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Egzekucijos Lietuvoj prasidėjo
Del įvykių Tauragėj!

■ I

sesi asmenys su 
šaudyti

LONDONAS, Anglija, rūgs. 14. — Central 
News pranešimas iš Rygos sako, kad Lietuvoje 
karo lauko teisinas pasmerkė mirties bausmei 
šešis asmenys, kaltinamus kaip vadus įvykusio 
praeitą savaitę sukilimo Tauragėje.

Visi šeši pasmerktieji šiandie buvo sušaudyti.

Oficialinė Lietuvos žinių agentūra “Elta” 
savo telegramoj, kuri buvo įdėta Naujienų antra
dienio leidiny, pranešė, kad Tauragėj buvo suim
ta šimtas asmenų, kaip sukilimo dalyvių. Areš
tuotųjų tarpe, kaip svarbiausiu^ “Elta” specialiai 
įvardijo šešis žymius valstiečių liaudininkų dar
buotojus ir Seimo atstovus, būtent: Kvieską, Žy
gelį, Petrkuskų, Tornau, Bildušų ir Švambarį.

Nejaugi jie, tie švisųs žmonės, kultūros dar
buotojai ir Lietuvos liaudies švietėjai — Žygelis, 
Kvieska ir kiti ~ butų kritę Lietuvos budelių au
komis?!

(Pacific and Atlantic Photo J
James D. Hill, aviatorius, Phil Payne, pasažierius ir Lloyd Bertaud, aviatorius, Maine guber

natoriaus JBrevvster išlydimi kelionei į Romą O’d Glory reroplanu. Visi trys žuvo ir iš Atlantiko 
už kelių dienų išgriebta aeroplano laužus.

Sąmokslas prieš Meksi
kos gen. Obregoną

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
14. — Vyriausybė susekė są
mokslą nužudyti buvusį Meksi
kos prezidentą, gen. Obregoną, 
Suimti du sąmokslo vadai, gen. 
Jose Garrido, buvęs Meksikos 
karo akademijos direktorius, 
ir Jose* Guadalupe Granados, 
Iįnertos režimo laikais buvęs 
slaptosios žvalgybos viršinin
kas.

Wilsono aikštę čechai 
perkrikštija Sacco-
• Vanzetti aikšte

Čechoslovakija,
Lucenec miesto

PRAHA, 
rūgs. 14. 
tarybos nariai komunistai pa
siūlė, kad Prezidento Wilsono 
aikštė butų perkrikštyta Sac- 
Co-Vanzetti į aikšte. Kiti nariai,

Prie
nų vo

konservatoriai, labai tam 
šinos, ir kai klausimas 
pastatytas balsuoti, balsai pasi
skaitę lygiai pusiau — 11

600 žmonių žuvo per 
audrą Japonijoje

Hansenas siūlo planą pa 
M galą karams

15 žmonių mirė nuo 
kaitros Chicagoje

prieš
11. Tuomet traukta burtai, Ii 
komunistų pasiūlymai laimėjo.

Bažnyčių nuosavybės duos brikos Legionas esąs 
Meksikos valdžiai [ kapitalistų įnagis 

$50,000,000 i -

-------- ■—
2,300 sužeistų; 5,000 namų su

naikinta ir 10,000 žmonių li
ko be pastogės

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
14. — Tautų Sąjungos seimo 
šios dienos sesijoj Norvegijos 
delegatas Dr.. Fridtjof Nansen 
asiulė “savanorį visuotinio ar

bitražo” paktą, kuriuo susido
mėjo visi tie, kuriems iš tikro 
rupi padaryti galą karams.

D-ro Nanseno planu karai

ir
N. Y. uosto darbininkai 

reikalauja daugiau 
algos

Daug žmonių žuvo per 
t žemės drebėjimą

MASKVA, rūgs. 14. — Pas
kiausi pranešimai iš Krimo sa
ko, kad per žemės drebėjimą 
Juodųjų jūrių srityse buvo 
daug namų sugriauta ir žmo
nių užmušta. Vienoj Jaltoj try
lika asmenų užmušta ir 35Š 
sužeista.

Mischore nugriovus siena už
mušė tris žmones. Garsioji vi
la, vadinama “Vieversio Liz
das”, pastatyta aukštos uolos 
viršūnėje, nugriuvo į jūres.

Vakar vis dar buvo jaučia
mi supurtymai Jaltoj, Sevasto
poly ir Simferopoly.

PASAKA-NEPASAKA

Arba kaip vienas 
traukiny neteko

francuzas 
kelinių

14.—Mon-PARYŽIUS, rūgs.
sieur X — dėl kuklumo tikro 
jo vardo neminėsime — ger
biamas St. Ophortune miestelio 
pilietis, savais reikalais kelia
vo į Baniole miestą. Briose sto
ty jam teko ilgoką laiką lauk
ti traukinio, o todėl jis nuėjo 
į artimą miškelį, atsigulė po 
medžiu ir užmigo. Kai pabudo, 
traukinys jau buvo stoty ir 
besiruošiąs išeiti. Monsieur X 
Teitai šovė vagonam

Sėdėdamas vienas kupė, jis 
pajuto kaž-kokį kutenimą a(ple 
šlaunis ir blauzdas. Atsargiai 
patirinėjęs, jis pastebėjo, kad 
jo kelnės buvo pilnos skruzdžių. 
Matyt, miškely jis buvo atsigu
lęs’ netoli nuo skruzdyno.

Atsargiai uždaręs kupė du
ris, jis nusimovė kelnes ir iš
kišęs jas pro atdarą langą, ėmė 
purtyti. Atsitiko nelaimė: 
Traukiniui bėgant pro vieną 
mažytę stotį, kelinės užkliuvo 
už pašto siuntinių paimamo 
kablio ir pateko į nustebusio 
pašto tarnautojo rankas, tuo 
tarpu kai traukinys dundėjo ir 
nudundėjo tolinus.

Nusigandęs, monsieur X per 
dvi stotis kovojo ir spyrėsi ne
įsileisti kitų pasažierių 
kupė, bet ties trečia 
dvi moterys, traukinio 
tojų padedamos, laužte 
vidun — įsilaužė ir... 
mos smuko atgal.

Kilo trukŠmas. Pasirodė žan
darai ir,, nežiūrint protestų, be- 
kelnis monsieur X buvo nuga
bentas į ląstą, kame tik su di
deliu vargu jam pavyko išaiš-

Kaitros nėkiek neatleidžia, 
Chicaga jau kelinta diena k 
pa, kaip krosny. Vakar vidur
dienį termometras vėl persirito 
per 90°, apie antrą valandą 
jau buvo įkopęs į 95° ir 
tame laipsny laikėsi iki 5 va
landos po pietų.

Nuo nepaprastų kaitrų Chi-1 vietoj dabar mokamų 80 centų 
tarp paktą pasirašiusių valsty- cagoje per pastaras tris dienas 

galimi dėl to, mirė penkiolika žmonių, daug
* pasirašiusių kitų susirgo, 

ginčui, • švietimo vyriausybė įsakė, 
į Tarptautinio ligi kiek atvėsiant, uždaryti 

teismo kompetenciją, arba ’ ku-f daugiau kaip . 600 mažesnių, 
rio nespręstų Tautų Sąjungos [laikinai pastatytų pradžios 
taryba, butų sprendžiamas tam mokyklų, kurias lanko bendrai 
tikros arbitražo komisijos. Jos daugiau kaip 25,000 vaikų.

Kaitros siaučia ir kitose vi
durinių vakarų valstijose, ir 
dėl to daugely vietų mokyklos 
taipjau tapo laikinai uždarytos.

NEW YORKAS, sugs. 14/-- 
New Yorko' uosto darbininkų 
unija pareikalavo riš samdyto
jų, laivų kompanijų, 10 centų 
valandai daugiau algos, tai yra

TOKIO, Japonija, nigs. 14. 
— Japonų ofįcialinėmis žinio-

Taip sako Francijos veteranai,'Per tifoną (Iraisią audrą) 
i atsisakydami dalyvauti leKlo- K,1,'s,u .saloJ^ K'™amoto pre- 

'lektūroje sesi šimtai žmonių 
žuvo, 2,300 buvo . sužeisti ir 
5,000 namų sunaikinta. Apie 
10,(KM) žmonių liko be pastogės.

Tą baisų išnaikinimą padarė 
audros sukeltas milžiniškos jū
rių vilnys, kurios 
užliejo pajūrio kaimus 
tus.

Fukuokos, Nagasaki 
nagavos prefektūrose 
nedaug žuvo, bet daug namų 
buvo užlieta ir gadinta. Koji- 
ma-Machi mieste žuvo 270 žmo
nių, 
pėdų 
apie 
pusę

Jūrėse daug žvejų laivų pa
skendę, nors apie skaičių Žuvu
sių žnlbnių dar žinių nėra.

Tifonas kliudė taipjau Jo- 
kohamą ir Tokio. Tokio žemes- užsieuį telegi’amoms, kuri buvo 
nėse miesto dalyse buvo užlie- praeito balandžio mėnesį įves
ti keli tūkstančiai namų ir ta, šiandie tapo panaikinta, 
daug žalos padaryta. Audrai ___________
sugriovus vieną mokyklą, buvo Nebeskris per Atlantą 
sužeista apie trisdešimt vaikų. t

HARBOH GRACE, New- 
foundland, rūgs. 14. — Aviato
riai Phil VVood ir C. Schiller, 
kurie buvo pasitaisę išskristi iš 
čia per Atlantą į Angliją, skri
dimo finansuotojų įsakyti šian
die savo monoplanu Royal 
Windsor išskrido atgal į Wind-

MEKSIKOS MIESTAS, mg-" n’nkų iškilmėse 
sėjo 14. — Iš katalikų bažny-j _______

čios nuosavybių Meksikos vai-' 
džia realizuos daugiau kaip 100; PARYŽIUS, rūgs, 
milionų pesų (50 milionų dole- siartmant Amerikos 
rių). Surinkti iš tų nuosavy- suvažiavimui, kuris 
bių pardavimo pinigai, pasak Paryžiui ateinantį pirmadienį, 

vyriausybės nario, atly- Francijos didžiojo karo vetera
nų organizacija, vadinama 

Kovotojų ir Karo

14.— Be-

prasidės

bių nebebūtų 
kad, kilus tarp 
valstybių bet kuriam 
kuris neįeitų

tiečių Federacija.” dabar pa
skelbė, kad ji pasitraukianti iš 
dalyvavimo iškilmėse Amerikos 

vertės legioninkams pagerbti.

Ta organizacija iki šiol dir
bo bendrai su kitomis franeuzų 
karo veteranų organizacijomis 
priruošiamąjį amerikiečių pri
ėmimo darbą. Padaręs betgi 
tam tikrą Amerikos Legiono 
darbų per pasitarus septynerius 
metus tirinėjimą, B|dderac.ijos 
generalinis komitetas nutarė 
nuo dalyvavimo K legloninkų 
šventėje susilaikyti. Išleistame 
dėl to pareiškime generalinis 
Federacijos komitetas štai ką 
sako:

“Iš karto mes manėme, kad 
Amerikos Legionas yra telsy-

kad įstatymais bės ir taikos gynėjas, bet pra-

vieno 
gins valdžiai tas kariuomenes 
išlaidas, kurias ji turėjo pa-.“Buvusių 
kelti nuo laiko, kai buvo pri-' Sužeistų Darbininkų ir Vals 
versta pradėti kampaniją prieš 
katalikų elementų sukilimus.

Iki šiol jau nacionalizuota 
bažnyčių nuosavybių 
$13,000,000.

Prezideųto Calleso prezlden-' 
tavimo terminas baigsis po 
keturiolikos jnėnesių. Per tą 
laiką jis ŽaC” pašvęsti visą sa
vo energiją ba^ti visų bažny
čių nuosavybių 'nacionalizavi
mą.

Nuo laiko, kai 1857 metais 
buvo priimti reformos įstaty
mai, katalikų ^bažnyčios pap
rastai savo nuosavybes laiky
davo neteisėtu budu privatinių 
asmenų vardu. Dabar vyriausy
bė stengias visus tuos neteisė
tumus susekti ir nuosavybes 
paimti valstybės nuosavybėn.

Nežiūrint,
yra užginta, kunigai yra dideli sidėjus Sacco ir Vanzetti bylai 
dalininkai 
koncernuose. Sako, kad Mlcho- Mes pamatėme, kad Legionas 
acano, Jalisco, Q nereta ro, Gua- 
najuato, Vera Gružo ir Meksi
kos provincijose kunigai yra 
didelių biznio įstaigų ir bankų 
savininkai, nors laiko Juos ne 
savo, bet ištikimų šiaip para
pijiečių vardu.

