo rankas, kadangi Nankino 
valdžia bijanti, idant, šiaurie
čius nugalėjus, komunistai ne
bandytų vėl įsitvirtinti.

Šiauriečiai paėmę Ho- 
nano provincijos 

sostinę

Apie Tauragę vis dar neramu
BERLYNAS, ru£s. 13. — Gauti iš Kauno per 

Varšavą pranešimai sako, kad miškuose netoli 
nuo.Tauragės, kur praeitą šeštadienį įvyko suki
limas, tarp, Lietuvos kareivių ir maištininkų ei
nančios smarkios kautynės.

Maištininkai esą sugavę kariuomenės dalies 
vadą, pulkininką Iprnatavioiu.

x Pasienių apskrityse ir didesniuose miestuo- 
tuose paskelbta apsiausties padėtis.

Lietuvos profesinės darbininkų sąjungos 
protestuoja prieš darbininkų vadų Areštus ir pas
kelbė, pradedant nuo šiandie, visuotiną streiką.

Pasak pranešimų, areštuotų jau esą apie 
2,000 žmonių.*“—: , >

Lietuvos valdžia esanti paskyrus specialinę 
komisiją griežčiausiomis priemonėmis sukilimą 
llat remti.

Kretingoje į policijos stotį atvyko trys kau
kėti maištininkai, nušovė policijos viršininką ir 
pasislėpė. ■ * *

Del ko Anglija atsisako 
rašytis saugumo ga- 

rantijy protokolą

GENEVA, Šveicarija, nigs. 
13. Sftvo pranešime spaudai, 
Britų užsienio reikalų minlste- 
ris Chamberlain vakar davė 
paaiškinimų, dėl ko Didžioji 
Britanija negalinti pasirašyti 
tautų saugumo garantijų pro
tokolų ir priimti tarptautinio 
teismo jurisdikcijos.

Chamberlain atvirai prisipa
žino, kad Britų imperija savo 
sudėtim šiandie jau nebe tokia, 
kokia ji buvo prieš didįjį karą: 
sudėtinės jos dalys, jos. domi
nijos, šiandie jau yra savaran
kios, nepriklausomos valstybės, 
ir Anglija nebegali jų vardu 
kalbėti, kaip tik kiekvieną at
vejį gavus jų sutikimą ir pri
tarimą. Dar 1914 metais Lon
donas paskelbė karą visos im- 
]>erijos vardu, savo dominijų 
visai nė nesiklausęs. Šiandie 
gi Anglija negali pasirašyti 
nė menkiausios rezoliucijos 
jungtinės imperijos vardu, be 
atskirų jos narių įgaliojimo.

Tolinus, Chamberlain prisipa
žino, kad dominijos turi pilnos 
teisės daryti atskiras sutartis 
su kitomis valstybėmis taikos 
išlaikymo reikalu ir gali kiek
viena atskirai priimti/ jei nori, 
Haagos teismo arbitražą. Kiek
vienos Britų dominijos valdžia, 
sako Chamberlain, pati atsako 
už savo politiką ir gali daryti, 
ką norėdama. Kiekviena domi
nija gali priimti priverstiną 
»*’bitražą, nežiūrint, kad pati 

ng^ija jo ir nepriimtų.

Francija išvijo keturis 
rūsy komunistus

BERLINAS, rūgs. 13. —-Fer 
sieną iš Francijos į Vokietiją 
atvyko keturi ru.sų komunistai, 
be pasportų ir be jokio kito 
bagažo. Sakosi, kad jie buvę 
Francijos vyriausybės išguiti. 
Jie yra: Jefim Kamber, Husų 
prekybos delegacijos Paryžiuje 
narys; E. čubar, Paryfiuje lei
džiamo armėnų laikraščio Eri- 
van redaktorius; Michail Dyki- 
visky, laikraščio Les Nouvelles 
Ukrainiennes redaktorius, ir 
Joseph šmundak, Rusų darbi
ninkų draugijos Paryžiuje iždi
ninkas.

Vokiečių vyriausybė davė 
jiems leidimą pasilikti Vokie
tijoje ir apie Francijos padary
tą žingsnį pranešė Maskvai.

Kaitros; Ghicagoj penki 
. žmonės mirė

• —■ ■ ■ — II I

Rugsėjo mėnesiui - beveik 
įpusėjus, užėjo tokios stiprios 
kaitros, kokių šią vasarą maža 
tebuvo. Termometras pako
pia aukščiau 90°, o vakar buvo 
p.Kopęs iki 95°.

Oro pranašas, prof. Henry 
J. Cox, pranašauja, kad kait
ros veikiausia patęsiančios dar 
bent dvi ar tris dienas.

Nuo nepaprastų kaitrų pir
madienį ir vakar Chicagoj ne
maža žmonių nualpo, o penki 
mirė.

MEKSIKOS MIESTAS, rug
sėjo 13. — Meksikos vyriausy
bė pasiuntė į Europą karo avia
cijos komisiją pirkti aeroplanų 
už 500,000 pesų ($250,000).

ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 
13. — Gauti iš svetimų šalti
nių pranešimai, sako, kad 
šiaurės Kinų kariuomenė paė
mus Kaifengą, Honano provin
cijos sostinę.
Nankine kolera paplo

vus 7,000 kinų
ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 

13. — Pastaromis žiniomis, 
Nankine kolera papjovus jau 
daugiau kaip 7,006 žmonių ir 
epidemija kašdien vis smarkė
jo.

Šanchajuj iki šiol buvo ko
lera susirgę 1,100 žmonių, ku
rių septyniolika mirė.

Jugoslavų parlamento rin- 
kimy rezultatai

BELGRADAS, J-ugosl;} ((ja, 
rūgs. 13. — Praeitą sekmadie
nį įvykusių Jugoslavijoje par
lamento rinkimų vaisiai toki: 
radikalų [-valdžios] partija, 
pralaimėjus rinkimuose 30 vie
tų, dabar turės 112; demokra
tai turės 67, laimėję 32 nau
jas vietas; Stefano Radičo 
vadovaujami kroatų agrarai 
gauna 53 vietas,' praradę 16; 
nepriklausomieji demokratai 
laimėjo 30 vietų.

Aei/kiamos dayigumos negut-i 
vo nė viena partija, kas reiškia, 
kad premjero Vukičevičo kabi
netas turės trauktis. Nauja gi 
valdžia, kuri teks lipdyti iš 
įvairių partijų, stipri negalės 
būti.

AEROPLANAS UŽMUŠĖ FAR- 
MERf, UŽGAVO DU /SUNU

POHTHSMOUTH, Ohio, rūgs. 
13. — Aeroplanui, kuriuo skri
do lakūnas Pat Lovė iš Cincin- 
nati, užgavus vežimą, buvo už
muštas juo važiavęs vietos far- 
merys Norman Hopkins, 26 m., 
o du jo maži vaikai skaudžiai 
sužeisti.

Gražiausia visos Amerikos mergina. — P-lė Lois 
Delander, 17 m.„ iš Joliet, III., — “Miss Illinois”, kuri lai
mėjo pirmą prizą grožės konteste Atlantic City, N. J. ir 
— “Miss America” — gražiausios merginos visoj Ameri
koj, vardą.

24 žmones sužeisti trau
kiniui susikūlus

ST. LOUIS, Mo., nigs.'13. — 
Ištrukęs iš bėgių, netoli nuo 
Centaur, Mo., susikūlė pasažie- 
rinis Rock Island traukinys 
No. 40t ėjęs rytų linkui iš 
Colorado Springs ir gabenęs 
grįžtančius vasarotojus ir eks- 
■kursininkus. Dvidešimt keturi 
žmonės bnvo sužeisti, keletas 
jų pavojingai.

Kai kurie pasažieriai vos ne
žuvo baisia mirtim, kai vienas 
Pullmano vagonų, nutrukęs nuo 
kitų, nusirito kriaušiu žemyn 
ir apvirto Missouri upėj, šokę 
greit darban traukinio tarnau
tojai ir kiti pasažieriai betgi 
laimingai visus išgelbėjo.

t

Rusai siūlo Francijai 
draugingumo paktą

PARYŽIUS, rūgs. 13. — 
Laikraštis Le Matin praneša, 
kad sovietų Rusijos užsienio 
reikalų komisaras Čfčerinas 
pasiūlęs Fraiicijai padaryti 
draugingumo ir nekli udymo 
paktą.

Francija kol kas nedavus at-
sakymo, juo kad dar nesąs pa- ir aštuoni kiti asmenys buvo
baigtas reikalas dėl sovietų 
ambasadoriaus Rakovskio, pasi
rašiusio kurstomą rusų komu
nistų manifestą.

šilta; vidutinis pietų krypties
vėjas. sėjo 13. — Krime įvyko smar-

Vakar temperatūros buvo kus žemės drebėjimas, kurio 
tarp 75° ir 95° F. Sevastopoly buvo daug namų

šiandie saulė teka 6:28,« lel- sugriauta. Supurtymai vis dar
džiasi 7:05. Mėnuo teka 9:14 tęsiasi ir žmonės, vengdami ne- 
vakaro. laimės, gyvena lauke.

100 žmoniy žuvo per vė- 
sulą Japonijoje

Pakilusių jūrių vilnys užliejo 
kaimus ir miestelius Kiušiu

* saloje

TOKIO, Japonija, rūgs. 13. 
— Gauta pranešimų, kad Kiu- 
šiu saloj siaurus baisi audra, 
tifonas, per kmią užgriuvusios 
jūrių vilnys Kumatomo apy
gardoj užliejo kaimus ir mies
telius. ^Daugiau kaip šimtas 
žmonių prigėrė, ir daugelio dar 
pasigendama.

Nagasaki, svarbus uosto 
miestas Kiušiu saloj, ir kiti 
artimesni miestai miesteliai 
taipjau skaudžiai nukentėjo. 
Daug namų tifonas sugriovė, 
telegrafo stulpų išvartė ir su
trukdė susisiekimą.

Sovietai pasmerkė devy
nis asmenis mirti

LENINGRADAS, nigs. 13. 
— Ką tik pasibaigė čia byla 
dvidešimt šešių asmenų, kalti
namų dėl šnipavimo sovietų 
Rusijoje Anglijos žvalgybai.

Albert Goyer, tariamas tarp- 
tautinis šnipas nuo 1916 metų,

pasmerkti sušaudyti; trylika 
kaltinamųjų nuteisti įvairiems 
terminams, nuo šešių mėnesių 
iki aštuonerių metų, kalėjimo; 
likusieji išteisinti.

Žemės drebėjimas Kri- 
me; daug namų 

sugriauta
SEVASTOPOLIS, SSSR, rug'-

| Old Glory monoplanas 
rastas vandenyne

lakūnai žuvę; įvairiose vietose 
rasti dar du kiti aeroplanų 
laužai / x

NEW YORKAS, rūgs. 13. — 
Trijose, toli nuo kita kitos, 
vietose vandenyne pagaliau 
rasti laužai aeroplanų, kuriais 
drąsus lakūnai bandė perskristi 
Atlanto vandenyną.

Garlaivis Kyle vakar rado 
vandenyne, apie 600 mylių j ry
tus nuo Newfoundlando, sudu7 
žusį rrfonoplaną Old Glory, ku
ris praeitos savaitęs antradie
nį buvo išskridęs iš Old Or- 
chard, Maine, per vandenyną į 
Romą. Skridusieji juo aviato
riai Lloyd Bertaud, James Hill 
ir N. Y. Daily Mirror redakto
rius* Philip Payne, dabar jau 
neabejojama, yra žuvę.

'Vienas francueų jškunerte 
pranešė franeuzų ligoninės lai
vui Jeanne d’Arc, esančiam 
Holifaxe, kad jis matęs vande
nyne, 300 mylių į rytus nuo 
Halifaxo, sudužusio aeroplane 
dalis. Aeroplanas buvęs gelto
nas, su juodomis raidėmis. Ma- 
noma, kad tai bus aeroplanas 
franeuzų lakūnų Nungessero ir 
Coli, kurie šių metų gegužės 8 
dieną išskrido iš Paryžiaus į 
Nevv Yorką ir kelionėje pet 
Atlantą prapuolė.

Iš Torųuay, Devonshire, An
glijoj, praneša, kad netoli nuo 
ten rado jūrių išplautą sulūžu
sio aeroplano dalį, bet iki šio) 
dar nebuvo galima pažinti, 
koks ir kieno tas aeroplanus 
buvo.

Be Old Glory, per pastaras 
dvi savaites yra žuvę dar trys 
aeroplanai su savo įgulomis:

Monoplanas Sir John Car- 
ling su aviatoriais kapt. Terry 
Tully, Įeit. James Medcalf, rug
sėjo 7 dieną išskridęs iš Har- 
bor Grace, Newfoundlande, į 
Londoną.
Monoplanas St. Raphael, rug

piučio 31 dieną išskridęs iš 
Upavon, Anglijoj, į Ottawą, 
Kanadoje, su aviatoriais pulk. 
F./ C. Minchinu, kapt. Leslic 
Hamiltonu ir, kaip pasažie- 
rium, princese Lovvenstein- 
Wertheim.z

Rugpiučio 25 aviatorius Paul 
Redfern monoplanu Port of 
Brunsvvick išskrido iš Bruns- 
\vicko, Ga., į Brazilijos sostinę 
Rio de Janeiro, ir kelionėje 
prapuolė.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
I .i et u vos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimą. »

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalui dienomia, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą ii kitų

» miestų
8. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia

mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

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

MIŠRŪS 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 St, Chicago, IIL

■.— .............. .................... .......... .............-<

Lietuyosjinios.
Karo teismas Kaune

Vienas komunistas pasmerktas 
mirti, antras amžinai kalėti

Kauno “Lietuva” rugp. 22 d. 
leidiny skelbia:

“Prie 2 p. p. įvyko karo lau
ko .teismas. Nagrinėjo Edvardo 
Genigo ir Vlado Banaičio by
lą, kurioj jie buvo kaltinami 
dėl prigulėjimo prie slaptos ko
munistų organizacijos, kurios 
tikslas nuversti esamąją tvar
ką, ir dėl platinimo komunisti
nės literatūros.

“Teismas nusprendė nubaus
ti VI. Banaitį mirtimi, o Ed. 
Genigą iki gyvos galvos sunk, 
darbų kalėjimo. Banaitis pasi
gailėjimo prašymą respublikos 
prezidentui atsisakė paduoti”.

Ta pati “Lietuva” rugp. 25 
dieną praneša, kad mirties bau
smę linnaičiui pi-ezidentas Sme
tona pakeitęs sunkiųjų darbų 
kalėjimu iki gyvos galvos.

Kratos ir suėmimai
KELMĖ. — Rugpiučio mėn. 

19 dieną Kelmėje pas Vi. Šau
lį ir Al. špuką įvyko polit. po
licijas kratos Pas VI. šaulį 
paimta “Kultūros” būrelio stei
giamo susirinkimo protokolas
K. Stankaičio rašytas laiškas, 
Liet. Jaunimo Sąjungos “žings
nio” narių sąrašas, Liet. Social
demokratų partijos polit. kali
niams aukų lapas No. 1 ir K. 
Markso knygutė Nr. 7.

Gi Al. špukas po kratos tą 
pačią dieną tapo areštuotas Ir 
rugpiučio 20 ii. išvežtas į Ra
seinius.

Suėmė emigrantų į Bra
ziliją kurstytoją

KAINAS. — Pil. Rutkaus
kas už kurstymą piliečių va
žiuoti į Braziliją ir apgaudinė
jimą, karo komendanto parėdy
mu buvo išsiųstas iš Kauno 
miesto ir apskrities ribų. Kau
no kriminalė policija Rutkaus
ką užtiko vėl Kaune nelegaliai 
grįžus. Pristačius komendan
tui jis vėl išsiųstas iš Kauno 
ir atiduotas ypatingon prie
žiūrom

Roo.ev.lt
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Skaitytojų Balsai
[Ui išreikStas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] •

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY*

Lietuvi šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari- r" 1 j— - *•»»-«--»- * • • •
mininkė ir motina. _

neliai kurte bus indomųs
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo Šei- 

. šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 
is indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

RODYKLE No. 101
Virimo Receptas

Žmonės šiuole laikuose labiau ap- 
sipažinę su gatavais valgymui gru
dų inaistąįs negu su senoviškais.ku
riuos reikėdavo ilgai virti jeigu nori 
valgyti. *Gi šių dienų sutaisyti cornų 
flėkai galima valgyti tiesiog ir gali
ma juos sutaisyti su visokiais val
giais. Komų flėkai yra pritaisyti 
gatavai valgymui ir nereikia nieko 
su jais vargintis. Šalip to yra dau
gybė sunaudoti. Kornų flėkai yra 
labai sveikas valgis Šiltame ore, ir aš 
rekomenduoju motinoms duoti'jų 
tektinai savo vaikams, nes juose 
pilnai reikalingus maistas.

už- 
yra

5 puodukui Corn Plukes
2 šaukštukui sviesto

* puodukas cukraus
!<i šaukštuko druskos
1 šaukštukas kepamo
3 kiaušiniai
1 šaukštukas vaniles
Suplak sviestų, dadėk

* ką ir kepamų pauderį.
išplaktus kiaušinius, 
vanilą. E__
tos skarvados. 
štyj.

. gaičiai dar karšti.

- Virtuvės Patariamai
Renkantis vištą reikia ■ ^apčiupinėti 

gūžio kaulas pažinimui ar ji šviežia.
* Jeigu kaulas linksta kaip kremzlė, 
’ tai višta yra jauna, bet jeigu kaulas

kietas višta yra sena ir bus kieta.
Uždėjus karštam vandenyj pamir- 

.* kytą skarulį aplink drebučių (jelly) 
formukės lengvai galėsi išimi i dre
bučius iš formukių be prilipimo.

Naminiai l’asigelbėjimai
Išmargintas žvakes galima nuva

lyti, kada susitepa, su šmoteliu vatos 
pamirkytos alkoholyje. Visos dulkės 
pradings nuo jų.

Baltos palivuotos lovos galima nu
valyti trinant skaruliu padažytu ter- 
putine. Tas ne tik prašalina nešva
rumą. bet ir palivą paliks gražiai ži
bančią.

pauderio

cukrų, drus- 
Dadėk gerai 

i, Corn Flėkus ir 
Drėbk šaukštu ant sviestuo- 

Kepk vidutiniam kar- 
Išimk iš skarvados kolei py ra-

Bažnyčia ir darbininkai
Labai ačiū gerb. “Draugui”, 

kad jis, anot jo, surado laiko 
pakalbėti savo pbperėlio skilty
se (rugsėjo 7 d.) ir apie dar
bininkų reikalus. Aš pats bū
damas darbininkas, žinoma, la
bai interesui) j uos šiuo klausi
mu, o ypač sek p nuomonę to
kių žmonių, kurie ištikrųjų 
stovi kapitalistų pusėje, bet de
dasi darbininkų užtarėjais.

Beskaitant anų, atsiprašant, 
straipsnį apie darbininkų rei
kalus, pirmiausia puola į akis 
didžiausias melas, kad bažny
čia buvo ir yra toji geradarė, 
kuri darbininkus išvedė ir ve
da “iš namų nevalios, iš žemės 
tCąrxpto”, t, y. paliuosavo <lat-- 
bi įlinkus nuo senovės vergijos

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

- mažiaus kenkia bile vienas kitų cigaretų

bažnyčios vergijos. Tai neskai
tant tų, gal milionų žmonių, 
kurie turėjo pergyventi baisiau
sius luižnyčios kankinimuš ir 
persekiojimus.

Naujuosiuose laikuose bažny
čių irgi daug prisidėjo prie 
“liuosavinio” darbininkų iš ka- I 
pitalizmo jungo, laike karo 
šventindama kąnuoles, kad 
joms Dievas padėtų skristi tie
siai j nekaltų žmonių pulkus ir 
padaryti iš jų košę, kurią su 
pasismaginimu galėtų valgyti 
kapitalistai. Ir jie valgė, su 
pagelba bažnyčios “šventos”. 
Sakau, bažnyčios, nes bažny
čia jei ji butų laikiusi nuola
tos jos kartojamo Dievo pri
sakymo “Neužmušk”, butų ga
lėjusi daug prisidėti prie karo 
sustabdymo, užgindama tikin
tiesiems eiti karau ir žudyti 
ten nekaltus savo brolius, — 
tariamus “priešus”. Bet ne. .Jai 
kapitalistų plėšrumas buvo ar
timesnis, negu darbininkų krau
jas ir motinų ašaros. Todėl 
bažnyčia ne tik nesipriešino ka- 
ranis, bet dar juos laimino, 
žmonių sužvėrėjimas po karo Į 
irgi dalinai priklauso bažny 
čiai. , i

Tiesa, kartais bažnyčia, ge-I 
riau sakant, jos kurie nors di
dieji viršininkai (pav. papa Le- Į 
onas XIII, paskelbęs savo “No- 
varinu”) pasidaro, dėl svieto 
akių, “prielankesni” darbinin
kams. Bet tai būna tada, kada 
j it pajaučia ant savo sprando 
kietų organizuotų darbininkų 
rankų ir turi kalbėti prielan
kiau matydami, kaip jiems slys
ta iš po kojų žemė.

Ne, miela bažnytėlė, ne tu, 
savo malone, išgelbės! mus “iš 
namų nevalios, iš žemės Egyp- 
to”. Tiį padarysime mos patys, 
darbininkai, per savo susiprati
mų ir organizacijas. Tai tokia 
mano buvo mintis skaitant 
“Draugų” apie darbininkų rei
kalus. —Slapukas.

ir

Formichi

Lininiams užtiesalams galima pri
duoti gražų blizgėjimą naudojant 
šiltą vandenį ištarpinimui krakmolo 
vietoj šalto. Kuomet krakmolas su
tirpsta iki reikalingo tirštumo palen
gva viriant, dadėk žiupsnelį druskos 
ir išamišyk keletą sykiu su varškine 
žvake. Nuo to prosas vaikščios sli
džiai ir lininiai gaus gražų žibėjimą.

Grožės Patarimai
Gamta ir mokslas prisidėjo prida- 

vimui moterei prigimtomis teisėmis 
turimą odos ir veido grožę. Nerei
kia jokių brangių ekspertų diarbimo 
iškėlimui j viršų naturalio tyrumo 
jusu odos. Tik pasekit paprastą tai- 
syklę savaitę laiko ir pumutykil 
sekines. Mazjrokit sau burną su «e- 
ru muilu, jtrinunt palengva j odą.i , ,
Paskui išplakit gerai, pirma šiltu ir dabartinio kapitalizmo prie— 
vandeniu, paskui šaltu. Jeigu jūsų' naudos. Anot bažnyčios, visi 
oda yra sausoka, uždekit cold cream. , . . . . »• u .
Darant tą kas nakt oda paliks aiški, kiti, O labiausia, Zllioma, C1C1- 
ir spalvuota. Niekad nepalikit pau-: likai”, tai tik kalė darbinin- 
derio ir dažų ant veido per naktį,(. .. ir o-rinvfi vnktv-kadangi nuo to užsikemša odos sky- (kams Vllgljų 11 gHOV0 VdlSty 
lutės ir padidėja. T" 
galviai ir kitos odos negerovės.

Ypatiška Sveikata
niekados istorijoj visuomenes (JaTbininkllŠ senovėje, ypač vi- 

duramžio laikais, o taipjau ir 
šiais laikais.

Visi «žino, kad viduramžiai, 
stipriausias bažnyčios viešpata
vimo laikas, buvo vienas iš sun
kiausių laikų žmonėms, ypač 
darbo žmonėms, kuriuos baž
nyčia, “mylėdama kaip tikra 
motina”, “liuosavo” iš vergi
joj pagalba laužų ir kitų in
kvizicijos įrankių. Tai ji darė 
IR) priedanga varymo velnių iš 
žmonių “šv. kūno”, “kurį Die
vas sutvėrė ant savo paveiks
lo.” Tokiu budu bažnyčia “iš- 
liuosavo” šimtus tūkstančių ne
laimingų žmonių iš šio svieto

— vergijos, — teisingiau sakant,

•-.emša mlos'sky-Jkams vergiją ir griovė valsty- 
Nuo to būna juod-, bes.

I I

Dabar pažiūrėkime kaip iš-
• tikrųjų bažnyčia “liuosavo”

Gal i 
domė nebuvo taip atkreita j vaikų | 
sveikatą kaip dabar. Industrijos 

. * mokyklos
ir įvairios organizacijos atkreipia dė
mę j protingą užžiurą ir supratimą 
vaikų. Daug mokslo ir įvedama 
įvairus metodai užinteresavimui vai-' 
kų ypatiškai ir jkergimui j juos jau
smo atsakomybės. Jeigu visos šios 
pastangos neš vaisius, sakanti gent- 
kartė turės turėit geresnę sveikatą 
negu dabartinę. Vienas iš svarbiau
sių klausimų šiandien yra parinki-I 
mas maisto. Daugelis motinų ne- ’ 
mato — ar nenori matyt —< aitimd 
bendrumo tarp maisto ir svaikatos. 
Gal yra sunku jragint vaikus valgyt 
grūdinius valgius ir daržoves — bet 
sunkumas tankiausia paeina nuo to 
kad vaikams peranksti buvo leista 
prisipratint valgyt visokius saldytus 
ir kitaip prismokuotus valgaus kaip 
mėsas ir kt. Tie pagadino jų sko- 

| nį prėskiems dalykams.

Į įstaigos, Pramonės Butai, 
.•'ir ivnirins nriranizaci ios a

Žymus Chicagos Civic Operos dainininkas rašo:

Your AR JUS BANDĖT

Happmess GLADYS ROGERSi

COFFEy

“Mano balsas svarbus dėl ma
nęs dalykas — aš, kaip ir kiti dai
nininkai, kasdien, kas valandą 
apie jį galvoju. Ištikrųjų aš jį 
saugoju. Bet aš esu dėkingas 
vienam atradimui — aš rukau 
Lucky Strikes be jokio rūpesčio ir 
be įritacijos mano gerklės. Taip
gi rūkydamas juos turiu didelį 
smagumą.”

Ar eT t į$j

DO

iš Ontario, viena gražiausių 
Kanados merginų.

Namai yra pamatas musų gyvenimo laimės. Yra daug len
gviau kovoti už būvį, kuomet žmogus turi savo tvirtovę — 
savo namą. Nė vienas žmogus negali turėti pilno patogumo, 
negali jausti visapusiško užsiganėdinimo, kolei jis neturi 
SAVO namo, nes jo gyvenimui stokuoja pamato.

Kodėl laukti ilgiau? Laikas bėga greitai ir rytojus ateis 
nepastebėtas.

Atsiversk sau Naujienų “Classified Ads.” puslapį ir žiū
rėk “Real Estate For Sale” — Namas, kurio ieškai, už tų kai
nų, kurių norėtumėt mokėti, randasi fenais paskelbtas.

X

Visuomet Apsimoka
Skaityk Naujienų Classified Ads Kasdieną

R

Del greito? piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

It’s toasted
NEĮRITUOJA GERKLĖS—NEREIK KOSĖTI

*) šiuo liudijam, jog mes 
A žemiaus pasirašę egzame- 

Jjnavomc 11,105 kortelių su 
parašais liudijančių tei
singumą viršaus paduo
tojo pasakymo.

> Lybrand, Koss Bros
ir Montgomery 

Atskaitų vedėjai ir 
Auditoriai

Nevv York, July 22, 1921

POTEMKIN i
Dabar perstatomas 

PLAYHOUSE 
410 So. Michigan Avė.

Lošia nariai Maskvos Dailės Te
atro ir Prolet Kult. Kava ir ciga- 
retai duodami dykai pasilsio kam
bary. Kainos — 50c. ir 75c. 
batoj ir nedalioj — 75c. ir $1.00.

Su-

" ROMANTIŠKAS
KNŪGK-OUT

THE 
PATENT 
LETHER
KID

Didžiausi Krutami Paveikslai
WOODS TEATRE

Prasidės nedėlios vakarą

SWALLOW
KAVĄ

Ji yra gardi!

Jūsų groserninkas par
duoda ją

Coffee MillsSwallow
CHICAGO, ILLINOIS.

25 METĮĮ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

Aramu s m

_J|
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DIDELIS RUDENINIS IŠPARDAVIMAS 
JOS. F. BUDRIKO KRAUTUVĖJE

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS 

Ek.pertaa tyrimo akių ir 
pritaiklmo akinių 

1801 South Ashland Avė. 
Platt Bldg., kamp. 18 St., 8 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėklt mano iškabas

Valandos nuo 0 ryto iki 8:80 vak. 
^Nedėlloj nuo 9:30 iki 11 dienų. 