Meksikos Miesto katedros ir 
kitų bažnyčių rekordai parodė 
ilgus sąrašus tų bažnyčių nuo
savybių, kurias slapta 
vo vardu privatiniai 
Viename tik Meksikos 
niame distrikte tokių 
bių surasta 231.
susekta tūkstančiai akrų baž
nyčiai priklausančios 
laikomos privatinių 
vardu.

stambiojo biznio mes pamatėme visai ką kitą.

laikė sa- 
žmęnės. 

federali- 
nuosavy-

Provlncfjoje

žetnės, 
asmenų

savo darbais nesirūpino vien 
buvusių kareivių medžiaginiais 
ir moraliniais reikalais, bet 
maišėsi politikoje, visados lai
kydamas kapitalistų pusę, su 
skriauda darbo žmonių kla
sėms. Mes pasibaisėjome, suži
noję, kad Legionas iš tikrųjų 
darė spaudimo Massachu.tetts 
gubernatoriui, Alvanui T. Ful- 
lerui, idant Bartolomeo Van
zetti ir Nicola Sacco butų nu
žudyti, dagi žadėdami remti jį, 
jei įvyktų žmonių sukilimas.”

Pareiškime- sakoma, kad Fe
deracija gailisi, kad kiti fran- 
euzų veteranai bičiuliuojasi su 
Amerikos “kapitalistų vetera
nais”.

ištiškusios 
ir mies-

valandai* 90 centų. Dabartinis 
jų algos kontraktas pasibaigia 
rugsėjo 30 dieną.

Uuosto darbininkų (longshc- 
remenų) unijai priklauso apie 
45,000 žmonių.

•ir Ka- 
žmonių sprendimas butų privalomas.

Illinois Darbo FederacL 
jos konvencija

kai užgriuvus dešimties 
aukštumo vilnis užliejo 

tūkstantį namų ir beveik 
jų nušlavė.

Meksika panaikino cen
zūrą telegramoms

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
14. — Po ilgos, konferencijos 
'tarp prezidento Calleso ir susi
siekimo ministerio Ramono 
Bosso, cenzūra siunčiamoms į

Smarkios audros 
Meksikoje

NOGALES, Ariz., rūgs. 14. 
— Meksikoje, Ramiojo vande
nyno pajūriu, siautė smarkios 
audros, padariusios milžiniškos sorą, Ontario. Per Atlantą šie- 
žalos. Pranešimai sako, kad<met nebeskris, 
baisiai yra nukentėjęs Salina 
Cruz, uosto miestas Caxaca 
provincijoje, kur daug mftnų 
buvę sugriauta. Žmonių taip
jau esą daug žuvę. Daugely 
vietų susisiek imas geležinke
liais ir telegrafu sutrukdytas.

182 asmens, mirę, gaus 
po daugiau kaip $1,- 

000,000 apdraudos
NEW YOHKAS, rūgs. 14. 

Spectator kompanija paskelbia 
sąrašą 182 asmenų, kurie savo 
gybyves yra apsidraudę po mi- 
lioną ir daugiau dolerių. Stam
biausia suma apsidraudęs yra 
New Yorko milioninkas Rod- 
man Wanamaker, turįs $7,- 
5(M),000 apdraudos polisą. Ant
ras didžiausia suma apsidrau
dęs asmuo yra Dr. Frederick
G. Banting, išradėjas insulino 
diabetui gydyti; jis turi $5,- 
000,000 apdraudos polisą. Beiz- 
bolo pliekikas George H. Ruth 
(“Babe Ruth”), taipjau Adol- 
phe Zukor ir William Fox ap
sidraudę irgi po $5,000,000. ži
nomas aktorius John 
more ir filmų aktorė 
Swanson apsidraudę
000,000; po tiek pat apsidraudę 
E. W. Marland, Oklahomos 
aliejaus magnatas, ir CIarence
H. Mackay, Postai Telegraph 
kampanijos galva. Tarp tų, 
kurie yra apsidraudę nemažiau 
kaip po milioną dolerių; yra ir 
žinomi filmų aktoriai Charles 
Chaplin, Mary Pickford, Doug- 
las Fairbanks ir kiti.

ST. LOUIS, Mo., rūgs. 14.— 
Užvakar čia atsidarė Iiiinols 
Darbe Federacijos konvencija. 
Federacijos piezidentas <onn 
11. Walker padarė smulkme- 
ningą pranešimą apie organiza
cijos nuveiktus darbus per pra
eitus metus ir nubriežė 
niųjų darbų programą.

Inisi-

DANVILLE, III., rūgs. 14.— 
Del nepaprastų kaitrų, viešo
sios mokyklos įsakyta uždaryti, 
Permometras šiandie siekė 9C°

pra-finis
našauja:

Gražu ir vis .šilta, nors apie

dutinis, kartais stipresnis, pie
tų vakarų vėjas.

BERLINAS, . rūgs. 14. —| Vakar temperatūros 
Prezidentas Hindenburgas iŠ- tarp 75° ir 95° F. 
vyko į Svvinemunde žiūrėti šiandie saulė teka 
Vbkietijos laivyno manevrų džiasi 7:02. Mėnuo 
Baltijos juroj; ’ >vakaro.

Hindenburgas išvyko j vakarą gali būt atmainos;
laivyno manevrus

buvo

6:29, lei- 
teka 9:38

Barry-
Gloria

po $2,-

ST. LOUIS, Mo., rūgs, 14.— 
Per pastaras dvi dienas nuo 
kaitros mirė Čia keturi asme
nys. Maksimum temperatūros 
vakar ir šiandie buvo 97° F*

j savo 
stotim 

tarnau- 
įsilaužė 
klykda-

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 — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, 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 adresuotas nebūtų surastas.

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 

’ TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 VVest 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., z Chicago, 111.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Auditorijos bendrovės vakarienė

vakarienę su

surengta di- 
Svečių buvo

(Andriulis. 8. Dainavo p-nia Sa- Emerald Avė., West įPullman, 
lornėja Čerrienė. Dainuotoja j pas Joną Čiapą, 453 Wormoųt 
buvę iššaukta dainuoti porą 
kartų. Jai 
Sidiškiutė. j
p-ia Ceirienė

Įdainavo. 9. Duetą dainavo 
p-nia Zabukienė ir p. Dauderis. 
Dainos buvo: “Močiutė Mano”, 
“Gyvenimo Jausmai”. Antru 
atveju dainavo ir šienpiutės M. 
Petrausko—“Valio valužė”. Du
etas labai patiko publikai.

Programą užbaigė p-ia Anele 
Steponavičienė, kuri dainavo 
“Pasaulis” iš Eugenijos One
gino. Buvo iššaukta kelis kar
tus.

Blue Island; Petras Sliedi- 
____r  r _ ___ , 311 Kęnsington Avė.; A. 
Vimą dainą pati | Yonaičio aptieRa, 10500 So. 

akomponavo ir Michigan Avė., ir kitose biznio —-_______ 1 •____ I • Avietose.
Galima 

State St. 
lipti ant 
'Ienai lauks busai ir veš į dar
žą. P-nai Sudintas ir Kačins- 
kis žada vaišinti svečius gar
džiais gėrimais, kurie bus spe
cialiai tai dienai prirengti.

—Rep.

važiuoti gatvekariaik: 
-119—Morgan ir iš- 
119 ir Halsted St

Stebuklas 01d Gold cigarecas mano
i PUIKU, AG LABAI PATEN 

KINTAS, KAD IŠLENDU 
IŠ TO PAKELIO} TAIP 
BAISIAI JAME PER 
ANKŠTAI

AS MĖGSTU MATYTI DEG AS DUOSIU TAM JAUNI JI5 ATRODO KAD GAUNA
TUKO LIEPSNOJIMĄ) JIS 
VERČIA MANE JAUSTIS, 
KAD IR AŠ TURIU KOKIĄ 
NORS REIKŠMĘ 
PASAULY

KAICIUI PASITENKINIMĄ^ NUO MANĖS DAUG MALONU 
KAI JIS UŽSITRAUKS DU' 
MU, PIRMĄ KARTĄ

MO. JIS ISUKRI/Jį. TRAU
KIA GREIT IR GUIAI,

Pereitą šeštadienį Chicagos 
Li-i tuvių Auditorijos Bendrovė 
buvo surengusi 
programų.

Vakarienė tapo 
džiojoj svetainėj,
apsėdę trys ilgi stalai per visą 
Auditorijos salę. Kiek šimtų 
svečių buvo, negaliu pasakyti, 
nes neskaičiau, tik dairiaus ap
linkui, kad pasižiurėjus, kaip 
gražiai musų Auditorija išrodo.

šiemet Auditorija jau ne ta, 
kuri buvo pernai, l’ž išdekora- 
vimą didelis kreditas priklauso 
malevotojui Bamančioniui, kad 
ir musų lietuviai gali atlikti to
kius puikius darbus ir už pri
einamesnę kainą, nekad sve
timtaučiai atlieka. Mes turime 
paremti savuosius.

t ’žlaidą 
rauskas. 
artistas,
P-as Kačerauskas yra baigęs 
Chicagos dailės mokyklą ir ga
li atlikti ir atlieka komercinės 
dailės darbus taip gerai, kaip

Po vasaros poilsio musų visi 
dainininkai ir 
dainavo daug 
pernai metais.

Vaičkaus Teatras

atnaujino p. Kače- 
Tai yra jaunas gabus 

vertas parėmimo.

ją dailininkai tiplioriai.
šiandien nei Stevenso viešbu

čio svetainė neišrodo puikiau už 
Lietuvių Auditorijos svetainę.

ti, kad ji buvo puiki. Svečiai 
likosi užganėdinti ir prašė dau
giau tokių vakarienių surengti. 
Del paruošimo vakarienės kre
ditas priklauso apšvietietėnis ir 
šv. Petronėlės draugijos narėms. 
Patarnautojos svečiams prie 
stalo buvo Lietuvoj Dukterų 
Draugijos narės. Ir nors jos la
bai nuvargo, lx*t savo užduotį

Programą išpildė šios ypatos: 
Vakaro vedėja buvo p. A. 

Mišcikaitiene. Pirmas kalbėjo 
Auditorijos Bendrovės pirmi
ninkas, Antanas Zalatorius. 2. 
Pianą 
Klastauskaitė. 
Bronislova 
akom poną v o 
kaitė.

Antanas 
skambino

3. Dainavo p-lė 
Klastauskaitė, jai 
Julija Klastaus- 

I. Kalbėjo Benediktas 
Butkus, suvienytų draugijų ant 
Bridwgeporto pirmininkas. Abu 
kalbėtoju kalbėjo Auditorijos 
reikaluose. 5. Dainavo p-nia 
Anelė Zabukienė solo daipas 
“J aus k ir Mylėk’’ ir Gražios 
Dienos Pavasarėlio”. 6. Dainavo 
solo Povilas Dauderis 
uitis”, M. Petrausko 
cija, ir “Vakarinė 
Abiems akomponavo 
vaite šidiškaitū. 7.

Dai- 
kompozi- 

Daina”.

Kalbėjo

KORNAI

Prašalina skausmus į 1 
minutę

Jus užmiršit, kad jus turžjot komą | vieną 
minutę po uždėjimo Dr. Scholrs Zino-pad 
—itai kaip greit jie prašalina skausmus. 
Kuomet komai išgydomi jie daugiau neat- 
sinaujma. Jei nauji čeverykat erzina tą 
vietą, zino-pad pagelbės j vieną naktį.

Dr. Scholl’a Zino-pad yra ploni, su gy
duolėmis, antiseptiški, apsaugojanti. gy
danti. Saugios, tikros, greitos nasekemės 
garantuojamos. Nusipirkit bakselį aptiekoj 
arba čeverykų krautuvėj—35c.

DlScholls 
Zino-p&ds 
Uždėkit vieną ir skausmas pranyks

ROMANTIŠKAS 
KNOCK-OUT

THE 
PATENT

' LETHER 
KID

Didžiau?: Krutami Paveikslai
W00DS TEATRE

Prasidės nedėlios vakarą
k.l.R,............. ,

dainininkės su
grąžiau, nekad 
Aš asmeniškai 
negaliu, tiktai 
publikos entu-sprendžiu pagal 

ziazmą.
Ačiū visoms ir visiems daly

vavusiems programo išpildyme, 
biznieriams, draugijoms už pri
sidėjimą prie surengimo šios, 
vakarienės. Nors pelno mažai ^in., kaip rašo reporteris « • • • . •• V • 1 * ’ L x • A *•% « V W ••liko, b< t moraliu žvilgsniu va 
karienė gerai pavyko.