Tel. Canal 0623.

Garsinkites Naujienose

Rakandai, Pečiai, Lovos, Stalai, Komodes, Lempos 
ir t. p. Aukštos rųšies Pianai, Panatropes Phono- 

ę grafai, Brunswick Radiolos, Freshman Radios. Kai
nos vasaros metu sumažintos ir ant lengvų išmokė
jimų. Pamatyk Naujus Radio 1928 Modelius.

JOS. F. BUDRIK (Ine.)
3417-21 S. Halsted St. Phone Boulevard 470Ą

i
I
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NAUJIENOS, Chicago, 111

korespondencijos)
So. Omaha, Nebr
Ba žaras.—Nelaimės.— 

Susirinkimas

su-Vietinis dangaus agentas 
manė padaryti per kelios die
nas biznišką bazarą. Jis pra-

aidėjo rugsėjo 3 d. Muzika vos spėjęs perskaityti evange-
gric.U visu smarkumu, vaikų liją, paleido savo bajorišką bur- VAIKAI RFIKAIAIIIA 
prisiiinko čiela galybė, bet su- r-* --- *•’ ’----IHIIIHI
auginsiu žmonių mažai matės jie neina 
ir biznio ratai nesisuks. Atbu- biznio: 
las kalnierius vaigšto po sve
tainę ir dūmoja kaip padidinti 
skaičių mulkių, kurie suktų 
tuos ęatus. Per visą vakarą lik 
vienas, kitas laimėjimo ratas 
apsisuko, o kiti ratai nė dulkių 
nenušluostė. \

Ant rytojaus, po pamaldų.

/------- ~ —•’------ ------ i
ną ir ėmė perti lietuvius, kam; 

į jo bazarą ir nedaro •

kad dangaus agentas 
tų smagių laikų, ko- 
pirmiau, kada pinige-

“CASTORIA”
Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus

SAPNINYKAS
Nauja laida

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUSERKA 
3252 So. Halsted St.

|A. VIDIKAS-LULEVICH

Viršuj Universal
State Bank

“Plaukite po 
Amerikos Vėliava”,

Važiuokite
jūsų tėvynę puikiausiais laivais 
pasauly, valdomais ir operuo
jamais Suvienytų Valstijų Val
džios.

Specialė ekskursija, vedama 
M r. J. A. Pcont, United States 
Lines atstovo, išplauks laivu

S.S. George Washington
iŠ New Yorko Spalio 12.

Planuokite važiuoti smagioje 
draugėje jūsų tautiečių.

į Lietuvą
Kiti išplaukimai Spaly:

S.S. Leviathan ............... Spalio
S.§. Pres. Harding ....... Spalio
S.S. Republic . ............... Spalio
S.S. Pres. Roosevelt..... Spalio
S.S. Leviathan ............... Spalio

Klauskite vietos agento pilnu 
informacijų ir kainų, arba rašy
kite pas: \

5 
15 
19 
22

110 S. Dearborn St., Chicago, 111* 45 Broadway, New York City

Matyt, 
nebeturi 
kie buvo 
liai plaukte plauke j jo bedug
nį maišą, o jis iš to juokės ir 
iš džiaugsmo rankas trynė, 
šiandie gi žmonės iš jo juo
kias, kad turi vaigšeioti surau
kęs savo bajorišką kaktą. 

* ♦ ą

P-ia K. Uvikienė pašalinusi 
iš savo namo tavoršėių, pradė
jo namą valyti. Bešluodama as
lą ji iNijudino garo krosnies 
radiatorių, kuris tavorŠčiaus 
buvo atjungtas. Radiatorius už-1 
griuvo K. Uvikienci ant kojos 
ir perskėlė kaulą netoli lete
nos. Dabar K. Uvikienė yra po 
priežiūra gydytojo, kuris sako, 
kad ji turės gulėti lovoj 
žiausia 15 dienų.

>> ♦ ♦

Antanas Poškus serga, 
buvo daryta o|>cracija ir 
bar jau pradeda pasveikti;

Motinos! Fletcher’s Castoria 
yra jau vartojama virš 30 me
lų kad apsaugojus "vaikus ir 
kūdikius nuo Užkietėjimo, Žeg- 
čiojimo, Wind Colic ir Diar- 
rhea; prašalina kilantį pas juos 
karštį, ir reguliuoja skilvį ir 
.žarnas, pagelbsti suvirškinti 
maistą, suteikia naturalį miegą 
be opiates. Tikros gyduolės tu
ri šį parašą.

Tik-ką išėjo iš spaudos

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

in a-

.Jam

jau

Sutrinimai
Greita pagelba nuo skaua* 
tno. Apsaugoja nuo če- 
veryko spaudimo.

Aptiekoae ir ėeverykų 
krautuveae

DTSchoH's
’Z/ino-pads

Uždekit vieną ir 
skausmai 
pranykę

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

ChILDREN Cry for
♦ ♦ *

Petras Kerdaikis dirbdamas 
skerdykloje operavo elevato
rių. Kitas darbininkas vežė ve
žimą sušalusios mėsos. Vienas 
mėsos šmotas puolė ir pataikė 
Kerdakiui ant kojos. Daktaras 
pripažino, kad kojos kaulas 
yra skilęs. Jau trecia savaitė, 
kaip Kerdaikis šlubuoja.

Kuumet Karštis Daro 
Kūdikį Neramiu.

Nuramink šaltu, kvepiančiu 
JohnHon’s Baby ir Toilet Pow- 
der, ir matyk j j šypsančiu!

Vartok Johnson’s Baby Soap 
kūdikių maudyklei. Vartok 
Johnson’s Baby* Cream paša
linimui odos netvarkos.

Puikiai atspausdintas 
graži popiera, kaina

USTORIA
MOTINOS:
Castoria

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

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

OPTOMESTRTST

Tel. Boulevard 6487
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa* 

dos kreipkitės į seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

— Fletcher’s v /
yra specialiai ' lx^”z
dėl pagelbės 

nešiojamų kūdikių ir vai- 
kų visokio amžiaus nuo ^^^a***^
Užkietiejimo, Flatulency, Wind Colic ir Diarrhea ir praša
lina karštį, ir regulioja skilvį ir žarnas, pagelbsti suvirškin
ti maistą; suteikia natūralų miegą.

Apsisaugojimui imitacijų, žiūrėkite šio parašo
Absoliučiai Nekenksmingos. — Neturi Opiates. Gydytojai visur re
komenduoja jas.

TAI PYK PINIGUS TAUPYK LAIKĄ
PRAŠALINK NESMAGUMUS

Pataisyk savo pečiy, tarnas arba boilerį tuojau 
Nėra būtino reikalo pirkti naują pačiu, furnas arba boi
lerį, kuomet dalys išdega, sulūžta arba suplyšta; taipgi 
nereikia tu daliu siųsti kur nors toli dėl apmainymo. .

NORTHWESAER STOVE REPAIR COMPANY
Turi Tas Dalis

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

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

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

176 W. Lake Street 
Between LaSalle A: Wells St. 
2355 Milwaukee Avė. 
Between Califomia & Fullerton Avės.

♦ *
Juozas Janelionis, 11 m., žai- 

idė su kitais dviem vaikais prie 
I Missouri upės. Urnai vienas jo 
draugų, L. Dėnman, 8 m., įkri
to lipei). Jaunasis lietuvis drą
suolis 'šoko gelbėti ir skystan
tįjį atvilko prie kranto, kur 
padavė savo draugui palaikyti 
už rankos, kol jis išlips iŠ
sriaunios upės. Bet nespėjo Jo- 
nelionis išlipai iš upės, kaip ki
tas vaikas paleido skęstantį j j. 
Janelionis labai galėjosi savo 
draugo, bet antru sykiu šokti į 
upę nebedrįso. 

♦ ♦ •
Lietuvių Ligos Pašelpos d r-j a 

laikė savo paprastą mėnesinį 
susirinkimą. Prieita prie balsa
vimo vienu klausimu. Už įneši
mą pakelia rankas 16 narių, 
bet pirmininkas įžiūri tik 7, 
prieš gi - 11 balsų. Vienas iš 
susirinkusių užprotestavo prieš 
tokį balsų skaitymą ir prisiėjo 
padaryti antrą balsavimą. Čia 
ir pasirodė, kad už įnešimą pa
duota 16 balsų, o prieš — 11. 
Pirmininkas paraudo, o fašis
tai nusiminė, kad kun. Jurgis 
Mikulskis prakišo.

Lakštingėlė.

TEN IR Iš 
LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų šriubų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir popuUariški vieno kabin 

laivai,
Cleveland, Westphalla, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos

75 centai

Naujienos
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vm naudiy.ro*

Tau Smetona važine
ja pasikinkęs libera
liškus fašistus! Buti-

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

South Chicago, III.

Sveikata ir Stiprumas dėl 
Senyvų žmonių

Senyvi žmonėa ir tų. kurių sveikata yra 
menka ir tie, kurie praranda stiprumą, sva
rumą arba jėgų, turėtų vartoti NuKa-Tone. 
Šios puikios gyduolės labai greitai priduoda 
stiprumo ir energijos, labai tankiai j keletu 
dienų. Sustiprina ir atėviežina nervus, rau 
menk ir kitus kūno organus, l’adauginu 
apetitą, pagelbsti virškinimui, suteikia ra
mų miegą, ir suteikia svarumo liesiems ir 
menkiems žmonėms.

Nuga-Tone prašalina inkstų ir pūslės |ri« 
tacijas, prašauna naktyj bereikalingus a tai 
budimu*, prašalina chroniškus užkietėjimus, 
stimuliuoja kepenis, pradūlina galvos /skau
dėjimą, svaiguli, praSalina nusilp'mą ir pa
daro gyvenimą labiau laimingesnių. Visi 
vaistininkai parduoda Ntiga-Tone su pilna 
garantija užganėdinimo arba pinigai grąii_ 
narni. . Nusipirkit buteli šiandie.

soflnis new yor- V/|| <KO IKI KAU
CIJŲ NO IR ATGAL

Plūs IT. S. Revenue taksai

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

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agents
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

nai kiek vienas įsigy- —i 
kitę Juokų mėnesinį ’*c'l
žurnalą “Rimbą” irf£— -3
pamatykite kaip jis važiuoja ir kas jį veža. Dėk 
konvertan savo antrašą ir 10c tuoj “Rimbas” 
bus pas tamstą. O jei prisiusi $1, tai “Rimbas” 
per visus metus tamstą lankys nešdamas links-

F. WAITEKAITIS
Laikrodinin- 

kas. , visokius 
laikrodžius ir 
Deimantus už- 
laiko i n. pail- 
duoda prįeiną- 
mumis iŠlygo'- 
m’8, Špeciali- 
stas taisyme 
visokios išdir- 
bystės laikro- 
džių.

949 W. 59th St., Chicago 
Telefonas Englevvood 4279 
iii.iu iiii—— i i   

mumą.

“RIMBAS”
1 Bateman Place So. Boston, Mass

Eagle Brand yra išaugi 
nęs daugiau sveikų kudi 
kių negu kiti visi kudikii 
maistai.

EAGERBRAND
.CONDENSED M ILK.

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. Halsted St. Chicago, III.

Petternų Skyrius

* — ............... h
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, III. Q

809 W. 35th St. 
(Halsted. & 35 St.) 
Boulevard 0611—0774

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

tus: daviernastis, pirkimo ir 
pardavimo aktus pagal Ame
rikos ir svetimų šalių tiesas. 
Pasekmingai siunčiam pini
gus ir parduodam laivakor
tes. \

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

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

3823 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1319

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarų, išskyrus ketvergą.

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGEUONIS
Miesto Ofisas

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

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

8335 So. Halsted St. 
Po pietų nuo 8:80 iki 8:80 vai. vak. 

Nerišliomis nuo 10 ryto iki 12
Tek Yards 8141 z 

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — IngaliojimaL — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgi&ams.

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 PStnyčioj nuo 9 iki fl, 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS z

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUTIS ADVOKATAS

112 Weat Adam* St. Room 1217 
Telepbona Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 SL nso 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600
..........................................      ■■!■■■■ I—■

J. P. WAITCHES 
. LIETUVIS ADVOKATAS 

11756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
/ Vedėjas visų teisių 
Namų Tel. Pullman 6377

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

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

rni8
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčiog

AKUŠERKA
3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvis 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika' 
vusi Pennsyl- 
vanijos Jigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 

i gimdymo, laike 
i gimdymo ir po 
, gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote 

j rims ir mergi 
nomfl, kreipki
tės, o rasite pa- 
gclbą.

Valandos nuc 
8 ryto iki 2 pc 
pietų, nuo 6 iki 

| 9 vai. vakare, 
i I-----------------------

O--------------------------------------------

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą 11

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

įvairus Gydytojai
1 \

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

V, , .. ■ u. , mZ

Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avo.

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

Re*, telephone Plaza 82M

DR.HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th S t., netoli Morgan SL

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

v J

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 pietai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moterišką, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted Stn Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas ii 
elektros jlegą j nau 
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam- 
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo. i

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Garsinkitės Naujienose
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FAŠIZMAS ITALIJOJ.

Pastaruoju laiku Amerikos spaudoj galima užtikti 
vis daugiau ir daugiau žinių apie pasireiškusį Italijoj 
ekonominį krizį. Net didlapių užsienių korespondentai 
pradeda pranašauti, jog diktatorius Mussolini gali susi- 

• laukti juodų dienų. Mat, žudyti darbininkų vadus ir 
smaugti spaudos laisvę yra daug lengviau, negu tinka
mai sutvarkyti ekonomiškų šalies gyvenimų.

Kadangi Mussolini turi garbintojų ir lietuvių tarpe, 
tad bus ne pro sali paduoti trumpų Italijos fašizmo istori
jų. Iš jos skaitytojai galės spręsti, ko verti yra juod- 
marškiniai ir jų vadas Mussolini.

Prieš kiek laiko Leipcige (Vokietijoj) Priešfašistinė 
Sąjunga išleido brošiūrų vardu “Fašizmas ir kaip su juo 
kovoti”. Apie Italijos fašizmo besivystymų ten štai kas 
rašoma: ;

Jau nuo 1919 metų Italijos buržuazija organizuoja 
palikusius be darbo kareivius ir studentus, juos tinkamai 
apginkluoja, suskirsto į karines vienetas, ^uniformuoja 
(aprengia juodais marškiniais) ir įveda kietų drausmę. Ši 
organizacija tapo žinoma fašistų vardu (ii fascio — sų
junga). Italijos buržuazija, augančio, darbininkų judė
jimo išsigandusi ir komunistų smurto terorizuota, be 
saiko davė fašistams pinigų ir teikė visokios paramos; 
Mussolini organizuojamus žmones šelpė pinigais pramo
nininkai, bankai ir dvasininkai. Kariuomenės vadai pa
slapčiomis teikdavo ginklų, kai kur į fašistų rankas ir jų 
žinion pateko ištisos kareivinės ir ginklų sandėliai. Il
gainiui fašistai apsirūpino ne tik revolveriais, šautuvais, 
kulkosvydžiais, rankinėmis granatomis, kardais, durk
lais, bombomis ir šarvuotomis kepurėmis, bet pasigrobė 
automobilių, orlaivių, apsirūpina arkliais, rūbais, ava
lyne, furažu. Administracija į fašistų organizavimųsi 
iš pradžių per pirštus žiurėjo, bet paskui aktyviai juos 
rėmė. Šitokiose sųlygose 3-jų metų begyj Mussolini su
darė privataus kapitalo kariuomenę.

Fašizmas italuose pergyveno tris tarpus. Nuo 1919 
iki 1920 metų fašistai nedidelėmis teroristų grupėmis 
puldavo atskirus ir žinomus socialistų partijos vadus ir 
darbuotojus, juos primušdavo arba nužudydavo. Antra
me tarpe, 1920 ir 1921 m. fašistai veikė daug plačiau. Jie 
didesnėmis ri\asėmis sudarydavo baudžiamuosius burius 
kaimuose, sumušdavo arba žudydavo vietos žymesnius 
socialistus, suardydavo streikus, plėšdavo ir degindavo 
žemės ūkio darbininkų organizacijų buisfines, liaudies 
namus ir k operatyvus. Fašistai organizuodavo plates
nio rajono pajėgas miestų apsiautimui, plėšdavo, naikin
davo liaudies—namus, socialistų laikraščių redakcijos 

"Avanti” keturis kartu^), sužeisdavo arba nužudy
davo socialistų partijos ir profesinių sųjungų darbuoto-

kariaudavo vienų po kitos įvairias provincijas. Kada 
fašistai laipsniškai įsitvirtino visame krašte, tada, su
prantama, jiems nebuvo sunku paimti Romų.

Iš Italijos- pavyzdžio darbininkai privalo pasimokyti, 
kaip negalima ir neprivaloma kovoti su buržuaziją ir fa
šistų reakcija, jei nenorima susilaukti ir pergyventi da
bartinės Italijos baisenybių ir smurto.

Fašistų perversmui įvykus, kruvinas smurtas prieš 
socialistus ir darbininkus* tęsėsi. Valstybės gyvenime 
gyvendinamas Mussolini fašistų vadų susirinkime pas- 
kelbtasai principas: “Žudyti ir mirti už tėvynę ir fašiz
mų”. Fašizmo režimus virto ištisu nusikalstamuoju dar
bu, kurs kartojasi visur šiaip gyvenime, susirinkimuose, 
parlamente. Svarbiausia smurto vykdintojas yra taip 
vadinamoji fašistų milicija, kurioj yra apie 550,000 juod- 
marškinių. Nuo pat Romos užgrobimo iki 1924 m. sau
sio mėn. 1 d. išžudyta 170 asmenų. JTisus šiuos įvykius 
aprašo socialistų partijos sekretorius Matteotti, kurs 
1924 metų vasaros metu pats tapo fašistų kruvina auka. 
Del nužudymo, kurs išašukė viso kultūringo pasaulio pa
sipiktinimų, kalta fišistų valdžia su Benito Mussolini 
priešakyj. Vienas Mussolini draugų, fašistų laikraščio 
“Corriere Italiano” vyriausias redaktorius Filipelli savo, 
paaiškinimuose prisipažįsta, kad Matteotti žudytojas 
Domini veikė remdamasis įsakymais, kuriuos patvirtino 
pats Mussolini, kad Mussolini žinojęs apie viską iš anksto 
ir, kad fašistų milicijos vadas generolas De Bono rūpi
nosi, kad žudymas nepaliktų pėdsakų. Suprantama, ko
dėl Matteotti nužudymo byla buvo vilkinama ir vil
kinama.

Iki 1924 m. liepos mčn. 10 dienos. — Matteotti nužu
dymo dienos, — Italijos fašistai nekliudomi vare smurto 
darbų. ..Sudeginta daug darbininkų ir privačių žmonių 
namų, šimtai išžudyta, valstybės demokratinis sutvarky
mas išnaikintas, visuomenės atmatos įsistiprino valsty
bės gyvenime. Šita padėtis Italijoj supuolė su Matteotti 
nužudymu. Šis nužudymas sujudino Italijos žmones. 
Prasidėjo platus protestai, kurių fašistai .negalėjo su
stabdyti. Šitie protestai organizavo fašistų priešinin
kus. Romoj ant Tibro kranto, kur buvo nužudytas Mat
teotti, kryžiaus ženklu pažymėtoj vietoj, išaugo kalnai 
vainikų. Italijos maldingieji valstiečiai miniomis lankė 
tų vietų, kaip maldininkai lanko kankinio, kapą. Aišku 
buvo, kad italai nepritaria fašizmui, kad jis laikosi tik 
smurtu ir teroru. Po kiek laiko fašistai atsipeikėjo ir 
puolė protestuojančių liaudį, šiuo laiku tikruoju fašistų 
vadu darosi Farinacci, fašistų partijos sekretorius. Tai 
siauraprotis fanatikas, žudynių skelbėjas, pilnas krau
juoto keršto ir smurto .žmogus. Jam vadovaujant fašiz
mas griebėsi aršiausių priemonių. Fašizmas išvaro iš 
parlamento opozicijos atstovus, sudaro ypatingų rinki
mų įstatymų, kurs užtikrina fašistams daugumų, žodžio, 
spaudos ir susirinkimų laisvės jau senai Italijoj nebėra.

Po Matteotti nužudymo iki 1925 m. sausio 1 d. 35 nu
kauta, 87 sužeista, sumušta 406 asmenys ir 84 kartus įsi
veržta į žinomų socialistų butus ir jie išplėšta. Platų pra
nešimų apie fašistų smurtų įteikė Italijos bendroji profe
sinė sųjunga tarptautinei Darbo Biuro konferencijai. 1925 
m. opozicijai augant, Mussolini banditų gaujos savo smur
tu prašoko viskų, iki šiam laikui regėtų ir girdėtų.

Fašizmas yra tarptautinis reiškinys. Laimėjęs Itali
joj, jis liko pavyzdžiu visų kraštų buržuazijai ir jos 
reakcijai.

jus. Miestų puolimus darydavo urnai ir didelėmis jėgo
mis, pav. atskirais atsitikimais iki 50,000 fašistų. 1921 
m. fašistai sugriovė 46 profesinių sųjungų namus, 10 so
cialistų spaustuvių, 23 darbininkų organizacijų patalpas 
ir 6 liaudies namus. Trečiame tarpe, 1922 m. fašizmas 
pasijuto pakankamai pajėgus užkariauti ištisus apskri- 
čius ir provincijas. 1922 m. spalių mėn. fašistų armija 
susimobilizavo Neapoly, buk tai savam kongresui, bet 
gavo įsakymų eiti į Romų, kurių jie paėmė, Mussolini 
paskelbė ministerių pirmininku ir sukurė fašistų smurto 
tvarkų. Taip įvyko juodmarškinių perversmas.

Italijos fašistų perversmų palengvino italų komuni
stų begėdiška darbuotė ir taktika. Jie visą laiką skelbė 
revoliucijų ir tarybų (sovietų) valdžių, bet nedavė dar
bininkams aiškių laimėjimų, atsisakydami nuo reformų 
ir darbininkų buities pagerinimo. Tuo budu dalis nesu
sipratusių darbininkų apsivylė ir laikinai perėjo * prie 
fašistų, pasitikėdami pas juos rasti kaikurių reikalavi
mų patenkinimų. Daug klaidų darė ir Italijos socialis
tai. Jie pirmaisiais pa karo metais neatsiribavo nuo ko
munistų ir ieškojo-kėlių į tretįjį unternacionalą. 5 Ir Ita
lijos socialistai nevedė realios politikos ir nepakankamai 
kovojo dėl atskirų, bet svarbių darbininkam^ laimėjimų. 
1918 — 1920 m. socialistai pakrypo į socialistinę revoliu
cijų, bet gavo fašistų kontrevoliucijų. Jų didelė klaida 
dar ir tante, kad jie, matydami fašizmo augimų ir jo tik
slus, nedarė nieko darbininkų apsaugos organizacijų kū
rimui ir leidosi lengvai save nugalėti fašistų bandoms. 
Italijos socialistai gana ramiai žiurėjo, kaip fašistai už-

Francijos miestas. — 
Teisybės teismai.

Francuzų miestų vienas laik
raštis štai kaip apibudina:

Palyginant su plotu Franci- 
joj yra daug miestų, net kclio- 
liką skaitančių virš šimto tūks
tančių gyventojų. Pirmųjų 
vietą, žinoma, laiko Paryžius, 
politine ir intelektuale sostinė, 
kuris yra visos Francijos ir net 
Europos pažiba, tiek kaipo ix>- 
litiniai tarptautinis centras, 
tiek kaipo kultūroj turtų mu
ziejų ir net įvairiausių pramogų 
vieta. Paryžiaus gerybėmis 
gali pasinaudoti tik arba tur
tuoliai, arlm ten įsigyvenę ir 
kitataučiai, šiaip, Francijos 
miesto gyvenimų geriau vaiz
duoja kiti provincijos miestai.

Bendra visų miestų žymė— 
tai jų sena istorija. Veik visi 
žymesnieji centrai siekia ro
mėnų laikus, vietos muziejuose 
turi savo senos istorijos įrody
mų, o kai kur net iki šiol užsi
likę nesunykę romėnų statyti 
tiltai, kolisiejai, pirtys ir t.t. 
Ypač puikiai vaizduoja romėnų 
laikus Antonvanui Pijui Romą 
valdant statyta amfiteatras. 
Nime (Nimes). Jis veik neres

tauruotas talpina ir dabar 32 
tūkstančių žiūrėtojų po atviru 
dangum, kai vasaromis ten da
roma bulių kovos, ir šių laikų 
žmonės bent porai valandų 
pergyvena Romos piliečių pra
mogų laikus tie patys juodi 
terasų akmens, tos pačios ložos, 
ta pati pietų saulė.

Kitiems miestams, jei romė
nai nedaug ką žymaus paliko, 
tai jie turi įdomias viduramžio 
žymes. Karkasone (Carcasonne) 
(iaronos srityj Egmorte (Aigues 
Mortes) Viduržemio pajūryj, 
kur Sv. Liudvikas išplaukėĮ 
kryžiaus karą, pilnai 
sios su bokštais, sk*rfomis, var
tais feodalinės tvirtosios pilys.

Avinjone (Avignon) tebestovi 
popiežių rūmai. O viduramžių 
vienuolynai ir bažnyčios ran
dasi beveik kiekviename mies
te, ypač pietų Franci joj. Taigi 
savo istoriniu senumu francu- 
zų miestai gali pasididžiuoti.
{'Dabartimi jie taip pat negali 

nusitikti, neš jie susikūrė ir 
išsivystė tinkamose jų egzis
tencijai vietose. Pas upių žio
tis ar patogias įlankas išsiplė
tę didesnieji ar mažesnieji pa
jūrio miestai. Toliau nuo ju
ros didesnieji miestai yra arba

ten, kur išsivystė. metalo ar 
anglių pramonė, arba ten, kur 
patogus natūralia susisiekimas 
prie didžiųjų upių susijungimo. 
Taigi tie miestai nemerdeja.

Miestai ten, kaip ir visur, 
gyvuoja iš pramonės ir preky
bos ir šiuo atžvilgiu jų ateitis 
yra gera, nes Franci ja pati tu
ri pakankamai įvairios žalia
vos pramonei, prekybai favori- 
zuoja geri keliai, o plačios už
jūrių kolonijos yra patogi dir
va darbui ir iniciatyvai. 
Miesto gyventojai nors pa
lyginus su pragyvenimu už
dirba gana nedaug, l>ct sten
giasi darbą pabaigę švariai ap
sitaisyti. Biurų darbininkai 
<iirb« po astuonias valandas su 
dviejų valandų pertrauka pie
tums tik praktikuojamas dažnai 
vadinamasis angliškasis šešta
dienis. Prekybos įstaigose jo
kių šventadienių, ypač prie
miesčiuose, nėra, išskiriant di
džiąsias bažnytines ar valstybi
nes šventes, kurių tiesa, labai 
nedaug. Teorijoj astuonių va
landų darbas įvestas, bet prak
tikoj dar ne visos darbininkų 
kategorijos tos taisyklės laiko
si. čia žinoma, vietos darbinin
kams daro didelę konkurenci
ją svetimšaliai,—ispanai ir ita
lai, kurie nesibaido nei sun
kesnių nei ilgesnių darbo va
landų, na, o darbdaviai, net di
džiausi patriotai tuo naudojasi.

Kalbant apie franeuzų mies
tą negalima nepaminėti jų ku
rortų. Visame pasaulyj žinomi 
jų pietų pajūrio Nicos (Nice) 
srities vieta. Tie kurortai jau 
tiek išreklamuoti, kad viso 
pasaulio turtuoliai suvažiuoja 
ten palikti labai daug pinigų 
'net neturėdami reikalo gydytis. 
Bet taip pat kalnuose ir visais 
pajūriais yra labai daug ma
žesnių gydymosi vietų, kur di
delį .žmonių skaičių sezono me
tu uždirbti pinigai visus metus 
maitina.

XXX
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kūrė speciale komisija, kurios 
tikslas yra studijuoti prasikal
timus. Komisijos konferencijoj 
dalyvavo daug žymių Amerikos 
teisėjų ir kriminologų, kurie iš
reiškė savo nuomones kai dėl 
to, kaip kovoti su nuolat didė
jančių prasikaltimu. Konferen
cijoj dalyvavo ir paskilbęs Den- 
vero teisėjas, Ben B. Lindsey, 
kuris apibudino naujos pušies 
teismą.