—A. M-nė, komisijos narė..

Kadangi antradieny, “Nau
jienų” numery 215, tilpo apie 
Vaičkaus teatro sezono atidary
mą p. B. reaencija klaidinanti

I visuomenę, tai teisybė reika
lauja ją atitaisyti.

Šiuo turiu garbės' pareikšti 
tiems, kurie nebuvo teatre, kad 
vaidinimus prasidėjo ne 8:45

B., 
va
re-

GERAI* AS JAM PARODYSIU 
kad a$ Nesu pagiri puo
das IR TIKRAI NEERZINU 
JO GERKLES.

DAUGUMA
ARŠIAUSI. PRIEPROTĮVER
STI ŽMOGŲ KOSĖTI , BET f 
AŠ NĖSU IŠ TOS 
RŪŠIES.

GAL BŪT A? ESU KANKI
NYS LIG JA JOAN OP ARC, 
IR LEIDŽIA MANE GYVĄ 
SUDEGINTI.

KADA NORS JIE 
MAN PASTATYS PAMINKLĄ 
KAIPO TAM CIGARETUI, 
KURIS PANAIKINO 
KOSULĮ NUCf RŪKYMO.

Marąuefte Manei
Bugsėjo 10 dieną suskambėjo 

telefonas.
—Heilo!
Atsiliepė malonus balselis: 

“Būtinai atsilankykite šį vaka
rą pas mus”. Klausiu kas atsi
tiko. Susilaukiau atsakymą: 
“Ateikite, pamatysite”.

Atsilankčm paskirtu laiku, 
šiuriu, kad ir daugiau svečių 
renkasi. Svečiai, lig ką nujaus
dami, užklausia, ką visa tai

—Nagi šiandie sukako 10 
metų ženybinio gyvenimo mud
viejų su Pranute—atsako šei
mininkas. —Ir kadangi ji per 
tą laiką negavo nei karto lupti- 
nuo manęs, tai ir sumanė šias 
sukaktuves 1 
Šiais - paaiškino 
Visbaras, gerai

. bet 7:45 min., tiktai viena 
landa anksčiau. Gaila, kad 
cenzantas B. nebuvęs musų te
atre tą vakarą, parašė recen
ziją, deja tas tankiai atsitinka, 
bet kad jis butų buvęs, butų 
matęs ir girdėjęs, kad teatre ly
giai 7:45 min., prasidėjo vai
dinimas, komedija “Jaunikis.” 
Tai buvo publikai duota virš 
programos, magaryčios. Tas 
programoj nebuvo paskelbta ii 
todėl reporteris B. nežinojo. 
Teatras rodos turi teisę padi
dinti programą, juk taip? Bet 
tiek to. Gerai yra neturėti są
žinės. Rusų rašytojas Gorki j, 
savo veikale sako: “Kam tą są
žinė reikalinga? juk jeigu ne-1 
turi švarko, sąžinės neapsivilk-1 
si.” Iš 
sviesto 
išdegsi, 
poi tori 
štai

gi taipogi' 
dantų ne- į 
ponas re-1

praleisti su sve- 
p, Antanas 
žinomas šios

Old Gold
Tai švelnesnis ir geresnis cigaretas

Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi.
Produktas P. Lorlllird

W. J. STANKŪNAS Išmokit Dressmaking
Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvirno, Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes.
Master Dressmaking 

Collegė 
J. F. KASNICKA 
190 N. State St„ 

kamp. Lake St. 10 fl.

3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

FOTOGRAFAS ' 
Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

ikumas.

Yra tokių žmonių, kurie yra 
labai skubus apie kitų sąžinę 
kalbėti ir, vieton paaiškinimo 
ar pasiteisinimo, užrnetlnėti 
korespondentams blogus norus. 
Nesitikėjau, kad šiai žmonių 
rūšiai priklauso ir Vaičkaus te
atro “direkcija,” kuri, kaip pa

sirodo, taipjau yra labai greita 
kalbėti apie kitų sąžinę ir, vie
ton teisintis dėl nevykusių vai-

—A, tai šitaip! - sakome, — 
tai reiškia, kad jus mums suren
gė t suprizų partiją. ()*mes jums J( 
nti dovanų nealntšėm.

O jiedu sako:
Todėl tai mes jums ir ne

tikslu šio vakarėlio pirm
Mes svečius pasikvie- djnįnių? ar bandyti vaidinimus 

---- .e, kad smagiai laikij pi a- taisyti, 
leidus, o ne tam, kad iš jų do- tams “nebuvimą,”

sakėm

šiam kad. smagiai laiką pra taisyti, išmetinėja recenzan- 
’ rašimą ne

valių laukus. mačius vaidinimo ir t. t.
ir prasidėjo vaišūs ir pa^į “direkcija” prisipa-

linkėjimai p. \ is'badams. ’žysta, kad vaidinimą 
...j” pradėjo mano

Prie progos užklausiau p. iaiku. Kad davė komedijėię, tai 
Visbarirnės, kaip jautėsi 10 me- dar blogiau: reiškia, tyčiomis 
tų atgal ir kaip jaučiasi šian- užtęsč vaidinimą ir atėjusi 
dien. Ji atsakė: Well, pirm de- “Du Keliu” pamatyti publika 
šimtus metų viskas buvo kaip turėjo pirma “komedijos” žiu- 
saldus sapnas, kaip graži dai- rėti, o paskui dar kankintis iki 
na. Bet šiandien, sako, jau , vidurnakčio, žiūrint nevyKusio 

'aivoje. Reikia ir nuobodaus “Du Keliu” vaidi- 
rupintis gyvo- nimo, nors kiekvieną laukė an- 

I kstyvas rytdienos darbas ir 
Svečiai, skirstydamiesi, gru- kiekvienas norėjo kuogrelčiau 

mojo pp. Visbarams: “Na, gc- išsprukti iš tokio “teatro.” Ki
rai, palaukite, mes jums kurią ti net ir brangią 
diena atsilyginsime panašiai.

—P. M.

geri linkėjimai p. visoaaams. žysta> kad vaidinimą ”Du Ke- 
Vakarėlis nusitęsė gana ilgai. įiiu” pradėjo mano pažymėtu

Bet šiandien, 
visai kas kita 
auklėti dukterį 
niinu.

Roseland
reikia

pa
va
rėt 
žu- 
pa-

Boseland Bottling Co. pikni
kas jau netoli. Jis bus ateinantį 
sekmadienį, rugsėjo 18 (liepą, 
Calumet G rovė, Blue Island, Ilk 
Roseland Bottling kompanija 
yra lietuvių vedama ir išdirbi- 
nėja įvairius minkštus gėrimus. 
Savininkai-Stasys Sudintas ir 
lonas Kučinskas.

'Piketo kaina 50 centų. Tasai 
tikėtas bus geras įeiti daržan, 
nuvažiuoti busu daržan ir su
grįžti namo. Be to, prie tikie- 
to yra duadamos ir dovanos 
laimėjimui. Pirma dovana bus 
vertės $20, antra—$10, trečia-— 
$5. Galas tikėto reikės palikti 
prie daržo vartų su parašu var
do ir pavardės ir adreso. Tikė
tus galima gauti iš kalno iiose 
vietose: Boseland Bottling Co., 
253 East 115 St.; p-no Tupi- 
kaičio aptiekoj, 123-rd St., ir

įžangą užsi
mokėję turėjo jšeiti nesulaukę 
pabaigos “teatro.”

Kalbant apie sąžinę, 
pasakyti, kad jei “direkcija”
turėtų tokią jautrią sąžinę, 
kaip prisistato, tai Vaičkaus 
“teatro” teatru nevadintų ii 
surastų jam tinkamesnį vardą, 
kuris teatro nežemintų, arba 
visai paliautų vaidinti, jei 
gali, ar neturi noro geriau 
kalus pastatyti. Arba bent 
imtų po $1.50 įžangos, nes 
prasčiausi mylėtojai daug
riau suvaidina už 50c. Tai ma
no praktiškas Vaičkaus “direk
cijai” patarimas. —B.

Vaičkaus 
nesusuksi ir 
Atmink tai

B. Tai praktiškas Tam-! ______  ’
patarimas. , . ..... * ,
' ai .. a laipsn. šilimos, Amerikos J.Vaičkaus teatro direkcija. *. ... . . iz..Valstybėse tarp Nevados ir Ka- 

Prierašas Į lifornijos yra , vieta, vadinama
I “Mirties slėniu?, kur metinė 
i temperatūra siekia 56 laipsn. 
ši vieta laikoma karščiausia 
šauly, o tokiu baisiu vardu 

, dinama ne dėl karštumo, 
; dėl to, kad čia labai daug 
i vo aukso ieškotojų. Antra
I šauly karščiausia vieta laikoma 
į Australijoj, Naujojoj Pietų Va- 
I lijoj, kur šilima siekia 54 ir 55 
laipsn, Trečia karšta vieta pa
sauly Masas, ties Baudcmaja 
jura. Ten metinė oro šilima sie
kia 32 laipsnių.

šalčiausia pasaulyj vieta bus 
Sibire, Vercbojansk, kur šaltis 
pasiekia 67 laipsnių. Aiškų, 
kad tiek baisiai dideliam šalčiui 
matuoti paprastai, gyvasidabri- 
niai termometrai netinka, nes 
gyvasidabrinis sušąla jau pa
siekus 40 laipsnių šalčio. Tam 
tikslui vartojami kitoniškesni 
termometrai, kuriuose vietoje 
gyvsidabrio yra alkoholis.

Daugiausia drėgmės ore yra 
ties kai kuriom pusiaują vie
tom ant Indijos vandenyno. La
biausiai lietinga vieta Serapu- 
nija Indijoj, kai kurios Havajų 
salos,' o vienoj Maršalų salų 
grupės, Jalų saloj, kuone išti
sus metus lyja. Šioj vietoj bū
na 336 lietingos dienos. Tokios 
vietos pasauly, kurioj niekad 
nelijo, nėra.

akys tai jūsų didelis turtas.Jūsų
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas.

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki
nius kam reikia, duodu patarimų akių 
higienoje visiems.

Dr. C. Michel
L1ETUVYS OPTOMETR1STAS

S401 So. Halsted St.

ne- 
vel- 
,ne- 
pa- 
ge.

Oro įvairumas įvairiuo
se kraštuose

———■ ■— t

Žemes paviršius labai įvai
rus, tiek savo išvaizda, augme
nija, oro aplinka ir t.t. Tuo 
tarpu, kai musų krašte metinė 
temperatūra, t. y., visų metų 
oro šilimos ir šalčio duomenis 
sudėti ir padalinti iš metų die
nų skaičiaus, - siekia 6—7

Kai kur lietus 
retai, net kartą 
arba dar rečiau, 
retai lyja Pietą 
ir Perų rcspųb-

per dešimtmetį 
Bendrai labai 
Amerikos Gili 
likose, Pietinės Afrikos vaka
ruose, Aukštąjam Eigipte ir 
Australijoj.

Labiausiai vėjuota ir audrin
ga vieta žemėje Imis Abisinija, 
čia 214 dienų metuose būna 
audringų.

SERGANTI ŽMONES
Del geriauitio ir rrteičiauaio iieigydymo 

paaitarklt st»

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

Jo trisdešimtis me
tų pasekmingo pra
ktikavimo gydvme 
chroniškų ir užkre
čiamų ligų, kraujo, 
pūslės, privatiškų ir 
slapty ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi- 

Jis vartoja Amerikos 
ir Europos gydymo metodus. Geriau
siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

35 S. Dearborn SL
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto aukSto. Vy

rų priminimo kambarys 506, — Moterų 508. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. l’anedėlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valAndai vakare.

dykai.

Moterys
Giria

Toniką

For Cuts and Woundt
A paisau goki t užsikrėtimo!
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įsibrožimą e u šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir ižgydo.

Mrs. Emily Prihoda—Chetek, Wis., 
rašo: “Aš vartoju Severa’s Regu- 
lator jau tūlą laiką, ir man jis la
bai daug gelbšjo. Severą’.*? gyduo-' 
les prisieina girti visuomet.’*
W. F. Hevera Co., Cedar Rnpida, Iowa

"eGUIATO?

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..................... ................
1,054 patarimai kaip virti jvairųs valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ------ ...
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .........................................
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Liętu- 
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

KAUNO ALBUMAS .................. ......................................................
‘ Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRfiVfiS RASI AI. Septyniuose tomuose ....................... $7AH)
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ...................................-....................  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ...