Dalykas toks. Žmonės, kurie 
papildo Bile kokį kriminališką 
prasikaltimą, parastai yra tei
siami kiminališkame teisme. 
Kriminališkas teismas visai ne
atsižvelgia j tai, prie kokių są
lygų prasikaltimas tapo atlik
tas. Jeigu tampa įrodyta, kad 
apkaltintasis žmogus tikrai yra 
kaltas, tai teismas paskiria j- 
statymuose numatytą bausmę.

Toks teismas, sako Lindsey, 
tankiai padaro daugiau blogo, 
negu gero. Bet pastaruoju lai
ku Denveryj tapo padaryta 
pradžia naujos rųšies teismui, 
kuris yra žinomas kaipo “tei
sybės teismas“.

Kaip tas teismas veikia, ge
riausiai paaiškės iš pavyzdžio, 
kurį papasakojo teisėms Lind-

' i
Denvery tapo areštuota mo

teris vardu Smith. . Kaltinama 
ji buvo tuo, kąd paėmė iš krau
tuvės prekių už $400 kitos mo
teries sąskaitdn. Kitais žodžiais 
sakant, ji impersonavo kitą mo
terį. Tai kriminališkas prasi
kaltimas. Kitur ta moteris bu
tų buvusi kriminališkam teismui 
atiduota. Bet Denveryj atsi
tiko kitaip. Ji tapo pašaukta 
į teisybės teismą. Ten ji pri
sipažino, kad iš krautuvės iš 
tiesų paėmusi už $400 prekių 
kitos moters sąskaitom Teisme 
paaiškėjo, kad Smith yra ketu- 
rių mažų vaikų motina, ir kad 
jos padėtis yra labai sunki. 
Teismas tuoj pastebėjo, kad 
įi nėra profesionalė prasikaltė- 
1ė. Todėl ji tapo pasiųsta ne į 
kriminalj, ale’į Šeimyninių rei
kalų teismą. Ten jofc padėtis 
buvo visapusiškai apkalbėta ir 
prieita prie sekamo nuospren
džio: moteris turėjo sugrąžin
ti krautuvei paimtas prekes.

Bausmės jai jokios nebuvo pa
skirta; atpenč, teismas jai pa
gelbėjo iš keblios šeimyninės 
jadėties išeiti.

Tokiu nuosprendžiu krautuvė 
buvo patenkinta, nes ji atgavo 
savo prekes. Jeigu byla butų 
nivusi perduota, kriminališkam 
teismui, tai tų prekių krautuve 
nebūtų atgavusi. Tuo pačiu lai
ku nukentėjo nieku nekalti 
vaikučiai. <1!

Kalėjime, sakė Lindsey, sė
dėjo penkerius metus žmogus 
už suklastavimą čekio. Jis buvo 
vedęs ir turėjo keletą vaikų, 
kuriais niekas tinkamai nesi
rūpino. Tas žmogus suklasta- 
vo čekį todėl, kad jis atsidū
rė sunkioj padėtyj, bet krimi- 
nališko teismo akyse jis buvo 
paprastas kriminalistas. Teisy
bės teismas su juo butų kitaip 
pasielgęs. Jis butų liepęs su
grąžinti prigavingu budu gau
tus pinigus ir padėjęs jam iš 
sunkios ^padėties išeiti. Tąsyk 
nebūtų buvęs suardytas jo ir 
jo vaikų gyvenimas.

O štai kitas pavyzdys. Dvi
dešimt dviejų metų jaunuolis 
tampa apkaltintas tuo, kad jis 
suviliojo jauną merginą, kuri 
neturėjo nei 18 metų. Krimi
nališkas teismas, žinoma, tą 
jaunuolį butų skaudžiai nubau
dęs. Bet kuomet byla pateko 
į teisybės teismą, tai rezulta
tas buvo visai kitokia. Paaiš
kėjo, kad ta mergina jau prieš 
tai buvo “paklydusi“ su šešiais 
skirtingais vyrais!

Tačiau teisybės teismas gali 
prasikaltėlį ir kriminališkam 
teismui atiduoti. Jeigu jis ma
to, kad prasikaltėlis yra, taip 
sakant, užkietėjęs griešninkas, 
tai byla tampa kriminališkam 
teismui perduota.

Blogą, sako teisėjas Lindsey, 
reikia su gerumu naikinti. Dau
giau dėmesio reikia kreipti ir 
kova vesti su blogais dalykais, 
o mažiau su žmonėmis.

—K. A.

duriama su nauju klausimu, ku- 
ie žmonės ilgiau gyvena: tie, 
;urie liesi, ar tie, kurie nutukę? 

Klausimas labai painus ir jo ne
gali išspręsti net ir žymieji šios 
srities žinovai.

Nesenai vienas žymus austrų 
profesorius Vienoj buvo su ruo
šęs tam klausimui išaiškinti pa
skaitą, iš kurios aiškėja, kad 
žmogaus liesumas esą kurio 
nors jo kūno trukumo išdavi- 
nys. Del to per didelis liesu
mas turi žrhogaus amžiui trum
pinimo įtaką. Per daug lieso 
žmogaus organizmas mažai at
sparus įvairiom ligom. Daugu
ma džiovininkų yra liesi žmo
nes. Viena svarbiausiųjų lie- 
tumo priežasčių esanti nepakan
kamas maitinimasis, ypač bręs
tant organizmui. Nepakanka
mas maitinimasis ir nenegulia- 
riškumas skilvy sukelia įvairius 
negalavimus ir net žarnų slogą. 
Tačiau ne mažiau žalingas or
ganizmui ir per dažnas iki so
ties valgymas. Mėsiški valgiai 
apsunkina skilvio veikimą, kas 
taip jau į gerą neišeina. Nors 
ir retai valgant, bet jei maiste 
bus daug vandenilio, tai vistiek 
tunkama. Žmogaus liesumas 
ar nutukimas priklauso nuo la
bai daug priežasčių, iš kurių 
svarbiasia, žinoma, maistas. Jei 
žmogaus organizmas sveikas, 
tai atatinkamo maistingumo 
maistą vartojant, liesam yra vil
ties nutukti, o nutukusiam su
liesėti. Ddbar, kurie žmonės 
ilgiau gyvena? Yra taip: ligi 
50 metų amžiaus daugiau esa
mo nutukusių, o po 50 jau dau
giau liesų.
-------------------------j—i-------- ,
Jei nori išmokti 
gerai rašyti — #i
nusipirk typewriterj.

Įvairenybes
Liesi ar nutukę žmonės 

ilgiau gyvena?
Svarstant žmogaus amžiaus 

pailginimo klausimą natujaliu 
keliu, t. y., be jokių operacijų ar 
kitų dirbtinių priemoniųMsusi-
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Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, iLL 
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Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZĄ

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:80 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė., 

Netoli 46th St. Chicago, III. 
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DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Bouleyafd 8483
Nuc 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

b i ii mi.iii ... .........................................................

Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH 

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

pietų ir 6 iki 8 vakare 
Res. 8201 So. Waliace Street
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A. L Davidonis, M. D. 
ir DR. J. A. GOODHART 

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107 

Valandos:} nuo 9 M 11 val« ryte»
I nuo 6 iki 8 vai. vakare

. H M. . — ■ -------

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

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

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. OG I I So. Albany A\e.
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

............................................................  i
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A. K. Rutkauskas, M. D.

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

j nuo 9 iki 11 v. ryto 
Valandos / nuo g 9 yyi. vakt

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

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekei

CHICAGO, 1LL

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

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal sutarti
3401 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, 1LL.



Pamokslas

Kaso Nora,

Tel. Boulevard 4139

buvo

kuni

ma

Marguette ParkVaičkaus Teatras

Tel. Roosevelt 7532inc

18-tos gatvės apielinkėNe Atidėliokite Ilgiau

THEM DAYS ARE GONE FOREVER

kartu
‘Nau-

ką kalbėjo pereitą 
kunigas Martinkus

šulas 
užde 

Nuvy

i. Antano Ratni- 
buvo vienos iš- 
laidotuvių, ko-

Linkime 
savo jauną 
auginti. —

BIRUTEI reikalingi daininin 
kai, ypatingai tenorai.

Birutės sezono atidarymas į 
vyks Chicagos Lietuvių Audito 
rijoje, spalių 9-tą dieną, 1927.

(S -1/0 TKE* none . you K/ooa -

ŽINOTE, KAD

S. M. SKUDAS
Graborius

Reporteris neuž 
bažnyčias atlanky

Ponas Šimkus, visiems žino
mas muzikas, kompozitorius ir 
mokytojas, jau yra Chicagoje. 
Jisai yra dabartiniu BIRUTĖS 
vedėjas. > i

Visi meno mylėtojai, daini
ninkai ir kultūros rėmėjai yra 
Birutei pageidaujami.

pp.. Darachunams 
dukrelę gražiai už-

V. L. /

ir netikėlių šeimy- 
kad pasitaiko nesu
tari) kunigų ir jų

Taigi be reikalo 
primeta bedievybei 
kaltę. Romanas yra 

katalikų baž- 
tarnas,

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėidieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vgl. no piet.

-79th 
kok ii* 

vakare.
‘‘bučkis” buvo ytin smai 
Gatvekario veido (fron 

troko kai- 
tapo

Kg reiškia tavo vakaryk 
. štiš sapnas?

vieto ligonbutį, kur ir mirė 
antradienyj.

Kūnas pašarvotas pp. Eudei- 
kių koplyčioj, 4605 S. Hermi- 
tage _ave. laidotuvės bus atei
nanti šeštadienį 9 vai. ryte iš 
šv. Kryžiaus bažnyčios į šv. 
Kazimiero kapines.

Velionis čerkauskas paliko 
nuliudusius žmoną ir tris vai
kučius.

L'bC GCT MAT COAT OM- JUST 
"fOU CMlT— I QOK) T BE SWtd-

Veikalas “Du Keliu”, praėjęs 
su morališku ir medžiaginiu pa
sisekimu Lietuvių Auditorijoj, 
bus pakartotas rugsėjo (sept.) 
18 d. Meldažio svet., West Si-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

P-as Janulis yra Chicago 
Hospital, kambarys 312.

Report. -

Muzika yra gausi, skamba 
visur, ir žmogus, kuris auklė
ja muzikos meilę, gali būt tik
ras, kad turės draugų ir malo
nių valandų.

Marijone 
sekmadienį 
per pamokslą šv. Kryžiaus baž
nyčioj? Nežinai? O Reporteris 
žino.

patenkinti garnio

THEM DAYS ARE 
GONE FOREVER!

Galima prisirašyti prie choro 
per kiekvieną repeticiją.

Mirė Vladas Čerkauskis, 43 
metų amžiaus vyras, gyvenęs 
1643 W. 47 st. Velionis Čer
kauskis buvo plačiai žinomas 
šios apielinkės gyventojas. Su
sirgo jis kokios trys savaitės 
atgal. Tapo nugabentas į pa- namą

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

1911 Canalport Avė.
Chicago

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

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

Hoj ąuo 2:80 iki 4;30 po piet]]
REZIDENCIJA: 

2226 Marahall Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480 

TELEFONAS CANAL 9464

KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ 
Telefonas j visus departmentus — Caluinet 0644-0645 
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė, 
Tel. Saginaw 4847 *■

muzika kiekvienoje formoje 
yra interesinga, ir daugelyje 
formų žavėjama.

pasakoja 
jam tar-

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvint akių įtempimų, kuri* 

esti priežastimi galvot skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atvda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai. 10 
ki 8 vai. Nedčlioj 10 iki J vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tei. Boulevard 758?

marijonas 
jau kelintu 
kabinasi prię

Rugsėjo 12 d., 9 vai. ryto, 
pas pp. Daracbunus atsilankė 
jau senai jų laukiamas svečias, 
garnys, palikdamas jiems labai 
brangią dovaną, t. y. gražią, 
sveiką 8 svarų dukrelę Violetą.

Ponai Daracliunai yra labai 
linksmi 
dovana.

Birut5* viso choro repetici
jos įvyksta kas ketvirtadi nis 
Mark VVhite Sųuare, didžiojoj 
svetainėje.

deed’o, ir jei defed’as yra “in 
joint tenancy”, tai vyrui arba 
moteriai mirus ir nepalikus tes
tamento arba kitokių popierių 
“joint tenancy” suardyti, namas 
pereina, tarų, katras liko gy
vas, ir gali parduoti namą be 
jokių kliūčių. Vaikai tame atsi
tikime negauna jokios dalies.

Bet nors abiejų vardai yra 
ant deed’o, o deed’as yra “te
nancy in common,” tai mirus 
vienam jų, mirusio dalies dalis 
priklauso vaikams, jei yra vai
kų. Vyras arba moteris, katras 
iŠ. jų likęs gyvas, negali par
duoti be vaikų sutikimo ir pa
rašo

O iš to pono Kucharskio lie
tuviams tiek naudos, kiek iš 
jbučio pieno. Na, kad jis butų 
koka miesto komisionierius, 
mayoras ar kitas kuris žymus 
bosas, tai gal aukavusieji galė
tų tikėtis kokios malonės. Da
bar gi nieko. (> vienok p. Bal
tutis vedžiojusi jį ir rinko au
kas automobiliui pirkti. P-no 
Baltučio bičiulystė su Kuchar- 
skiu rodosi panaši lietuvių-len
kų unijai, kurioj lietuvis lošia 
tarnaitės, o lenkas ix>no rolę.

Bet ir to negana. Pereitą ne- 
dėldienj buvo surengtas p. Ku- 
charskib “boosterių” piknikas. 
Baltutis ir šiuo kartu įėjo su
regimo komitetan. Town of 
Lake gyventojai mano, kad be 
reikalo p. Baltutis taip nuolan
kiai tupinėja apie p. Kucharskį. 
Tęiguljis ir savo pavardę per
mainytų iš Baltučio į Baltutie- 
\vicz, vis viena lenkai “savuo
ju” jį nepaskaitys. P-as Ku
charskis gal pasakoja kompli-

A įsakymas f 
vyras su tnoteria perka 
ir abiejų vardai yra ant

Brolis
Gudas)
“Drauge
jienų” Reporterio. Matyti, jis 
nori pripratinti Reporterį lan
kyti bažnyčią. Well, Reporte- 
ris žino, kad Marijona yra ge
ra žmona, bet jos rūpestis be
reikalingas, 
miršta nei

ONA SAKALAUSKIENE
po TAVAIS TALANDŽIUT1

Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugsėjo 13 dieną, 1:30 valandą ryto, 
1927 m., sulaukus 46 metų amžiaus, gimus Mikičių kaime, Šventežerio 
vai., Seinų ap., paliko dideliame nuliudime vyrą Juozapą, dukterį 
Oną — 13 metų, 6 mėnesių, 2 pusbrolius, Antaną ir Povilą Peliackus, 
2 seserį, Agotą Giedraitienę ir Marijoną Jorkšienę ir švogerj Jurkšą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 610 W. 15 St.

laidotuvės įvyks Pėtnyčioj Rugsėjo 16 dieną, >1:30 vai. ryte iš 
namų į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gėddiin- 
gos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas i šv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. A. Onos Sakalauskienės giminės, draugai ir pažįstami 
<Vat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
1 YRĄS, DUKTĖ IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7532.

Daukšaitė, vietos 
duktė, išvažiavo 
į St. John ligon- 

mokinusi jint nur-

Tur būt a. 
ko laidotuvės 
kilmingiausių 
kios šioj apielinkėj pasitaiko.

Kadangi “Naujienų” Repor
teris daugiausia rūpinasi svie
tiškais dalykais, tai jis mažai 
domės kreipia į tokias liūdnas 
procesijas, kaip laidotuvės. 
Sunku juk žiūrėti: rauda mo
tina, verkia kūdikiai, aimanuo
ja tėvai. Pasižiūri žmogus, ir 
einį sunkiu jausmu suspaustas, 
ir pašalinių žmonių skausmas 
ir ašaros ardo ramumą.

Bet pamatęs a. a. Ratniko 
laidotuves, Reporteris sustojo. 
Perdaug didelės, perdaug iš
kilmingos jos buvo, kad žmo
gus galėtum praeiti pro jas 
nesustojęs. Automobilių koks 
šimtas, žmonių, kaip teko vė
liau patirti, į kapines nabaš- 
ninką palydėjo, kokia pora ar 
trys šimtai. Ir visa ta liūdna, 
bet didi ir savo liūdnumu iš
kilminga procesija atidavė ve
lioniui paskutinį patarnavimą 
nepaprastai geroj tvarkoj. P-as 
Judeikis, kaip laidotuvių tvar
kytojas, žino savo'darbą ir pa
jėgia tinkamai procesiją su
tvarkyti.

A. a. Ratniko laidotuvėms 
buvo nusamdyta muzika ir į 
kapines kūną palydėjo kunigas. 
Tai buvo tikrai vienos įspūdin
giausių laidotuvių, kokias 
porteriui teko kada nors 
tyli. —Reporteris.

Ant Towna of Lake yra len
kas Felix Kucliarski. Kas jis 
|nr |x>nas, Reporteris nežino. 
Jis tik žino, kad p. Kucharskis 
stengiasi nuduoti didelį republi- 
konų partijos “l>osą”. Kai ku
rie vietos gyventojai tam tiki. 
Ir kadangi tiki, tai stengiasi 
nusilenkti jam. Jr ve pasekmės: 
nesenai p. Kucharskiui . buvo 
nupirktas Lincoln autonhobilia 
sedanas surinktomis iš gyven
tojų aukomis. Juk “dideliam 
politikieriui” prastesniu auto
mobiliu sarmata ir važinėti.

O kaipf1tie pinigai tapo su- 
kolektuoti? Reporteriui ^ša
kojo vietos gyventojai tokių 
dalykų: kad padarius reikalin
go įspūdžio j gyventojus, suda
ryta kaip ir šventa traicė. Ir 
ve, krautuvėn ar kurion kiton 
vieton įeina p. Kucharskis, vie
nas vietos poherpinkų ir lietu
vis p. Baltutis, kurį /‘praugas” 
nesenai prilygino lietuvių “Rur- 
ckefelleriui” ant Town ot I^ikė/

Įeina tokie “dideli” trys žmo
nės vidun ir pasako, kokiu tiks
lu atėję. Žmogus, nepratęs tu
rėti reikalo su taip vožniais po-

Vakar Halsted gatvėj, prie 
18-tos gatvės, didžiulis Ameri
can Express kompanijos trokas 
pasibučiavo su Halsted- 
gatvekariu. TL'ai atsitiko 

10 minučių prieš 7 vai. 1
Bet 

kus.
to) dešinėj i pešė 
įėji gerokai nukentėjo 
nuplėštos.

Reporteris neabejoja, kad ii 
trokui ir gatvekariui teks va
žiuoti “ligoninėn” — vienam į 
garažą, o kitam į gatvekarių 
daržinę, jei ne į pulmano dirb
tuves.

Važiavusieji betgi, rodosi, 
užmokėjo tik išgąsčiu už “ek- 
saitmentą.” —Reporteris.

ti kalbamoj ligoninėj trejus 
metus, kad įgijus uursės diplo
mą, bet ir pasilikti kitiems tre
jiems metams, idant įgijus ga
limybės užimti aukštesnes 
tas, kai užbaigs mokslą.

Sąlygos įstojimui kalbamai) 
ligonbutin mokytis ant nurses 
yra tokios: reikia turėti aukš
tesnės mokyklos (high sehool) 
diplomą, mokinė gauna visą 
maistą ir gyvenimui vietą ir 5 
dolerius mėnesyje algos per 
pirmuosius šešis mėnesius, o 
paskui po 8 dolerius mėnesyj 
iki pabaigs mokslą. —Report.

Žmonės sapnavo ir sapnuos, 

pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tuk
siančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
iuntimu 7f, centai.

N AUJIENOb 
1781 £•. Halsted SL 

Chicm UL

Tarnas Janulis, kuris 
sunkiai susirgęs dėl to, kad 
ištraukus jam dahtį, užsinuo
dijo kraujas i f reikėjo vežti jį 
lijgonbutin, dabar jau sveiksta. 
Pereitą šeštadienį daktarai pa
reiškė, kad p. Janulis išgys. 
Iki to laiko jie nebuvo tikri.

Padarytoj operacijoj perplau
ta veidas,

Gerbiamas nųisų kunigėlis 
kalbėjo apie galvažudystę, ku
rią papildė Prekybos Bendro- 

alva, p. Romanas, Palan- 
Pamatinė kunigėlio pa- 

ihokslo mintis buvo tokia: 
žmonės virsta bedieviais, tai ir 
pas i 
minėta galvažudystė.

Būdamas geru bažnyčios lan
kytoju Reporteris nesiginčys 
su gerbiamu kunigėliu. Bet i>o- 
ra pastabų bus vietoje, t •

Be Dievo valios plaukas ne
nukrinta nuo žmogaus galvos, 
taigi dėl minėtos galvažudystės 
tur būt yra ir Dievas biskį 
kaltas, kam leido jaiz įvykti. 
Ar ne? Toliaus, p. Romanas yra 
kunigų auklėtinis. Bostone jis 
savo laiku buvo antras po ku
nigo Kemėšio klerikalų 
Klerikalų pinigais buvo 
ta Prekybos bendrovė, 
kęs Lietuvon, Romanas 
visą laiką draugavo su 
gaiš, kaip ir pridera doram 
katalikų kunigų šului. Ir jeigu 
jau kas stovėjo ir tebestovi ar
ti Dievo įpėdinių ant žemės, 
tai p. Romanas. Ir jeigu jis 
prarado tikėjimą, tai niekas ki
tas nėra kaltas, kaip tik musų 
gerbiami kunigėliai ir pats Die
vas.

Mano, paprasto bažnyčios 
lankytojo, išmanymu bedievy
be arba tikėjimu neišaiškinsi 
p. Romano šūvių. Dalykas toks, 
kad panašių įvykių pasitaiko ir 
tikinčiųjų 
nese, kaip 
sipratinių 
gaspadinių. 
kunigėlis 
p. Romano 
taip jau geras 
nyčios auklėtinis ir 
kaip bile kuris kunigas

Reporteris

S. D. LACHAVIGZ
Lietuvis Graborius 
h Balza m uoto] aš 

■ 2314 W. 23i<l l*lac<‘ 
Chicago, UI.

Patanunija laido- 
tuvėse kuopigiauslu 
Reikale me'džiu at- 
sišaukti, o mano 

jhM darbo busite užga- 
nediut-i.

I jfHi Tel. (anai 1271
ir 2199

Kaip “Naujienų” skaitytojas, 
kreipiuosi į Tamstas prašyda
mas paaiškinimo dėl sekamo 
reikalo:

Našlė moteris turi namą ir 
sūnų. Po kiek laiko apsiveda su 
kitu vyru, bet namas yra užra
šytas ant jos vardo. Seimą su
sitaria, parduoda namą ir per
ka kitą, bet jau užsirašo ant 
nljitijų vardo, Ictid vedusie
ji žmonės daro. Po kiek laiko 
moteris miršta. Pasilieka val
kas ir patėvis, bet patėvis, nors 
ir įdėjo kiek pinigų namo pir
kimui, neturi prirodymų, kad 
prisidėjo su pinigais prie pirki
mo. Taigi dabar klausimas:

Ar vaikas gali atimti namą 
iš patėvio be jokio atlyginimo?

Vaikas turi liudytojus, kad 
namą turėjo jo motina kol buvo 
našlė

J. F. BADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse r.atar- 
TjRkN nauju geriau ir pi- 

| giau negu kiti, to- 
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS: 
Mr 668 W. 18th SL

Tel. Ganai 6174 
SKYRIUS:

3238 s. Halsted St.
Tel. Blvd. 4063

Aleksandras Deičius, 51 
tų amžiaus, nevedęs, dirbo 
nois Central geležinkeliui, 
madienio vakare apie 4 valandą 
jis ėjo iš darbo namo. Staigiai 
parkrito gatvėj. Subėgo žmo
nių, pašaukta policija, Alek
sandras Deičius nugabenta li
gonbutin. Daktarai tečiaus ra
do jį jau negyvą. Parkrito Dei
čius ties 92-ru pi. ir I^anglee 
avė. (Burnsidėj).

Antradienyj, rugsėjo 13 die
ną, koronerius darė tyrinėjimą. 
Pripažinta, kad a. a. Deičius 
miręs nuo širdies ligos ir nuo 
k io.

Kūnas—fiTlSar^tas p. Kudei- 
kių laidotuvių koplyčioj, 4605 
S. Hermitage avė. Laidotuvės 
jvyks ketvirtadieny], rugsėjo 
15 dieną, iš Šv. Kryžiaus baž
nyčios j šv. Kazimiero kapines.

Velionis Deičius gyveno ad
resu 719 E. 90th st.

Town of^Lake
Lietuvių-lenkų unija

S
J.siveskit namų apčildymo reikme
nis į savo namą ateinančiai žie
mai — už keletą dienu gal jau 
ateis šaltas oras.

Pašaukite mus telefonu

_ arba atoilankykil i musų ofisą, o 
musų inžinierius išaiškins jums, 
kaip galite turėti apšildymo reik- 

IUI fnenis savo namuose su mažomis 
Vi išlaidomis.

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planų dykai.

M. LEVY &

P-lė Vladė 
vargonininko 
S pringf Riklan 

kur ji 
sės.

P-le Daukšaite yra užbaigu
si keturių metų mokslą aukš
tesnėj mokykloj (high sehool). 
Lankydama aukštesniąją mo
kyklą ji kartu mokinosi skam
binti pianą ir užbaigdama tą 
kursą gavo pirmą dovaną. Ji 
yra taipgi puiki dainininkė.

Ligoninė, kurioj p-lė Dauk
šaitė mokinsis ant nursės, sa
koma, esanti viena geriausių 
vietų tos rūšies mokslui visoj 
Illinois valstijoj. Musų jaunoji 
panelė yra labai ambitiška mer
gina. Ji planuoja ne tik išbu-

tik tol, kol Baltutis
Reporteris. ,

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietęj

DR. VAITUSH 
OPTOMFTPIRTAS

nais, aukauja kaip galima grei- mentus Baltučiui, bot 
čiau, kad tik ponai išeitų

Tame, žinoma, nieko ypatin- nauja 
go nėra, šiandien kolektuoja 
visi ir visokiems tikslams. Bet 
ve kas keista: ponas Kuchars
kis pasigavo p. Baltutį, Town 
of Lake lietuvišką “Rockefe- 
Uerį”, kuris su tikruoju Ro- 
ckefelleriu turi tik tiek bendro, 
kad kadaise išvežiodavo Stan
dard Oil kompanijos aliejų, 
štai tas Baltutiš dabar vedžio
jos! ar buvo vedžiojamas tarp 
lietuvių, iš kurių rinkta aukos 
p. Kucharskiui automobilį nu
pirkti.

GRABORIUS T \
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia- ■ X’ 
me reikale, visuomet ' 
esti sanžiningąs ir^jS 
nebrangus, todėl kadįfJV 
neturime išlaidų už- 
laikymu skyrių.

3307 Aubnrn Avė
CHICAGO. ILL.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marųuette Park
Prie Reporterio aprašymo

Užpereitą savaitę Reporteris 
pranešė “Naujienose”, kad 
Marųuette parke vaikai užka
binėja praeivius ant šalygatvių 
arba kitokius blogus dalykus 
daro, kaip, pavyzdžiui, mėto 
stiklus ir kitokius pavojingus 
daiktus į gatvę. Reporteris sa
ko. kad jisai nemanąs, jogei lie
tuviu vaikai lai darytų. .Tisai 
spėja, kad svetimtaučių vaikai 
yra mokinami taip daryti.

Aš tečiaus noriu perspėti Re
porterį, kad kitą kartą jis tė- 
mytų geriau, o pamatys, jogei 
tokie vaikai.bus lietuviai. Ir aš 
turiu numato tai sakyti. Štai
keletas pavyzdžių.

manęs eina jauna mergina. Ji 
eina pro tris lietuvių jau ne
bemažus vaikus, kurie žaidė 
ant šalygatvio. Vienas ių sėdė
jo vežimėlyj, o kitu du stūmė 
vežimėlį, ir kai stūmė, tai tie
siog po kojų merginai. Užgavo 
merginai koją, perplėšė panCia- 
ką. Ir tai padarė vaikai tyčia. 
Aš mačiau tai savomis akimis! 
Netoliese stovėjo tų vaikučių 
motina ir jos draugė.