$2.50

$1.50

$3.00

.. 50c

_ 55c

pigiai šeimyną užlaikyti

Brooklyn, N. Y193 Grand Street

DIDELIS RUDENINIS IŠPARDAVIMAS 
JOS. F. BUDRIKO KRAUTUVĖJE

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

JOS. F. BUDRIK (Ine.)
x3417-21 S. Halsted St. Phone Boulevard 4705
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KORESPONDENCIJOS
WMury, Conn.

30 
pei 
as-

P. Motiečius.
V. Pautienius, P. P. 
Matas.

džiui: J. Komaras pavartojo 
dantis ton vieton, kur Sarpa- 
lius sėda. Visgi negražu. Ne- 
uždyka pradėjo lėkti akmens ii 
bonkos ant mat rašo. K. Sarpa- 
liui buvo suteikta “loving 
eup“ nuo Clevelando lietuvių. 
Čia Komaras irgi pasirodė ne 
sportas, norėdamas paimti do
vaną dėl savęs.
prispirtas turėjo atiduoti.

Publikos buvo daug. Arti 
penkių tūkstančių. Pasibaigus 
imtynėms J. Komaras neišrodč 
visai pavargęs, kas buvo labai 
žymu ant Sai paliaus. Bet ką 
padarysi, kad Sarpalius gudres
nis. — Daily dė.

tašy- 
rusas 

iš nu- 
sker-

Bet policijos

Parinkau aukų dėl Lietuvos 
Socialdemokratų. Surinkau 
dolerių. Pinigus pasiunčiau 
“Keleivį“. Aukojo sekantys 
menys:

Po $5.00
Po $2.00 

Palapis, T.
Po $1.00: J. Bugailiškis, Ip. 

Kutelis, J. Martinkus, S. Sen
kus, J. Juozaitis, A. Rakoža, A. 
Ragauskas, J. J. Kvaraciejus, 
P. C. Krugelis, Pr. Dapšls, A 
ir A. MockaiČiai, Kast. Rama
nauskas, • A. Nainis, M. Cipli
jauskas, K. ir Agn. AseviČiai. • 
L. G. Natkevičius.

Po 50c: J. Vilčinskas, K. Sin
kevičius, Pr. Salaševičius, Pr.; 
Juokubaitis, J. J. Kurauskas ir' 
Br. Marcinionis.

Vardu Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos aukojusiems ta
riu širdingi* «’Čhj. I*. Motieėlus

Važiuojant Golfonijon
Ra.šo A. Vanagaitis

Cleveland, Ohio

Iš Chicagos

Antanas Pirmas prižadėjo (i 
valandą vakare apleisti C.hica- 
gą lx‘t per nepaprastai papras
tą prietykio nuotykį, vadinamą 
pasivelinimą, mes apsileidę, ap- 

; leidome Chicagos dulkes jau
K. Sarpaliaus ir J. Komaro ris. ,)USę p() septynių, mūsiškiai ta- 

tynės. riant. Kaip žmogus storojas-
------- »-----  į vis kitaip stojas.

Rugsėjo 8 d. Taylor Bovvl į-’ 
vyko surengtos Charles Marotr 
ristynės K. Sarpaliaus su J.; 
Komaru. Komaras šį kartą pra
laimėjo. 1 
kaip daugumui išrodė, dėl savo 
žiauraus elgesio. Mat buvo su-| 
sitarta, 1 
ne tik imtis. Buvo ______
tik spirti ir kąsti vienas kitą. pau temsta. 
Bet Komaras spardė ir kando. ■me- 
Matytis, K. Sarpalius gerai ži- į 
nojo, kad J. Komaras vistiek gastroliuoja, 
žiauriai elgsis, tad ir jis, maty-! 
ti. išsiderėjo, kad už kumšty! 
mokės kumštimi. Ir tą gyduolę; 
jis imi vartojo ant Komaro po 
vienai valandai ir 12 min., su
duodamas Komarui žandan ir,' 
paguldydamas su pora galvos' ĮUl0j 
suspaudimų.

Taigi važiuojame puspenkto 
u tvėrimo: pustrečios moteriš- 

. i kės ir du vyriškiai. Gyvenime 
Ir pralaimėjo vien tik, nėra nieko malonesnio, kaip ke-

•- - - liauti. Bent man taip atrodo. 
" ; v ; j Vienas išsirengimas tiek pri-
kad galima ir muštis, duoda ūpo, kad kol jis atslugs- . . -------

važiuoja-
Nujautė- 
kalnuose

uždrausta Į ta, būna labai smagu. Vadinasi 
, Mes vis 

Lietus toli, toli, 
kad Colorados

Publika visgi negerai elgėsi 
perdaug užjausdama vienam 
o niekindama kitą. Dar nepra
dėjus ristynių, vien tik pasiro
džius J. Komarui, visi pradėjo 
šaukti “boo”, kas neturėtų bū
ti tarp lietuviškos
Juk jie abu lietuviai. Aš turiu 
tik pasakyti, kad J.
yni tvirtas ir jeigu nevartotų 
savo žiaurumų, nebūtų lietu
vio, kuris jį paristų. Pavyz-

pu bl i kos;

Komaras

keliai-vieškeliai, kuriuos vadina
ma Higlnvays. Ateity, kada 
tos Higlnvės bus padabintos to
pe liais arba vaismedžiais (kaip 
dabar Vokietijoj), tai pralenks 
Paryžiaus bulvarus ir Kauno 
Laisvės Alėją. Europietis ne- 
gal sau įsivaizduoti Amerikos 
1 liglnvės vaikščiodama^ 
tų akmenų gatvėmis. O 
ar lietuvis, tai parvirstų 
sistebėjimo važinėdamas
sai ir išilgai Amerikos tokiais 
vieškeliais. Išpilti šimtus tūks
tančių mailių- vieškelių su ce
mentu, tiesiog “griekas“. Far- 
mų trobėsiai sukalti iš lentu
kių, o keliai cementu išlieti, 
h suprask, kad nori! Tik biz
nieriaus smagenologija gali 
sugrumuliiioti tokią kombina
ciją. Na, ar ne? 4 \Mano supratimu, tai cementa- 
vimas kelių, yra griežta kova 
nrieš keturkojį susisiekimą, 
šiandien su arkliu ir nemėgink 
tok iii Higvvr važiuoti. Arkliai 
<»reit kojų netektų. Amerikos 
irk lys tokiu keliu bėga išsižer
gęs, kaip čerepokas. Bijo, nes 
»reil gal parvirsti, ypatingai 
k taus metu. Ot motoras, tai 
kas kita. Jis birbia nieko ne
bodamas. A

Taigi Antanas Pirmas, bir
bė rankoves pasiraitojęs, kaip 
aitvaras su varške.
“look“, “listen“, 
crošsing 
nes
mes 
kaip 
•ė m.

Automobilis yra geras 
Nors jį reikia tėpt ir

SAPNINiKAS
Nauja laida

Tik-ką išėjo iš spaudos

Viršuj Universal
State Bank

AKUŠERKA 
3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuto- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika-, 
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
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
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

Valandos nuc
8 ryto iki 2 pc 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

NAUJIENOS, Chicago, III

man taip rodos) profesijų žmo
nes, jeigu gaudytų materializ
mą fiziniu darbu, jie mums ne
suteiktų dvasinio peno. Tiky
bai linkęs .žmogus nerastų Die
vo, menui meno, mokslui — 
mokslo. Žmogus nori būt ge
ru, gražiu ir gudriu. Kad to
kiu būti, reikia atnašauti aniems 
trims. Tas atnašavimas yra 
materializmo teikimas. .Žinoma, 
yra ir tokių, kurie niekam nie
ko nenori duoti. Gal būt to
kių ‘protingųjų“ rasime dau
giausiai, bet jie nėra laimingi 
ir žmogaus vardo neturi. Lie
tuviai tokius vadina “titna
gais“. Jiems jokio dvasinio 
turto nereikia. Sakoma: “tie 
užgimė su paršais, mirė su 
kiaulėmis“...

Mes, Lietuves artistai, nega
lime* skųstis. Ypatingai Ame
rikoj. Mus lietuviai grebia ir 
myli net per daug. Ir Chicagoi 
ir kituose miestuose. Jeigu ir 
toliau taip tęsis, tai mes nieką-1 
dos neatsiskirsime. Dainuosime, 
vaidinsime ir guosime viens ki-: 
tą svetur būdami.

(Bus daugiau)

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

AGID VIDURIUOSE

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

Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas A. VIDIRAS-LULEVIGH 
AKUiERKA

3252 So. Halsted St.

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai- 

sutirtj.

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

OPTOM ESTEI ST

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

ir 805 E. 47Qi St.
Kenvvood 1752 

Praktikuoja 20 metų

DEL JŪSŲ LABO
%

Norėdami pinigų ant mor- 
gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akiu įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679“Phillips Milk of Magnesia 
Geriau negu Soda

Įvairus Gydytojai
75 centai

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

\ |
Vietoje sodos nuo dabar pra- 

dėkit vartoti po biskj “Phillips 
Milk of Magnesia“ su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriosi 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik 
ras “Phillips Milk of Magnesia’ 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicąrbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips“. DvideŠimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia“ yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles H 
Phillips nuo 1875.

Puikiai atspausdintas 
graži popiera, kaina

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

(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0611—0774

Telephone Yarda 0904

DR. MIURIDE ŪHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 dls- 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedaliomis nuo 10 

z iki 12 dieną.
Rea. telephone Plaza 82M

Nei “stop“, 
‘ra ii road 

jo nesulaikė. Maši- 
tik švyst, švyst pro šalį, 
pro jas ir nepasijutom, 
trečioj valstijoj atsidu- 
Birbėm su “Katliku“, kad

net “Highway“ linko.
“High\vays are happy ways“!... 

Tiesa. Didelis malonumas va
žiuoti automobiliu šimtas-kitas 
mailių.

| dalykas
tept, bet juk... be tepimo—ne
važiuosi.
da nors supras reikšmę žodžio 
‘geras dalykas“ ir panorės iš- 
utaisyti keliui, bei motorus už
kinkyti. Bet abejoju, K ar su- 

Lietuvis linkęs dideliam 
prisirengimui, todėl jam gal 

anglų kalbos, jei ji nepasivergs I netekt automobiliu važinėtis.
I Jam turbūt lemta orlaiviu skrai- 
I dyti. Mažiukais orlaiviukais 
I bus daug patogiau nuskristi 
I kur ners i “atpuską“ ar į 
I marką. Kelius ištaisyti, 
I daug darbo. Reik smiltis, 
I menis vežti, o kas vež?..

Pas Račiūną
Musų kelionės galas baigėsi 

Tabor Farmoj, kurios savinin
ku yrą .Juozas Račiūnas. An
tanas Pįrmas su savo šeimyna 
ir Antanas Antras su “tavorš- 
kėle“ savo važiavo golfinėtis 
ir Michigano oro paalsuoti. Die
na prieš tai (8 rugsėjo) išvyko 
artistas Babravičius viešėtis il
su juo ir pianistas Yozavitas. 
Račiūnas geras Lietuvos artis
tų prietelis, užsiprašė pas save 
kieminėtis.

Kadangi Bdbravičius ir Va
nagaitis rengiasi šį rudenį vėl 
važinėti po kolonijas su dai
nom ir juokais, tai p. Račiūnas 
pasiprašė artistus dėl pailsio ir 
prisiruošimo naujam programai. 
“Yra, sako, pianas, kambarys, 
“cottage“ (ir vėl reik tarti “ko^ 
tildžius“), vištukų, antukų, 
vynuogių, ridikų, gert (gerą 
šulinį turi), o kaip tas viskas 
atsibos -eikit golfo lošti arba 
laivu važinėtis“...