Užgauta mergina atsigrįžo į 
motiną rodydama užgautą ko
ją ir sudraskytą pančiaką. 
Mergina šhko: “žiūrėkit, ponia, 
ką padarė tamstos vaikai. lim
sta čia pat stovi ir leidi vai
kams taip daryti. Ar tai gra
žu ?”

Gi moteris atsakė: “Ar aš 
stuboj vaikus laikysiu? Vasa
ros laiku vaikai turi būti ant 
tyro oro ir žaisti, o tu juk ne 
maža, tai galėjai pasikieravoti. 
Matei, kad vaikai žaidžia. Vai
kai važinėjas, reikėjo 
kti.”

Mergina pamačiusi, 
kalbėjo su “puikia” 
kuri “puikiai

durais apmėto, ir tūlose vielose 
musų apielinkė jau nebeišrodo 
geriau, kaip 11-th place.

Tokį lietuvių apsileidimą 
matydami, svetimšaliai, neno
rėdami, kad ties jų namais vai
kai žaistų, pasiunčia savo vai
kus kelti kermošių ties lietu
vių namais, juokdamiesi, kad 
lietuviai pripratę, kad jie vis
ką gali pakęsti.

Ar musų žmonės neprivalo 
sustabdyti tai? žinau vieną 
šeimyną, kuri apleido kamba
rius vien dėl. kaimynų valkų, 
sakydami: “Mes mokame aukš
tą rendą, bet neturime ramu
mo. Norėtume pasilsėti namie, 
bet negalime, šauksmas, klyk
smas palangiais, o mes negali
me sakyti, nes vaikai mus ne
paklausys, gi savininkas nieko 
nesakys. Vaikai turi pavelijimą 
rėkti, o mesr už savo pinigus 
galime rati ramesnę vietą. Mes 
nepaisome, kiek rendos turėsi
me mokėti, bile tik namas bus 
gražiai prižiūrimas ir ramiai už 
laikomas.’’

Ir tai yra skriauda apielin- 
kei, kai gera šeimyna turi' 
kraustytis vienus metus išgy
venusi — turi kraustytis dėl 
svetimų vaikų. Namų savinin
kai labai lengvai gali savo na
muose ir prie savo -namų su
tvarkyti dalykų 
nančius namuose 
žuoju pamokinti, 
vaikus nuvaikyti
mų. Ir ačiū tam vaikai susi
rastų tinkamesnę kermošiaus 
kėlimui vietą. —B. Apoil®.

padėtį. Gyve- 
galėtų gra- 
o svetimus 

nuo savo na-

CLASSIFIED ADS
Kas, ką, kur, i” * kada 

rengia, veikia ar kviečia

Announcements
Pranešimai

prasilen-

Humboldt Park Lietuvių I 
Kliubo mėnesinis susirinkimas at
sibus ketvirtadieny, rugsėjo 15 d., 
Humboldt Maccabee svetainėj, 1621 i 
N. ('.alifornia avė., 2 lubos, 7:30 
vai. vakare. —A. Walskis, sekr.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Keikia

VYRAI, VYRAI, VYRAI

Puiki nauja proga
Nuolatinė apmokama vieta

Del pasididinimo musų pasek
mingos organizacijos, mes turime 
keletą gerai apmokamų vietų.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Mes jumis išmokinsimo ir kol 
inokinsitės jus uždirbsite. Tik ne
praleiskite šios progos. Gal būt ji 
nebus pasiūlyta kitu sykiu. Pusi- 
inatykit su manim šiandie, tuoj.

MR. ANTHONY
Room 1514

Real Estate For Sale
_____ NamaJ-žemfi Pardavimui_____

PARDAVIMUI 2 akrai žemės, 
120x180, aptverta ir garažas, prie 
Coimtry linijos, $3350 cash, gasas, 
elektra, telefonas, taipgi H akro 
su 5 kambarių namu. $3250, gasas, 
elektrą, telefonas, tik žemė verta 
tiek, Augančioj apielinkėj, taipgi vi
sas blokas prie Grand Avė., 11 lotų 
pardavimui už bargeną. C. A. Kirk- 
wood, 3939 W. North Avė., Belmont 
2407.

Real Estate For Sale
_____ Namai-žema pardavimui_____

KAINA nužeminta $2000, ką tik 
užbaigtas 5 kambarių bungalow, 
5233 S. Kilpatrick Avė., H bloko 
f pietus nuo Archer avė. karų, fur
nas šildomas, aržuolo trimas, gra
žiai dekoruotas, stikliniai porčiai, 
kaina $6500. 1808 S. Ashland avė. 
Canal 1272.

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

Real Estate For Sale
NaiMi-žemė Pardavimui_____

3 FLATŲ mūrinis namas. Ge-
riaušių bargenas Northvvest side, 
3—4 kambarių, pečiumi šildomas, 
geros įplaukos, 4 blokai iki Gar- 
field Parko, kaina $8,500, cash 
$1000, atsišaukit T. R. Bruce, 745 
N. Hamlin avė. Kedzie 7891.

Financial
Finansai-Paskolos

~ 2-nisMORGlClUS
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO 
1647 W. 47th St.

kad ji 
motina, 

mokina savo Kū
dikius. nuėjo šlubuodama. Ne
spėjo mergina paeiti kfeietą žin
gsnių, kai moteris su savo 
draugo pradėjo garsiai kvato
tis: girdi, koja tai niekis, bet 
svarbiausia, tai kad pančiaka 
suplėšyta, gal vaikiną kokį ren
giasi sutikti!

Apgailėjimo verti tokie vai
kučiai, jei jiems motina nepa» 
sako, kas yra gera, o kas blo
ga. Ir 
Jei svetimas pasako 
tai vaikai iškiša 
nosį parodo.

Reporteris sako 
šioj apielinkėj yra 
tokių vietų, kur vaikai galėtų I nariai 
žaisti niekam 
rydami.

SU mažu įmokėjlmu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabudavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei 

134 N. La Šalie St. kas nori, gali pirkti ir už cash.
7 “ Namas randasi puikioje Mar-

drink troko, — turi turėti šoferio <iuette I ark apielinkeje, tik
laisnį ir prigulėti prie unijos, 3308 S trejetas blokų nuo Rankų, arti 
Emerald Avė., Yards 2612. gatvekarių ir boulevaru. Pirkė

jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 S'rCampbell Avė.

GRAŽUS bungalow, karštu vande
niu šildomas, 2 karų garažas, plieno 
konstrukcija, kieto • medžio trimas, 
miegojimui porčiai, 1 metų senumo, 
kaina teisinga. 5752 So. Maplewood 
Avė. Tel. Prospect 4271.

For Rent
RENDON 5 kambarių šviesus 

fialas. Guzas, elektra, maudynė. 
Rendos $35 mėnesiui. Randasi — 
5415 S. Hoyne avė.

MEDINIS, 2 apt., 5-6 kambarių, 
naujai dekoruotas, pečiais šildomas, 
garažas, cementuota gatvė, netoli ka
rų ir N. W. R. R. bargenas $12,000, 
įmokėt $3000. Savininkas 1738 Sum- 
merdale, Ravenswęod 1592.

- ’ • • ’ -- ' - -------- ' F--------------““

GRAŽUS 2 FLATŲ
$13,500, tiktai $1500 cash, garu 

Šildomas, visi modemiški įrengi
mai, 2 karų medinis garažas, gat
vė cementuota ir apmokėta, savi
ninkas. 5444 S. California avė.

PERKAME marketo kaina 
Lietuvos laisves Paskolos bo
nus. Kurie norite parduoti, 
kreipkitės pas J. J. Zolp, 4559 
S. Paulina st., Chiiago, 111.

TURI būt parduotos paliktos už 
skolą, 2339-41 N. Moody avė., 

m.-KTdAT 11 1 ai * bloko Huo Grand avc., netoli karų,
RENDAI Storas — dėl real eštatoig moderniški bungalovv, |M) 5 kam- 

geroj apielinkėj Renda $35.00, 736 bnrius, stikliniai miegojimui 
W. 35 St., Mrs. Burke, Midway 2246. čini| karštu vandeniu šildomi, 

' to medžio trimas 
GABLE LUMBER CO. 

417 N. VVestcrn avė. West

COLONIAL Gardens. Nauji, mo
demiški 2 flatų mūriniai, $16,000, 
cash $4000.

Savininkas Kildare 3695

por- 
kie-

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

2260

PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinė 
cottage, karštu vandeniu šildoma, 2 
karų garažas, lotas 62%xl25. Barge
nas $10,500, 7137 Ingleside Avė. 
Midway 2886.

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

2 FLAT, mūrinis namas, 5—5 
kambarių, 4341 Drmųmond Place, 
visi assesmentai išmokėti, 2 furnas, 
viršutinis flatas išrenduotas už $50, 
kaina $13,5(10, cash reikia $2500. 
G. Earl Grindler, 4956 N. Kentucky 
avė. Tel. Palisade 0029.

3 FLATŲ ijrturo namas, parsiduoda 
už kainą 2 flatų. Atsišaukit tuojau 
ir laimėsit. Į’

JOHN P. STANKO 
5097 Archer Avė.

Lafayette 6036

PARDUODU trijų ruimų rakan
dus nebrangiai. Gali randuoti šva- 
lius 4 ruimus $12 mėn., 2 lubos 
aupakalyj. Ateik vakare, 2952 So. 
Quinn St., Bridgeport.

PARDAVIMUI į Park Ridge 422 
Lake Avė., 6 kambarių reizdenci- 
ja, karštu vandeniu gildoma, kam
pinis lotas, 87 y 124, assesmentai iš
mokėti, $13.500, — $5,000 cash, 
21/a bloko North Western Stotis. 
G. Earl Grinder, 1956 N. Kentucky 
avė. Palisade' 0029.

2 FLAT mūrinis, 6-6 kambarių, 
garu Šildomas, aržuolo trimas, 2 karų 
garažas, kaina $15,900, — $5000 įmo
kėti, 3311 Wilson Avė. Del pasimaty
mo šaukit Irving 1477.

GERIAUSIA VERTĖ MIESTE
Mūrinis bungalow, 5 dideli kam

bariai, stikliniai porčiai, grįsti viš- 
kai, karštu vandeniu šildomas, 
pečiai, ledaunės, patiestas linoleum, 
garažas, iš šono įvažiuojamas, ge
roj apielinkėj, gera transportacija, 
kaina $8900, $750 įmokėti, kitus 
kaip rendą. 7927 Princeton avė. 
Vincennes 6112.

Miscellaneous
Įvairus____________

KANDYS 
BLAKĖS 

DALESKITE JUMIS PALIUOSUO- 
TI NUO BEREIKALINGO RŪPES
ČIO APIE RAKANDUS. KAINA PI
GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX- 
TERMINATING CO., 159 N. DEAR- 
BORN ST. PHONE DERBORN 4941.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, cementiniu pamatu, vana, yra STOGDENGYSTE
vietos kambariams ant viškų, garažas T ._  . . . ...
$6960 arba geras paaiulymaš, geroj;P™1"™™“ užtaisoma, 
apielinkėj, Northwest side. Gatvė ir 
ėlė cementuota ir apmokėta, lengvais 
išmokėjimais savininkas Kildare 4078

TIK UŽ $6,500, 2 flatų muro na
mas, po 
nes kito 
greitai.

6 kambarius, pasiskubinkit, 
tokio bargeno nesulauksit

JOHN P. STANKO 
5097 Archer Avė.

Lafayette 6036

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

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
rė unijos darbininkai samoomi.

J. 3, DUNNE ROOFING CO.
3411-16 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114
"■"T i------------------------------

RėlKIA prie presų darbą, namų, 
prie dažų, įrankių ir mašinerijos, eks
pertų prie galutino užbaigimo planų, 
sumanymų. Groetchen Tool and Mfg. 
721 Fulton, Haymarket 6961.

Musical Instruments

Už $150 nupirksite mano beveik | 
naują grojiklį pianą, stiklinį cabinet, 
suolelį, 200 rolių. Matykit šiandie, 

man reikia biskj pinigų. Joseph De- ' --------------- - ,------- -------- , ------
Polit.; mick, 2332 W. Madison St. 1 fl. front mas dėl rooming, 3-6 kambarių, 2 va- 
• _____________________________ TV nos, pilnai funiifeiotas, 2-2 karų gara-

i jin I žai, elektra, $7000, cash $2000, išmo- 1> VARTOTŲ upngbt planu $19; kė;imais. H„bst, Sav. 749 W. 43rd 
',r .d?URiaU’1„4>5k^'u'i !'ką / St. paprastomis dienomis. .

i dastatyiną. 6136 S. Halsted st. z r '

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas su garažium. Puikioj apielin- 
kėje, Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 S6. State St.

PARDAVIMUI prie 6441 S. Rich- 
mond St., 6 kambarių mūrinis bunga- 
low, special pirkinys, Priimsiu 
Chicagos lotą kaipo dalį įmokėjimo, 
biskį cash. šaukit Hemlock 1300.

PARDAVIMUI pigiai moderniškas 
2 flatų mūrinis namas, netoli trans- 
portacijos, moderniškas, yra ug- 
navietė, 2 karų garažas, įtaisymai 
apmokėti. Mr. Herrmann, 1747 N. 
Mayfield avė. Tel. Merrimac 4162

SUTAUPYKIT PINIGŲ
Mes dar parduodame specialė- 

mis kainomis plumbingą ir namų 
apšildymo reikmenis, arba įvedam 
nieko neįmokant per 2 metus iš
mokėti. Southern Plumbing Heating 
Supply Co., 2108 S. State St. Calu- 
met 4200—2029.

Pardavimui 9 kamb. namas, tinka-

3 NAUJI mūriniai bungalęw, ber
žo trimas, ugnavietės, knygynai, stik
liniai porčiai, 2 vandens šildomi pe
čiai (plants), geležinkelio ir gatve- 
kario linijos, galit tuojau kraustytis. 
8830 So. Racine Avė.

Birutės Choro vienų vyrų dainų 
praktika įvyks išandie, Mark White 
S(|iiare svet., 8:30 vai. vakare. Ma
lonėkit visi birutiečiai vyrai da
lyvauti dainų praktikoj. —Vald.