Jeigu tokius žodžius artistas 
išgirsta, tai jis negali jų rieįku- 
nyti. Artisto širdis yra stebė
tinai širdinga. Jis visados pa
sitarnauja tiems, kurie dėl jo 
ką nors 
artistas 
artistui, 
mokslininkai yra 
elgetos. Kiekvienas žmogus no
ri būt garbingu ir tą garbę jis 
mato tame, jeigu jis kam nors 
ką nors suteikia arba duoda. 
Tos ambicijos mes visi kupini 
ir viens kitam jos vaisių rpes 
norime antmesti. Vieni kitiems 
nori atsiteisti. Tas noras gema 
tuomet, kada mes elgetos rolę 
vaidiname. Visi mes esame el- 
getos-eksploatatoriai: ir kuni
gai, ir artistai, ir mokslininkai. 
Tie, kurie atsitolinę nuo mate
rializmo— tampa idealistais, 
kaip tą materializmą globoti be 
fizinės jėgos. Tie, trijų (bent

“Highway
Highway, reikia skaityti Hai-|spės. 
j. Ir mirdamas juoksiuos i

(civilicazijai. Viskas anglų kul- 
i yra pasiekę aukščiausios 

' ti.bulyės, bet kalba-rašyba, pa
gavo paraližių. Ima ją galas. 
Važiuosime ta Higlmay (Aš

Amerikos Higliway netui 
sau lygių. Tiesa, vokiečių plen 
tai-keliai geriausi ir gražiausi 
buvo prieš karą, Ik t Amerika 
šiandien pralenkė vokiečius su 
savo “Cement Road“. Europos 
miestų gatvės nėra taip ištai
sytos, kaip čia visos “countrės“

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
R ' -V M
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Peoples Furniture Co.
DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVES CHICAGOJE 

Užpildytos su augščiausios rųšies, Pianais, Radioms, Rakandais, Kau 
rais, Pečiais ir visokioms namų reikmenims.

Taipgi išdirbinėja dailiausius seklyčioms setus 
nuosavoje dirbtuvėje.

Ir yra autorizuoti pardavinėti labiausiai 
išgirtus muzikalius instrumentas, x

KIMBALL PIANUS ir R. C. A. RADIOLAS
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Tik pailgindami prekių rųjis ir gerai įsi
vaizdindami į Jums teikiamą patarnavimą 
ir tvarkingą Šios pirklybos vedimą, Jus da- 
žinosite, kad visuomet apsimoka pirkinėti 
namų reikmenis labiausiai atsakančiose 
(Most Keliable) Krautuvėse. Todėl Jus 
visais žvilgsniais busite geriau patenkinti 
lankydami Peoples Fumiture Co. Krautu
ves, nes jus čia rasite geriausias prekes ir 
patarnavimą už mažesnį atlyginimą.

M 
M 
M 
H

H 
h 
h 
N 
M 
M 
H 
M 
M 
M 
H
H 
H 
M engvius Išmokėjimo Budus Pritaikom Kiekvienam 

Pagal Išgalę
Dvi Krautuvės ir Setų Dirbtuvė
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M
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Lietuvos žmones, ka Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

jo- 
per 
ak-

aukauja. Vadinasi, 
žmonėms, o žmonės 
Kunigai, artistai bei 

kvalifikuoti

h

H 
* 
M

4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St
Lafayette 3171 Canal 6982
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas

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.Skelbimai Naujienose 

duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vtr nandWoa

žemos kainos — atsakan 
tis patarnavimas.

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 StM netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 va), vakare.
Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktį 
South Shore 2238, Boulevard 4136

Skaityk šitą — 
Dabar!

Per pusę šimtmečio mes studi
javome kokių patogumų reikia 
keliaujantiems per okeaną ir 
kokio patarnavimo pigiomis 
kainomis.
Mes žinome, kaip jumis užga
nėdinti.
Geri patogumai 2 klesos cabin 
ir 3 klesoj.

White Star Line
Red Star Line

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO.

Musų geras atstovas viską iš
aiškins jums. Arba atsišaukite 
į musų Pasažierių Departmentą.

127 So. State St.
Chicago, III.

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
...................    o 7

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina StM Chicago, III.

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn StM Room 11J1 
Telefonas Central 4411. 

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

3323 South Halsted St.
Tel. Boalevard 1310

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

' Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHlCAGO TEMPLE
77 W. Wašhington 

/ 
Cor. Washingtdn and

BLDG. 
St.

_ Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Ofisas •
4729 So. Ashland Avė., 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 8:30 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas

190 No. Stato St„ Room 1012 
Tai. Dearborn 2734 

Valandosiiuo 9:80 iki 2:80 vai.
Bridgeporto Ofisas 

8335 So. Halsted St. 
Po pietų nuo 8:80 iki 8:00 vai. vak.

Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 
T«L Yarda 0141 

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojlmai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgičlama.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunu Borden) 
LIETUTIS ADVOKATAS

112 Weet Adams SL Room 1217 
Telephone Randolph 6727

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

Namą Telefonas Repablic 9600

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyrišką 
Vaikų ir visų chronišką ligą 

Ofisas 3102 So. Halsted St^ Chicago 
arti 31st Street

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

k

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

19756 Sb. Michigan Avė.
Tel. Pnllman 5950 

Specialistas Abstraktą 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

i n >■ i * 1.1 i

ADVOKATAS
' 11 S. La Šalie St., Roopi 2001.
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

VftkttFRis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pštnyčioi Garsinkitis Naujienose

l

I
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Užsimokėjimo kalnai

Chicago je — paštu:
Metams ................... „............
Pusei metą______ _______
Trims minėsiantis________
Dviem mlneeiams................
Vienam mCnaaiui r_____

Chicago  je per neiiotojuai
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Minėsiu i ____________________  75c

Suvienytose Valstijose, ae Chicagoje, 
paltui

Metams ........... _ 87.00
Pusei metų ........... ..........._—„ 8.50
Trims mėnesiams.................... 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
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Metams .»------- ------—---------_ 88.60
Pusei metų__ ..........  . 4JK)
Trims mėnesiams ____ _____ 2.56
Pinigus reikia siųsti palto Monay 

orderiu kartu su užsakymu.

cijos kraštą valdyti. Valdžiai, 
užimtai komplikuotų valstybės 
problemų rišimu, niekas netu
ri teisės kliudyti. Todėl Euro
pa staiga pradėjo nepastebėti 
tų biaurumų, kuriuos lietuvių 
fašistinis režimas daro nuka-

; Koperacija ir Lietuvos 
ekonominė padėtis

politinis režimas 
kūdikis gruodžio 
perverstu o. Val- 
iš vienos tik na-

Paprastai su koma, jog kope
racija yra vargo duktė. Toks 

i pasitvirtina 
Lietuvos ekonominio gyvenimo 
faktais.

Prieš karą Lietuvoje buvo 
jau gerokai išsiplėtusi vartoto
jų ir kredito 
didysis karas 
Po karo teko 
tyti iš naujo.

cija yra didžiausis spekuliacijos 
riešas, koperacija nežada ats

kiriems žmonėms didelio pelno, 
bet ji nuosekliai veda visą kraš
tą prie geresnes ateities. Taigi, 
kelią koperacijai! [‘Talka”].

Praeito mėnesio pabaigoj Šveicarijoj įvyko tarptauti
nė spaudos ekspertų konferencija. Viena svarbiausių 
konferencijos rezoliucijų, tai kovoti su valdiška cenzūra 
taikos metu. Italijos spaudos atstovai, kurie ypač kenčia 
nuo cenzūros ,rėmė rezoliuciją. Buvo priimta rezoliucija, 
reikalaujanti, kad valstybe negalėtų išvyti užsienio žurna
listus be pasitarimo su žurnalistų komitetu. Daugiausiai 
buvo nusiskundimų prieš Italijos fašistų valdžią, kuri be 
jokios atodairos veja lauk nepalankius sau žurnalistus.

Įdomu pastebėti, sako savaitraštis The N a t i o n , 
kad laike diskusijų apie cenzūrą, Guatamalos laikraštinin
kas Asturias pakėlė balsą prieš Jungtinių Valstijų vyra
vimą lotynų Amerikoj. Jis pareiškė, kad Jungtinės Val
stijos kai kuriose pietų Amerikos, salyje cenzūrą palaiko. 
Tų šalių laikraščiams negalima ne tik Jungtinių Valstijų 
politiką kritikuoti, bet dar net draudžiama nepalankiai 
apie amerikiečių pramonės įstaigas rašyti. Spaudimą pa
prastai daro Amerikos valdžios atstovai. Jei kuris lai
kraštis sulig Jungtinių Valstijų nepalankiai nusistatė, tai 
redaktorius gauna įspėjimą ir patarimą savo nusistatymą 
pakeisti. Rifais žodžiais, Jungtinės Valstijos ne tik jūrei
vių pagalba gina savo kapitalistų reikalus lotynų Ameri
koj, bet tuo pačiu laiku dar ir jų laikraščius cenzūruoja.

UŽSIENIO SPAUDA APIE 
LIETUVOS VALDŽIĄ

Akivaizdoj dabartinių Įvykių 
Lietuvoj, bus itin Įdomu išgirs
ti užsienio spaudos cliarakteri- 
zavimą smetoniškos diktatūros, 
štai ką rašo Berline einantis 
“Socialističcskij Viestnik”:

“Dabartinis 
Lietuvoj yra 
17 d. 1926 m. 
džia sudaryta
cionalistą (tautininkų) partijos 
narių. Juos palaiko darbo fe- 
derantai, t. y. nacionalistiški ir 
krikščioniški socialistai. Pasku
tiniame Seime tautininkai tu
rėjo tris atstovus iš bendro 85 
atstovų skaičiaus, o federantai 
du kartu daugiau. Valdančios 
partijos įtaka šalyj labai sil;>- 
na. Prie Lietuvos nepriklauso
mybės atgimimo tautininkai 
pasirodė esą monarchistines 
valdžios šalininkai. Jie yra prie
šingi žemės reformai—stambių 

paroeliacijai. Užgriebę 
j savo rankas, jie toli- 
žemės parcelidciją su

valdo jie šalį pagalba

POTVYNIŲ SRITIS IR REPUBLIKONŲ POLITIKA

Prieš kiek laiko Jungtinių Valstijų prekybos sekre
torius, Hoover, aplankė Mississippi sritį, kur siautė pot
vyniai. Kaip laikraščiai praneša, Hoover ten štai ką su
rado :

Apie pusė milžiniško rajono, kuris buvo vandens ap
semtas, eina prie bankroto. Derlius ten toks menkas, kad 
apie jį ir kalbėti neužsimoka. Raudonasis Kryžius dar ir 
iki šiol maitina ir aprengia daugiau, negu 60,000 žmonių. 
Bet dar didesnis skaičius gyvena pusbadžiu. Apie 50,000 
beturčių serga pelagra. Mokesniai nemokėti. Finansavi
mas mažesniųjų farmerių yra būtinas reikalas. Savo jė
gomis jie negalės ukius atstatyti.

Ką daro Coolidge’o valdžia tų nelaimingų žmonių pa
dėties pagerinimui? Prezidentas, kaip žinia, vis dar te
bėra priešingas sušaukimui kongreso, kuris turėtų su
rasti priemones nuo potvynio nukentėjusių šelpimui. Ma
ža to, prezidentas tikisi, kad nieko neapgalvoto nebus pa
daryta, kas pastatys pavojun mokesnių sumažinimą. The 
N e w Republic sako, jog prezidentas nebuvo pakan
kamai atviras. Jis turėjo dar pridurti, kad 1928 m. įvyk
sta prezidento rinkimai, ir todėl republikonams reikia ge
rai pasirodyti. Mokesnių numažinimas, žinoma, žymiai 
sutvirtins republikonų poziciją. Prie viso to reikia dar 
pridurti, kad potvynių aukos savo dauguma yra demo
kratai, todėl gelbėjimas jų nuo bado republikonams jokios 
naudos negali atnešti.

valdžią 
ipesnę 
stabdė, 
karo diktatūros, karo padėties 
ir karo cenzūros. Išauklėti ca- 
i istinės tvarkos dvasioj, jie pa
sisavino visus jos ‘nuraminimo 
ir reformų’ metodus.

“Mažas, lx't charakteringas į- 
vykįs. Praėjus kelioms die
noms ix) perversmo į Lietuvą 
teikėsi atvykti Suvorinas. Turė
jo draugišką pasikalbėjimą su 
x aidžios galva Voldemaru. Su
sitikimas, kaip kalbama, buvo 
labai sujaudinatis.

“Italija irgi pasiskubino nau
jojo Lietuvos režin|o privalu
mus Įvertinti. Ji. apdovanojo 
Kauną nuolatiniu savo valdžios 
atstovu.