Vilniaus Vadavimo Komiteto susi
rinkimas įvyks ketvirtadieny, rugsė- 
jo-aeptember 15 d., 8 vai. vakare, Lie
tuvių Auditorijoj.

Tarp kitų dalykų bus svarstoma su
rengti Vilniaus godulio diena atei
nančio mėnesio pradžioj Chicagos 
mieste ir kitur. Visi nariai prašomi 
atsilankyti ir Atsinešt naujų sumany
mų. —V. V. K-to Valdyba.

S. L. A. 183 Jaunuoliu Kuopos 
i’ kas gali jiems pasakyti? mėnesinis susirinkimas įvyks seredoj, 

ką nors, 
liežuvį arba

September 14 d., Mark White 
Nariai 
čia

tiesą, kad 
labai daug

i Sq. 
malonėkite atsilankyti. Kvie-

— Kuopos Valdyba.

POTEMKIN
Dabar perstatomas Ptayhouse.

410 So. Michigan Avė. Lošia
i Maskvos Dailės Teatro ir 

Prolet Kult. Kainos r— 50c. ir 75c.
i Subatoj — 75c ir $1.skriaudos neda- 

Netoh randasi parkas, 
daugybė tuščių lotų. Čia ir ga
lėtu žaisti nedarydami niekam l«iky« m«ne»‘ni susirinkimą Rugsėjo • v 114/11 A iai nnr Holo-
jokios žalos.

žąidymas ir d&r išdykusių 
vaikų žaidimas ant šalygatvių 
ir gatvėse, \iena, padaro ne
smagumų praeiviams, o, antra, 
vaikai daro žalos patiems gy
ventojams. Kaimynai, kurie TONSILAI IR ADENOIDAI ’ 
mėgsta ramiai ir svariai gyver. tik Už $25 \
ti, savo namus apsodina mede-(Šerdies ligos ir reumatizmas paeina 

nu° Hgohj tonsilų. Išimkit juos dėl liais, apseja žolynėliais, I®is"|Savo apsisaugojimo, Dr. Frank L. 
to kas vakaras, malonu pažiū
rėti į tokius namus. Pirm tre
jų mėtų beveik visi namai šioj 
apielinkėj buvo gražiai aptaisy
ti. Niekas medelių neišlaužė, 
niekas žolynų neišardė. Bet da
bar jau yra kitaip. Atsikraustė 
čia žmonelių iš tokių vietų, kur 
kaimyno smagumo nepaisyta, 
kur nežiutėta, ką daro vaikai 
gatvėse. Tie vaikučiai ir dabar 
nemokinami jokio švarumo, 
purvini, baisu žiūrėti! Klykia 
bėgiodami sąlygą t viais ir gat
vėmis lig laukiniai. . Nėra kam 
juos pamokinti. Tėvas dirba 
dirbtuvėj, o motina bėgioja ko- 
lektuodama aukas bažnytėlei ai 
kam kitam. O jei kada tokia 
motina ir mato, jogei vaikai 
blogai daro, tai neperspėja, oet 
sako, kad vaikai turi žaisti. Ir 
tokiu budu kaimynai neturi ra
mybės, jų pačių namuose me
džius nulaužo, žolynus išdrasko, 
šalygatvius popieromis ir sku-

DraugyHtė Palaimintos Lietuvos

H <1., Lietuvių Auditorijoj ant Hals- 
ted gt. Pradžia 7 vai. vakare. Na
riai yra meldžiami skaitlingai atsi
lankyti, dėl draugystės reikalų svars
tymo. — Ig. Žilinskas, rašt.

Personai
Asmenų Ieško -

nuo ligotų tonsilų. Išimkit _juos dėl 
savo apsisaugojimo,
Nathapson, 3846 W. Madison St. Van 
Buren 7556.

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-division že

mę ir jums šori panaikinti kontrak
tus arba jus nesutinkate su kontrak
tu, tai pasimatykit su manim tuojau.

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

ANGI.Ų KAT.BA
Gramatika, augštesnės mokyklos 

mokslas, privatinės instrukcijos. 
L. K. Markoff, 3403 W. Madison st. 
Tel. Ne vada 3073.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAJ1ESKAU darbo kepykloj, esu 
patyręs visokios duonos kepime, Jo
nas Regelskis, 2026 S. Union Avė.

rfeip Wanted—Feinale
Darbininkių Reikia

REIKIA merginos arba moteries 
prie namų darbo su skalbimu. 3930 
Jackson Blvd. Van Buren 5339.

REIKIA patyrusių moterų dėl sor- 
tavimo popierų atkarpų. Atsišaukit 
1445 So. Peorih St.

u -ik. PRIVERSTAS parduoti; savo 6
...... ..... ‘ Min"; kambarių mūrinį bųngalow, naujai
nas gerame stovyje $/.) cash. alP" dekoruotą, gefanįe stovyje, kaina 
Ki portuble elektrini siuVdma maSina, $szr>0 p.ttajul, 2647 fe. Park-
bargenas, ats.šauk.t, 0542 N. Clark sjd Aį Berk^lr# 0j,s3- 
Street. „

u “’P' dekoruotą, getanįe istovyje, kaina 
ri v' $*250, greitam pifkėjui. 2647 E. Park- b542 N. Clark sidQ Ave. Berkshire o8g3i

PINIGAI KALBA

MODELINIS NAMAS
Mes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų 
7 kamnarių, Colonial styliaus namą, 
presuotų plytų, 2 karų garažas irgi 
presuotų plytų, graži tile prausynė, 
įmūrytas lovys, gasu šildoma, elek
trinė 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 NAMĄ BE ĮMOKĖJIMO

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

Business Chances
Parda.vi m ui Bi zniai

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

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

RESTAURANTAS, bargenas, ge: 
roj vietoj West Side, prie transfe- 
rinio kampo, reikia bi.skį cash, 
lengvais išmokėjimais. Atsišaukit 
2260 S. Kirkland avė. l.st floor.

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

Krautuvė ir 2 flatų medinis namas 
pardavimui, lotas 25x125, kaina $23,- 
500, cash $10,000, arba geriAusis pa- 
siūlymas. 6510 Cottage Grove Avė.

TĖMYKIT lietuviai šitą negirdė- p^spect 6589.
bargena. Parsiduoda restoranastą bargeną. Parsiduoda restoranas 

labai pigiai, tarpe dirbtuvių ant 
bizniavo streeto. Riznis geras, ga
lima sakyti aukso mainos, f _ 
dar ant dviejų metų. Turiu par- j 
duoti į trumpą laiką. Priežastį pa- 
tirsit ant vietos. Matykit savinin
ką R. B. Grili Shop, 4928 S. Western 
avė., Ch-go. Tel. Rčpublic 5959.

, Pardavimui 10 akrų prie 83 ir 52,
Lysas I dvigubas, sekcijos linija, $12,000

I akras — 25% įmokėt, kitus išmokėji- 
miais. Tel. Sunnyside 6925.

6 kambarių namas, stikliniai por
čiai, furnas šildomas, $4600, 2 karų 
garažas, išmokėjimais. Lotas 30x125, 

PARDAVIMUI ice cream parlor, nama« 2°x24. Savininkas 6039 South 
cigarų, cigaretų, mokyklos įrankių' Keating. Republic 03<>5. 
ir kitokių mažmožių krautuvė. Pi
giai. Skersai gatvės lietuviška mo- PARDAVIMUI 2 flatų namas, 1 me- 
kykla, 1437 So. 49th Ct., Cicero, UI. tų' senumo, 5-5 kambarių, 2 karų ga- 
-------------------------------------------------- ' ražas, 2 furoace, $3000 cash. Po 6 v..

24 FURNIŠIUOTI kambariai visi vakare- PctiHficola 7296.
patogumai, parduosiu pigiai, atsišau
kite 24 N. Bishop. Tel. Maymarket 
7688.

PARDAVIMUI grocernė, gera vie
ta, parduosiu pigiai, pardavimo prie- 
žąstj patirsite ant vietos, 4416 So. 
Hermitage A]įe.

Pardavimui Restaurantas
Bargenas, jei pirsite šią sa

vaitę, pigi renda, geras lysas, 
įplaukų Į dieną $90 iki $100. 
Saukit Wabash 1373.

PARDAVIMUI restaurunas, biznis 
geroj vietoj, lietuviais apgyventoj, 
biznis išdirbtas per daug metų ir eina 
gerai, Naujienos, Box 971.

SALDAINIŲ, cigaretų, cigarų, po
pierių, mokykloms reikmenų, soda 
fountain, yra budelės ir tt. Sena 
įstaiga, gerai apsimokantis kampas, 
prie galo karų linijos, netoli mokyklų, 
Nortn Side, augščiausios rųšies fik- 
čeriui, labai daug stako, įplaukų virš 
$4000. Del svarbios priežasties par
duosiu už- $2200, greitam pirkėjui. 
Jei norite tikrai gero pirkinio, pažiū
rėkit patys krautuvėj, 5131 Lincoln 
Avė. kampas Winona.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

BARGENAS. 3801 S. Halsted st., 
saliunas, nėra lyso, 3—6 kamb. 
apt. moderniškas, šaukit Vincennes 
8608. 7332 S. Halsted st.

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.

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

ATNEŠ 16% INVESTMENTAS
Pardavimui prie 3821 S. Cali- 

fornia įive., pečium šildomas, mūri
nis namas, 5—4 kambarių flatai, 
krautuvė su gyvenimui kambariais 
iš užpakalio, galit pirkti su bizniu 
arba be biznio. Kaina $13,000 
$3,000 cash reikia, šaukit savinin
ką vakarais. Irving 3069, Wab. 3588

$500 ĮMOKĖTI
$70 į mėnesį, įskaitant nuoš. 2 apt. 
rendų $45, naujas, gražus 2 apt. kar
štu vandeniu šildomas, sun parlor, 
miegojimui porčiai, lotas 30x125, 20 
minučių iki vidurmiesČlo, gera trans
portacija greit augančioj apielinkėj, 
kur kainos kyla, mainysiu^ namą ar 
lotą. Gatvė cementuota ir apmokėta, 
nėra išlaidų. Imkit Kedzie Avė. karą 
iki Archer Avė. eikit 2 blokus į vaka
rus, arba imkit Aicher Avė. karą iki 
Spaulding Avė. ofisas prie Nortvvest 
kampo Spaulding ir Archer Avė. Tel. 
Lafayette 9570.

PARDAVIMUI prie 38 St. ir 
Emerald avė., 5, 6 ir 4 kambarių 
ir skiepas, $4500, įmokėti $500. 
Vincennes 8608. 7332 S. Halsted st.

Mums reikia pinigų, par 
duosime gražų kampinį 6 
apartmentų namą už $33, 
000, vertas $38,000. Nau 
jas namas, kieto medžio tri
mas, gerai finansuotas, ge
ros įplaukos už investmen- 
tus, nebrangios rendos. Vi
skas isrenduota. 
$9600, kad pradėjus, 
matykit su mumis 
die.

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

KRAUTUVIŲ FtKCERIAI 
Grosemių, Bučer- 
nių, Del ikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge- 

ras£ patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street

Reikia 
Pasi- 
šian

CRANE AND 
MORELAND 

5600 W. 63rd St.

NAUJAS geros rųšies bungalow, 
mūrinis octagon frontas, miegoji
mui porčiai, puikios vertės, $10,500, 
cash $3000, savininkas, 3630 North 
Mozart St. Tel. Irving 5540.

PARDAVIMUI graži cottage, 5 
kambarių ir vana, savininkas aplei
džia miestą, parduos už $4500, 831 S. 
Cumberland Avė.,. Park Ridge, III., 
Phone *3281.

* PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
narnąs per savininką, furnas šildo
mas, 5—6 kamb., gera transporta
cija, parduosiu greit už $12,500, 
cash reikia $4500. 6807 Calumct 
avė. Trjangle 2142.

BUDAVOTOJŲ ATYDON 
Savininkas parduoda 60 pėdų 

kampą, Carmen ir. Major avė. Yra 
visi įtaisymai ir apmokėti, $6000. 
E. GOSSVILLER, 2632 Touhy. Briar- 
gate 2022.

UŽ $3250 nupirksite **2 fintų me
dini namą, 6—6 kambarių, yra 
vanos, elektra, gasas, pečium Šil
domas, užpakaliniai ji arčiai, ce- 
mentuota elč, netoli 42 St. ir Prince
ton avė. Lotas 25x125, rendų $45 
į mėnesį, tiktai bi.skį Įmokėti. Tel. 
Commodore liy.

GRAŽUS 8 kambarių mūrinis 
bungalow, 4 niicgruimiai, geroj 
South Shore vietoj, aliejum Šildo. 
111a, savininkas priims $2000 cash, 
kitus kaip rendą. Ncvada 7814.

3 FLATŲ, mūrinis, naujas, ang
liškas aklepas, 3, 5—5 kambarių, 
garu šildomas, lotas 30X125. Atsi
šaukit 6131 Kblniar avė.

GRAŽUS 6 kambarių namas, lo
tas 50X125, 2 karų garažas, nau
jai dekoruotas, geležinkelių ir gat- 
vekarių transportacija, kaina $8900, 
arba goriausia cash pasiūlymas. 
4932 Pensacola avė. Palisade 2276.

Pardavimui naujas apartmentinis 
namas 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, frontgge 33 pė
dų 6 kambarių modemiška cottage, 
garu šildoma, prie 75 St. 1% bloko j 
vakarus nuo Cottage Grove Avė. Kai
na $15,000, % cash, kitus išmokėji
mais. Tel. Radcliffe 0825.

PARDAVIMUI PER BUbAVOTO- 
JĄ 5 kamb. naujas moderniškas me
dinis bungalovv, galima padaryti 4 
kambarius ant viškų, Tumas šildoma, 
tile grindys ir maudynės, įmūryta va
na, moderniška konstrukcija, gatvė 
cementuota, gera transpo r t a c i j a, 
$6900, išmokėjimais. 2138-40 74th Av. 
R. J. Brett, 4005 Milwaukee Avė. Kil
dare 6405.

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

Financial
Finansai-Paakoloa

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai 

Paskola suteikiama
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontrastus .

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

8?04 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

ANTRIEJI morgičiai 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

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

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Vfalevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, po p i erą, stiklus ir t. t. 

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8710

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

Educational
JVIokyfel08

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

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

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

SCHOOL
1507 W. Madison Street

I
t