“Apač didelį malonumą ir 
dėmesį Lietuvai staiga parodė 
Anglija ir Francija. Sunku, ži
noma, tą susidomėjimą išaiš
kinti ekonominių ir kultūrinių 
interesų artumu. Dar sunkiau

valstyės valdymo sistemį gi
miningumu. Anglijoj ir Fran
ci joj demokratija ir parlamen
tarizmas, o Lietuvoj fašizmas. 
Mažas skonio skirtumas. Bet 
t.ii mažmožis... Svaru tik tai, 
kad Lietuvoj puikiai veikia 
karo lauko teismai. Sušaudy
mas kelių komunistų, kurie buk 
i uošėsi nuversti dabartinę Lie
tuvos valdžią, susyk pakelė 
tautininkų prestižą akyse la
biausiai pgrlamentariškos šalies 
Europoj. Po šaudymų prasidė
jo opozicijos elementų areštai, 
t rėmimas į koncentracijos sto
vyklas, uždarymas daugelio 
1 rofesinių sąjungų, uždraudi
mas susirinkimų ir t.t. Užmegs- 
ti ekonominiai ir politiniai ry
šiai tarp Letuvos ir 
t ipo nutraukti. Kas ir

Rusijos

santy-

SMURTININKAI IEŠKO TALKININKŲ
“Draugas” praneša, kad tautininkai esą rimtai mano 

taikintis su krikščionimis demokratais ir kitomis dešinio
siomis partijomis. Girdi, ieškoma būdų tiems ryšiams už- 
megsti.

Matomai, tautiški fašistai apžiojo tiek, kiek nebegali 
atkąsti. Tad labai galima, kad jie dabar bandys susiar
tinti su Krupavičiaus fašistais, kad galėjus ilgiau pasilai
kyti prįę valdžios ėdžių.

Džiaugtis dėliai to, žinoma, neprisieina. Šiandien 
niekam nėra paslaptis, kad klerikališki fašistai irgi per
versmui ruošėsi. Jų nelaimei, Smetonos šaika už. akių 
jiems užbėgo. O kai po perversmo klerikalai visiškai nuo 
valdžios tapo atstumti, tai jie pradėjo skandalą kelti. Bet 
kaip greit jie bus prie valdžios prileisti, taip greit jie nu
siramins.

Toks tokį pažins ir ant alaus pavadins.

“Apie lietuvių-lenką
kius. Jie, be abejojimo, nenor
malus. Tatai kiekvienas su
pranta. Tie santykiai turi būti 
išlyginti. To galima atsiekti 
lik vienu budu: nešališku re
ferendumu Vilniaus krašte. Taip 
žiuri į tą klausimą pažangioji 
Lietuvos visuomene. Bet kai 
kurie diplomatai priprato lai
kyti tautas, pasiremdami nei
giamais, bet ne teigiamais pra
dais. Jie galvoja maždaug taip. 
Pilsudskis ir Voldemaras nega
li tiesioginiai susitartai dėl 
Vilniaus, 
kas 
abu 
yra 
los.
j Maskvą, ir finansų klausimas 
laimingai išspręstas. Mažas pa
tarnavimas už mažą naudą. Pa
tarnavimas, tiesa, laikinas, bet 
užtat ir nauda labai problema
tiška. Bet mažas žmogus jau
čiasi laimingas, kai jam tenka 
griežti nors ir ant dešimto 
: inuiko, bet dideliame orkest
re !

“Gyvavimui dabartinės val
džios Lietuvoje painiava jos iš
orinių santykių yra labai nau
dinga:'palengvina be konstitu-

susitartai
Bet pas juodu yra 

tai bendra kitoj plotmėj: 
nekenčia bolševikus ir abu 
reikalingi užsienio pasko- 
Pakanka atsukti nugarą

motoj sauvaliavimu Alyj. Lietu-* pasakymas gerai 
vos Seimas, kuris savo daugu
moj susidėjo iš demokratinių 
elementų, perversmo valdžiai iš
reiškė nepasitikėjimą. Už tai 
Seimas buvo paleistas, nes Vol
demaras pareiškė: * ne vaidžia 
yra Seimo pasitikėjimo reika
linga, bet Seimas—valdžios pa
sitikėjimo.

“Lietuvos konstitucija reika
lauja, kad po Seimo paleidimo 
rinkimai naujo Seimo Įvyktų 
už dviejų mėnesių. Tai yra 
priešinga valdančiosios parti
jos interesams. Tarp konsti- 
Jucijos ir valdžios kyla kon
fliktas. Konstitucija remiasi 
žmonių atstovybe, o dabartinė 
valdžia —durtuvais, žmonių at- 
stovybė tapo išvaikyta, o dur
tuvais dar galima pasitikėti. 
Todėl pergalę laimėjo valdžia. 
Konstitucija tapo pašalinta, o 
valdžia pasiliko. Ji, tiesa, žada 
konstitucijų referendumo keliu 
keisti. Seimo teisės turi būti 
sumažintos, o prezidento ir val
džios galia padidinta. Refe
rendumo skelbimo tvarka prieš
tarauja konstitucijai. Bet tai 
prietaras. ‘Ne šalis konstitucijai, 
bet konstitucija šaliai’. Šalis — 
gi—tai tautininkai. Jie prirengė 
konstitucijos keitimo projektą. 
Jie padarys referendumą. Prie 
laisvo balsavimo valdžios pro
jektas bus atmestas. Bet tai 
dar nereiškia, kad pati valdžia 
turės griūti. Pąskutinis žodis, 
reikia manyti, priklausys ma
žam apsiginklavusių smurtinin
kų burini. Dalis tų smurtininkų 
susideda iš buvusių baltgvar- 
diečių, kurie lietuvių krauju 
keršija už tas skriaudas, kurias 
bolševikai padarė Rusijoj. Jie 
nustojo galimybės tapti gene
rolais prie euristinio režimo. 
Todėl jie priruošė tą politinį 
režimą, kuris užtikrina tarny
binę karjerą. Po perversmo jie 
tapo beveik generolai.

“Prie tokių sąlygų gyvavimas 
partijų Lietuvoj, išėmus vals
tybines, pasidarė visai negali
mas. Tautininkai ir federan
tai pasisavino sau teisę kalbė
ti .žmonių vardu. Tai ‘tikrų 
lietuvių’ sąjunga. Kitos gi par
tijos—krikščionys demokratai,' 
liaudininkai, socialdemokratai ir 
t.t. —visos iš dešinės ir iš kai
rės privalo nuo žemės pavir
šiaus pranykti. Partijos ir 
partingumas —apskritai nepa- 
kenčiamas reiškinys.’ Tautinin
kai gi ir federantai— ne par
tijos, bet liaudis. Todėl tik jie 
turi teisę gyvuoti.

“Mažumų partijos — žydų, 
lenkų ir vokiečių (rusų nedaug 
tėra ir tie patys nėra Į vie
ną partiją susiorganizavę)—už
sitraukė ant savęs ypač didelį 
valdančiųjų piktumą. Tautines 
mažumos sudaro 14% Lietuvos 
gyventojų, neskaitant klaipė
diečių. Mažumos lošia svarbią 
rolę politiniame, ekonominiame 
ir kultūriniame Lietuvos vals
tybės gyvenime. Ypač žydų 
mažuma suvo rankose koncen
truoja pramonę, prekybą ir 
šalies finansus. Tautinės ma
žumos yra priešingas reakcijai, 
nežiūrint Į tai, iš kokios pusės 
ji nebūtų. Seime, ypač pasku
tiniame, tautinių mažumų at
stovų 'balsai tankiai lošė spren
džiamąją rolę. To negali dova
noti tautininkai. Tą ‘nenorma- 
lišką’ padėtį jie griebtai nuta
rė likviduoti ateityj. Reikia tik 
atatinkamu budu rinkimų j- 
statymus pakeisti. Valdžia, ku
ri Įstatymus skirsto Į paran
kius ir neparankius, nesidrovės 
tatai padaryti”.

Jungt. Valstijų atstovų bu
tas susideda iš pirmininko 
Speaker,' 435 atstovų, dviejų 
teritorijų delegatų ir trijų vie
tos komisionierių.

Jungt. Valstijų augščiausias 
teismas susideda iš 9 teisėjų, 
kurių vienas skaitosi vyriausiu 
teisėju; juo dabar yra buvęs 
prezidentas Wm. ĮI. Taft.

kope racija, bet 
viski} sunaikino, 

beveik viską sta

vnsius geresnę kainą ir tinka
mas rinkas. Ir čia pagalbon 
atėjo koperacija. Nuo 1923 me
tų pradėjo plėstis žemės ūkio 
koperacija, kurtis pieno per
dirbinu; bendroves.

1923, 1924 ir 1925 metai yra ► 
Lietuvos koperacijos plataus 
bujojimo laikotarpis, per kurį 
pridygo daug koperatyvų.

1924, 1925 ir 1926 metų ne
derlius ėmė sunkiai atsiliepti j 
musų ekonominį gyvenimą ir 
slėgti ko|X‘ratyvus. Be sunkios 
bendros ekonominės padėties 
prisidėjo dar tas, kad daug

> įkurta ant

Pasaulio galo laukian
čių kongresas

Didysis karas nualino laukus koperatyvų buvo i* 
ir ištuštino krautuves. Vokie- greitųjų, be kapitalų ir be tin- 
čiai nors labai varžė musų ūki- |<amų darbuotojų.
ninkus ir graibstė jų darbo vai
sius, bet neįstengė viską iŠ ūki
ninkų atimti. Kai vokiečių var
žymas sumažėjo ir kai jie visai 
pasitraukė iš Lietuvos, ūkinin
kai, pajutę laisvę, įtempė 
gas ir ėmė sparčiai gaminti 
vų ir gyvulių perteklių.

Kitas dalykas su fabrikų

ja-

1925 me
tais, galima sakyti, koperaty- 
vų skaičiaus didėjimas beveik 
sustojo, kai kurie koperatyvai 
likvidavosi ir susiliejo su kitais 
koperatyvais. Toks susilieji
mas ir persitvarkymas eina ir 
dabar.

Lietuvoje koperacija tiek
iŠ- plačiai išsiplėtė, kad ji sugel?ė- 

dirbiniais; jų pasigaminti ūki-i jo įtraukti apie 100,000 šeimų 
ninkas negalėjo, turėjo gaben- galvų. Kadangi atskiri kopera- 
tis iš kitur, o kitur tų išdirbi- j lyvai yra susijungę j sąjungas, 
nių buvo maža ir blogos rųsles, o sąjungos taip pat palaiko tarp 
todėl jie buvo brangus Ir sun-,savęs tamprius ryšius, t(xlel 
ku jų gauti. Buvo jaučiama i įtrauktos Į koperaciją 100,000 
dirbtinas kainų išpūtimas pro- Į šeimų galvų sudaro galingą 
kėms, kurios labai reikalingos, I organizaciją su galingu ir pa- 
kaip pu v.: cukrus, druska, ži- tvariu ukiu. 
balas, geležis ir tt. Kad Išsi- prantama, 
gelbėti iš spekuliacijos 
bent ją sumažinti, 1 
sparčiai dygti vartotojų bend- ’viau perneša krašto ekonominį 
rovės. Iki 1920 metų pabai- krizj. Mat koperacija galinga 
gos Lietuvoje vyrauja viena savo vieningumu, perdėm pra- 
koperacijos .rųšis, būtent — vestu dėsniu: vienybėje galybė, 
vartotojų. 
Lietuvoje 
bendrovių, 
tant žydų 
tik 6 kredito koperatyvai, o že- pakankamu kreditu, 
mes ūkio koperatyvų visai ne- dabaf pirmon eilėn 
buvo.

Vartotojų koperacija tiek sti- tų, todėl visos koperacijos prie
ini jautėsi, kad ji bandė apimti, kin stoja kredito koperacija. 
visų koperacijos rųšių darbą:, 
supirkinėjo žemės ūkio produk-! 
tus, kiaušinius, ėmėsi organizuo- .' 
t i kredito koperaciją, pradėjo 
leisti koperacijai pašvęstus laik
raščius: “Sietyną” — Šiauliuose 
ir “Talką” — Kaune.

Iki 1922 metų pabaigos Lietu
voje vyrauja vartotojų kopera
cija, bet nuo 1923 metų padėtis 
pasikeitė.

Kai buvo apyvartoje vokiečių 
marke Lietuvoje niekas nedeja
vo dėl kredito stokos, nes visi pi
nigų turėjo. Mat Europa buvo 
išalkus maisto produktų, todėl 
maisto produktai buvo’brangus. 
Kadangi lietuviai jau pasigami
no tiek maisto produktų, kad ga
lėjo jų dalį išvežti, tai ir vežė, o 
už juos krovė vokiečių markes. 
Įteikia pridurti, kad iki 1922 m. 
pabaigos Lietuvon daug grįžo iš 
Amerikos lietuvių, kurie gausiai 
1 apylė dolerių.

Jeigu iki 1922 metų pabaigos 
nebuvo reikalo* rūpintis pigų 
kreditą organizuoti, tai taip pat 
buvo mažas reikalas organizuoti 
žemės ūkio produktų pardavimą, 
nes ir taip tie produktai gerai 
ėjo ir turėjo kainą.

Susmukus vokiečių markei ir 
kartu sunykus lietuviškam auk
sinui, padėtis pasikeitė. Višų 
piniginiai pertekliai sutirpo ir 
teko galvoti, kur gauti pasisko
linti. Atsirado daug norinčių 
pasiskolinti, bet maža* buvo no
rinčių skolinti, todėl procentas 
už paskolas nežmoniškai pakilo, 
kartais het iki 120, o 60%, t. y. 
5 litai už 100 litų per mėnesį ’ 
buvo laikomi vidutiniški procen
tai. Imta galvoti, kaip apsigin
ti nuo tokių lupikų. Geriausia 
priemonė nuo tos bėdos manyta 
busianti koperacija. Nuo 1923 
metų ėmė sparčiai augti kredito 
koperatyvai.

Nuo 1923 metų pasikeitė cą- 
lygos blogoj on pusėn žemės u- 
kio gaminiams. Europa atsipei
kėjo nuo karo, ėmė gaminti dau
giau javų ir gyvulių, be to su
sitvarkė tų produktų atvežimas 
š Amerikos ir Australijos. Tai- . 
d žemės ūkio produktai ėmė 
pigti ir rinkoje- imta reikalauti 
žemės ūkio produktų geresnes, 
legu 
u vos 

pinti,

Todėl visai su- 
kodel . Lietuvoje 

arba braška privati prekyba ir pra- 
ėmė labai inonė, o koperacija daug leng- • » I • Y 1 Y£ 1 • •

vyrauja '
.rųšis, būtent — vestu dėsniu: vienybėje galybė. 

1920 metų pabaigoje Dabar koperacija rikiuoja sa- 
buvo 320 vartotojų vo eiles ir ruošiasi Į kovą su 
tuo tarpu, nesktii- ekonominiu 
liaudies bankų, vos

skurdu. Dabar 
koperacija susirupinusi pigiu ir 

Kadangi 
statomas 

klausimas apie suradimą kredi-

Musų gyvenamoji gadynė 
nerdėm pasižymi Įvairiausiais 
kongresais. Per daug jau Įpra
to žmonės kongresuoti. Ruošia 
jie kongresus dažnai tokiais 
klausimais, kad iš šalies besi
klausančiam nenoroms šypsena 
’upas kreipia. O jau toks kon
gresas, kuris ką tik Paryžiuje 
pasibaigė, priverstų net ir mo
linę statulą šypsotis, nes visi 
tie, kurie laukė pasaulio pa
baigos ir nuskirdami laiką ne
kartą nusivylė ir karčiai buvo 
už tai pajuokti, susirinko ap
tarti savo nelabai smagią būk
lę. Tokie žmonės, kurie kiek
vieną žymesnį įvykį riša su pa
saulio pabaiga, vadinami ad
ventistais. Jų yra labai nedaug 
ir sudaro tikybinę sektą. Pran
cūzijos adventistų ir įvyko 
kongresas. Įdomu tai, kad 
svarbiausias šio kongreso klau
simas buvo pasaulio pabaigos 
klausimas. Del to klausimo iki 
sočiai išsikalbėjus priimtos toks 
nutarimas: visi adventistai ti
ki, kad katastrofingosios aud
ros, nuostabiausi oro svyravi
mai, sustiprėjęs ugniakalnių 
seikimas ir dažnas meteorų 
kritimas, o pagaliau paskuti
nieji politiškam gyvenime ne
susipratimai rodo neišvengiamai 
artėjantį pasaulio galą. Bet ka
da jis bus, kongresas pasidro- 
vėjo laiką paskirti, štai ką reiš
kia neviena gudri galva.

pirma buvo, rųšies. Lie- 
ukininkai turėjo susiru- 
kaip gauti už savo daro

•Lietuva smulkaus ūkio kraš
tas, Lietuvoje nėra stambių ka

pitalų, todėl koperacija, subur
dama šimtus tukstanjių žmonių 
ir iš jų sutraukdama nors nedi- 

“ dėles pinigų sumas, pajėgs kraš-
tą išvesti iš sunkios ekonominės 
padėties.. Kad tas galės įvykti, 
tai liudija kitų kraštų istorija, 
nors ir Dąnijos, kuri tik kope- 
racijos dėka pasiekė tokio aukš
to kultūros laipsnio.

Dabar pradeda atslūgti spe
kuliacijos ūpas ir ima viršų 
nuoseklus darbštumas. Kopera-
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Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 rf 
Rezidence 6640 S. Maplewood Av. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, aLL.

c
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos 

9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, 111.

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

> J

♦

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. 3201 So. Wallace Street

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

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107 

Valandos:] nuo 9 ikl 11 val« ryte;
I nuo 6 iki 8 vai. vakare

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

DR. P. T. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Ilalsted St. 
Chicago, III.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, 111.

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 

Ultravioletine šviesa ir diathennia

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 So. Western Are.

Tel. Lafayette 4146
• , , > i nuo 9 iki 11 v. ryto 
Valandos į nuo (j jkj 9 Val. Vak.

c

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, 1LL.

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

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedelioj pagal sutarti 
3401 SOUTH' 11 AUSTEI) STREET 

CHICAGO, 1LL.



Ketvirtadienis, Rago

CHICAGOS 
ŽINIOS

Painokos

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

noms” kailį, ir liek revoliucio- 
nišktii, kad net surado, jog 
Hart Schafner šapose maža 
unija.

North Side
Duodama Y. M. C. A. mokyk

lose pradinėse, elementarinėse 
ir aukštesnėse anglų kalbos pa
mokos. Mokytojus parūpina 
Ghicagos švietimo taryba. Duo
dama pamokas anglų kalbos 
svetimšaliams trečiadienių ir 
ketvirtadienių vakarais nuo 6 
iki 7 vai. Popiečių pamokos nuo 
3 iki I vai. po pietų. Galima 
imti ir privačias lekcijas,«jei kas 
nori.

Kam yra patogiau lankyti 
Y. M. G. A. vidurmiesčio mo-

cen traliniame šios organizaci-

O kam patogiau lankyti \Vest 
Side skyrių, tie gali užsiregis
truoti 101 S. Ashland blvd.

Gentralinio skyriaus Iri. Ran-

duodama visose

riaus telefonas iiaymarket
HdMi.

Pamokos
mokslo ir amatų srityse, moki
nama svetimų kalbų, taipgi šo
kių, muzikos, dainų. Yra gim
nastikos instruktoriai.

West Side

9,

Nekurie pradėjo juoktis iš 
tokių spyčių ir laukė, kada už
baigs savo giesmes tavorščiai. 
Paskiau pradėjo rimtesni 
kriaučiai -kalbėti. Girdi, kad tai 

zbuvo pagarsinta, tai gal nėra 
garbės, bet juk toj šapo J nėra 
apšaukta streikas ir nėra strei
ko. Tiktai, kad ne unijinė ša
pą. Todėl ir jokio baisumo nė
ra. Tiktai čia Maskvos pastum
dėlių kabliukas ir jus, girdi, 
tavorščiai, atvažiavot į susirin
kimą mašinomis, ir jos visos ne 
unijos darbininkų dirbtos. Tai, 
reiškia, ir jus patys skebai. 
Girdi, nesenai buvo prisiųstas 
lokalui laiškas iš cigarų darbi
ninkų unijos, kad 
cigarų kompanija
džiausią skebų kompanija, bet 
“Vilnies” piknike komunistai, 
apsirengę raudonom rubaškom 
rūkė ir pardavinėjo vien 
Halina cigarus.

Visi pradėjo juoktis, o 
tavorščiai tai lig ant žarijų
IK) pasodinti: ir sėdas i? stojas, 
o labiausiai tai Jakštas, Malse
nas, Prusis ir Butvilą. Tai tikri 
doros 
vesta 
tui. .

Po 
baigė,
tuoj smuko į namus, 
kriaučiai, 
giau,

t
 Simpatiškas — 
Mandagus ‘~ 
IGeresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų, Patarnavi
mas. » I

J. F. Eudeikis. Komp. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage A v. 

Tel. Yerds 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 Sb. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

.3201 Auburn AveM Tel. Blvd. 3201

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

Dr. J. W. Beaudetle
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.

naujoj vietoj
VAITUSH

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvina aklą {tempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, norvuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregyst^ 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atvda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p

4712 So. Ashland Avė.
Te:. Boulevard 7589

Valandos:
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7. iki 10. Ned8- 

lioj nuo 2:80 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.*

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL ?464

Garsinkite Naujienose

Pastaba: Mano ofisas dabar randai Z

La Halina 
esanti di-

La

tie 
ta-

& 0. LAGHAVIGZ
____ Lietuvis Graborius 

ir Balza m notoj as 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

ligoniai. Apkalbėjus, pa
tas dalykas biznio agen-

to ir susirinkimas užsi- 
Maskvos pastumdėliai 

Kiti gi 
pasišnekučiavę il-

apleido svetainę.
— KriauČius.

Tef. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
Graborius

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

1911 Canalport Avė.
Chicago

Penktadienį, rugsėjo 
malgameitų svetainėj atsibuvo 
lietuvių kriaučių 269 lokalu su
sirinkimas. Atidarius susirinki
mą pirmininkui V. Pačkauskui, 
buvo skaityta protokolai iš pra
eitų Nutarimų ‘ir pildomosios 
tarybos. Pažymėtina vienas ge
ras dalykas iš pildomosios ta
rybos' nutarimų, tai kad atvė
sus orui susirinkimuose butų 
pašvęsta nors pusė valandos 
paskaitoms arba naudingom 
prelekcijom.

Joint Board delegatai prane
šė, kad Joint BOard paaukavo 
2,000 dolerių angliakasių strei- 
kieriam. Prie būdavo j imo A- 
malgameitų namo darbai eina 
pirmyn.

Biznio agentas pranešė, kad 
darbai tina vidutiniškai, prft 
to dar pranešė, kad iš \Vauke- 
gano darbininkai šaukėsi uni
jos pagalbos, nes bosas numu
šė praisą nekurioms sekcijoms. 
Uaukeganc randasi Goldsteino 
oi>en šapu. Pora metų atgal bu
vo bandoma ją suorganizuoti, 
bet nebuvo pasekmių. Dabar 
gi, kada numušė kainą, tai ir 
tie darbininkai šaukėsi unijos, 
kurie pirmiau buvo priešingi

Myers Hardine, Douvlas jaj. Unija mananti, kad muš 
Parko direktorius ir buvęs in- kainą visiems darbininkams, to 
struktorius keletą metų Eck- dėl bus geresnės pasekmės or-. 
hart parke, užėmė vietą, kurią .gauruotu 
pirmiau turėjo H. Gilson, kaip, Iš valdytas raportų nieko 
direktorius • atletikos Ghicagos Į svarbaus nebuvo, tik pirmlnin- 
VVest parkuose. P-as Gilson re- kas pastebėjo, kad lokale vis- 
zignavo iš tos vietos, kad už- kas tvarkoj einasi, susirinki

muose duodama balsas ir gali 
kalbėti pagal savo minčių, bet 
laikraščiuose esti visokių melų 
ir šmeižtų prirašyta, todėl pra
šė, kad kurie rašo į laikraščius 
tegul rašo tiesą, o nesivado
vautų partiviš kūmais.

Paskiau sekė nauji sumany
mai. Pratarus pirmininkui apie 
naujus sumanymus, pašoka 
viepas Maskvos tavorštis ir 
pradeda spyčių rėžti apie “Nau
jienas“, mat, “Naujienose” til
po pagarsinimas, kad reikia 
darbininkų dirbtuvėse, kur nė
ra unijos kontroliuojama. Pa
šoka dar trejetas kitų Maskvos 
pastumdėlių ir “pila” “Naujie-

ėmus gimnastikos mokytojai 
vietą ('.ranc kolegijoj.

Be to, p. Hardine bus \Vest 
Side parkų žaismių sujKrinten- 
dento, p. Schultzo, pavaduoto
jas. P-as Hardine, kaip atleti
kos direktorius, turi daug pa
tyrimo šioj jaunuomenės auk
lėj imo srity j

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

Ne Atidėliokite Ilgiau
Jsiveskit namų aočildymo reikme
nis j savo namą ateinančiai žie
mai — už keletą dienų gal jau 
ateis šaltas oras.

Pašaukite irius telefonu
arba atsilankykit į musų ofisą, o 
inųsų inžinierius išaiškins jums, 
kaip galite turėti apšildymo reik
menis savo namuose su mažomis 
išlaidomis.
^Mes taipgi duot ame reikalingus 
įrankius ir planą dykai.M. LEVY & co

KAMPAS STATU IR 22 GATVIŲ
Telefonas j visus departinmtus — Calumet 0614-0645
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė
Tel. Sugina w 4847

Marguette Park
Vakar pradėta kasti pamatas 

ligunbučiui, kurį statys Mar 
guette Parke, prie lietuvių vie
nuolyno, Pralotas Krušas, sako
ma, pirmą lopetą žemių išme
tęs. Buvo susirinkusių parapi- 
jonų ir šiaip žiūrėtojų tos ce
remonijos. — Kep.

SPORTAS
GOLFAS

Šiandie užsibaigia Daily 
News 14-tas metinis golfo tur- 
namentas 'ir turėjo įvykti 
“Naujienų” pirmutinis golfo, 
turnamentas, bet dėl šitų ir 
keleto kitų priežasčių “Naujie
nų” paroda įvyks sekantį ket
virtadienį, būtent rugsėjo 22 
d., 1 vai. po pietų Cog-llill gol
fo klube.

Kurie jau užsiregistravę, tu
rės daugiau laiko 
gerai lošti, nes
prizų yra laimėjimui, 
dar neužsiregistravę, 
binkit. Registruokitės 
nose”, “Aušroje” ir 
Golfo klube.

Cog-IIill links gana
oro tikimosi gero, visos kliubo 
privilegijos tą dieną suteikta 
mums lietuviams. Prizų yra 
daug, tik reikia lošti, gėrėtis 
ir prizai laimėti.

Fore visi lietuviai golliniu
kai ir golfininkės į “Naujienų” 
pirn/itinį golfo turnamentą! 
Valio “Naujienos” už surengi
mą šios golfo parodos.

—Go-lfininkas.

prisirengti 
daug gražių 

O kurie 
pasisku- 
“Naujie- 
Lietuvių

gražios,

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri

LEONARDAS ASTRAUSKAS
Mirė Rugsėjo 14 dienų, 2:05 

valandų ryto, 1927 m., sulaukęs 
19 metų amžiaus; gimęs Chica- 
goj, Rugsėjo 29 d., 1908 m., pa
likdamas dideliame nubudimo 
savo mylimuosius ir mylinčius 
motinų, dvi seseri ir tris brolius. 
Dabar randasi prirengtas j pas
kutinę kelionę, namuose 3338 S. 
Union Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Rugsėjo 17 dieną, 9 vai. iš ry
to iš namų į šv. Dovido parapi
jos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas į 
tautiškas kapines.

Visi A. A. Leonardo Astraus
ko giminės, draugai ir pažįsta
mi ir taipgi draugai likusių nu
budime jo mylimųjų esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimų ir atsisveiki- 
mą.

Nuliūdę liekamę,
Motina, seserys ir braliai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeikis, telefonas 
Yards 1138.

VITOLDAS ČERKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vugsėjo 12 dienų, 7:30 valandų 
vakare, 1927 m., sulaukus 43 
metų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskričio, Kaltinėnų miestelio, 
Amerikoj išgyveno 19 metų, 
paliko dideliame nubudime mo
terį Zofiją, po tėvais Navickai
tę, dukterį Stefaniją, 3 sūnūs 
Bronislavų, Juozapų ir Stanis
lovų, du brolius, Pranciškų ir 
Ipolitų, 3 pusseseres, Zofijų, 
Kazimiera ir Valeriją, ir gimi
nes, o Lietuvoj senus tėvelius, 
4 seseris ir brolį. Kūnas pašar
votas, randasi 1643 W. 47 St.

Laidotuvės jvyks Subatoj, 
Rugsėjo 17 dienų, 8 vai. ryte iš 
namų j Šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vitoldo Čerkaus- 
kio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiam! 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Moteris, vaikai, broliai, 
pusseseres ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

1

ONA SAKALAUSKIENE
t PO TšVAIS TALANDŽIUTĖ

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 nubudime vyrą Juozapą, dukterį 
Oną — 13 motų, 6 mėnesių, 2 pusbrolius, Antaną ir Povilą Peliackus, 
2 seseri, Agotą Giedraitienę ir Marijoną Jorkšienę ir švogerj Jurkšą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 610 W. 15 St.

laidotuvės įvyks I’ėtnyčioj Rugsėjo 16 dieną, 8:30 vai. ryte iš 
namų į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sičių, o iš ten bus nulydėtas j šv. Kazimie
ro kapines.

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

Nubudę liekame
VYRAS. DUKTĖ IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7582. , .

I CLASSIFIED ADS.
Kas, ką, kur, 4 . kada

rengia, veikia ar kviečia
. -____________j_. - ,<■ /> , -

Announcements
Pranešimai

HumboldV Park Lietuvių Polit. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas at
sibus ketvirtadieny, rugsėjo 15 d., 
1 iuinboldt Maceabee svetainėj, 1621 
N. (’alifornia avė., 2 lubos, 7:30 
vai. vakare. —A. Walskis, sekr.

Vilniaus Vadavimo Komiteto susi
rinkimas jvyks ketvirtadieny, rugsėr 
jo-september 15 d., -8 vai. vakare, Lie
tuvių Auditorijoj.

Tarp kitų dalykų bus svarstoma su- 
J rengti Vilniaus gėdulio diena atei

nančio mėnesio pradžioj Chicagos 
mieste ir kitur. Visi nariai prašomi 
atsilankyti ir atsinešt naujų sumany
mų'. ' —V. V. K-to Valdyba.

PADEKAVONE ,

S. L. A. 183 Jaunuolių Kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks seredoj, 
September 14 d., Mark White Sq. 
Nariai malonėkite atsilankyti. Kvie
čia — Kuopos Valdyba.

A. A. Kasiera's Kiuris kuris mirė rugpjūčio 30, 1927 ir tapo 
palaidotas rugsėjo 12, 1927, o dabar ilsis šv,. Kazimiero kapinėse.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausių padėkų dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vainikus draugams. Dėkavojame 
musų dvasiškam tėvui, Kun. Kl. Skripkai, Kun. Martinkui ir 
kitiems kunigams, kdrie atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sie
lų; dėkavojame graboriui Eudcikiui, kurs savu geru ir manda
giu pataranvimu garbingai nulydėjo jj j amžinantį, o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimų ir rūpesčius, dėkavojame grabne- 
šiams, gėlių aukotojams, gėlių nešėjams, vargonininkui Ikiuk- 
šiui, ačiū .visiems tiems, kurie prisidėjo prie šių laidotuvių ir 
paguodė mus sunkioje valandoje, ir dalyvavusiems laidotuvėse; 
o tau musų mylimas vyras ir tėveli sakome: ilsėkis šaltoj že
melėj.

Lieka nuliudusi
ŠEIMYNA KLORIŲ.

PADEKAVONE
A. A. Jadvyga Jurjonienė kuri mirė rugsėjo 9, 1927 ir tapo 

palaidota rugsėjo 12. 1927, o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse.
Mes atmindami jos prasišalinimų iš musų tarpo, reiškiame 

giliausių padėkų dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms ir sutei
kusiems vainikus draugams. Dėkavojame musų dvasiškam tė
vui Kun. Martinkui, kuris atlaikė jspudingas pamaldas už jos 
sielų, graboriui Eudeikiui, kurs savu geru ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulydėjo jų j amžinastj, o mums palengvino per
kasti nuliūdimų ir rūpesčius, dėkavojame visiems giminėms, dė- 
kavojame grabnešiams, gėlių aukautojams ir gėlių nešėjoms, 
vargonininkui Daukšvui, draugams ir pažjstamiems ir paga
linus dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; 
u tau musų mylima motinėlę sakome:/ilsėkis šaltoj žemelėj......

Lieka nuliudusi
’ 1 /* • ,

ŠEIMYNA JONIKAVlčIŲ.

—

THEM DAYS ARE GONE FOREVER (A New Tune Each Day*

i <scrr a Y ve 
a. (5^10 faa5 i - -
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_______ . MAA*

potemkin
Dabar perstatomas Playhouse.

410 So. Michigan Avė. Lošia 
nariai Maskvos Dailės Teatro ir 
Prolet Kult. Kainos — 50c. ir 75c. 
Subatoj •*- 75c ir $1.

Marųuette Park. — Lietuvių Po- 
.... .i Kliubo nepaprastas prieš- 

ket- 
val. 
prie 
avė.

* litikos
piknikinis susirinkimas įvyks 
virtadieny,, rugsėjo 15 d., 8 
vakaro, Kapalenijos Aame, 
Marųuette Rd. ir So. Talman 
Visi nariai kviečiami atvykti.

J. A. Mickeliunas, pirm.

ir K. Kliubo susi- 
rugsėjo 16 d., 7:30 
J. Ažerskio svet., 
st. Malonėkit visi 

atsilankyti, nes

Joniškiečių L. 
rinkimas atsibus 
vai. vakare, J. 
4666 S. Paulina 
nariai ir narės 
yra daug svarbių reikalų, kuriuos 
turėsim aptarti. Raštininkas L. Y.

Personai
Asmenų Ieško '

TONSILAI IR ADENOIDAI 
TIK UŽ $25

Širdies ligos ir reumatizmas paeina 
nuo ligotų tonsilų. Išimki^ juos dėl 
savo apsisaugojimo, Dr. Frank L. 
Nathunson, 3646 W. Madison St. Van 
Buren 7556.

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-division že

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

A. B. ALLEN
•34 N. La Šalie St. Central 3355

ANGLŲ KALBA
Gramatika, augštesnės mokyklos • 

mokslas, privatinės instrukcijos. 
L. K. Markoff, 3403 W. Madison st.

I Tel. Nevada 3073.

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino 
arba našlio nuo 30 iki 40 metų. Aš ... «« _■ .... j)a_

ar-
esu našlė, 30 m. amžiaus, nei 
gota, nei biedna. Imsiu civilinį 
ba bažnytinį šliubų. Rašykite:

Box 972
1739 S. Ualsted st. 

Chicago, III.

PAIEŠKAU moteries arba mergi
nos prie namų darbo. Gera alga. 
3860 So. Emerald avė.

PAIEŠKAI] savo dėdės Joųo 
Dvilio, koki 30 metų Amorike. Pa
eina iŠ Tauragės apskričio, Žvigų 
parapijos, sodžiaus Gorainų. Jeigu 

Įkas žinote arba pats atsi šaukit ant 
i šio adreso; J. Waitkus, 127 Spruce 
St„ Oil City, Pa.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

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

- ■ -—L_>---------—» — —....................... —« Tz —

REIKIA jaunos moteries namų 
darbui. Mrs. Gohen, 1311 S. Ko- 
minskv uvf. ’i'el. Lavvmlale 7967.

BUKI A dviejų patyrusių bcil<- 
rių į skudurų šapą. II. Dray, 1147 
Biue lalanti avė.

(Continued on page 6)
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Help Wanted—Malė
Darbininkų Keikia

Furniture & Fixturcs
Rakandai-Įtaisai

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

Real Estate For Sale
N arijai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Financial
Finansai-Pa&kolos

VYRAI, VYRAI, VYRAI

Puiki nauja proga
Nuolatinė apmokama vieta

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

P A TY RI MAS N EB EIK A Ll NG AS
Mes jumis išmokinsime 

mokinsitės jus uždirbsite. Tik ne
praleiskite šios progos. Gal būt ji 
nebus pasiūlyta kitu 
matykit su manim šiandie, tuoj.

M R. ANTIIONY
Boom 1511 134 N. La Šalie

GRAŽUS 4 kambarių nauji rakan- PARDAVIMUI 2 akrai žemės,
dai, greitam pardavimui, 3 šmotų J20y 180, aptverta ir garažas, prie 
parloro setas, 7 šmotų riešutinis vai- Country linijos, $33.>0 cash, gasns, 
gomo kambario setas, 3 šmotų mieg- elektra, telefonas, taipgi Va akro 
ruimio setas, springsai, matrosas, vir- su 5 kambarių namu. $3250, gasas, 
tuvės setus, 2 kaurai 9x12, lempos ir elektra, telefonas, tik žemė verta 
maži kaurai, viskas už $340, dalimis, , Augančioj apielinkėj, taipgi vi- 
6542 N. Clark St. 1 aa8 blokas prie Grand Avė., 11 lotų

pardavimuį už bargeną. C. A. Kirk- 
wood, 39?9 W. North Avė., Belmont 
2407.Musical Instruments

Muzikos Instrumentai
Už $150 nupirksite mano beveik 

. . naują grojiklį pianą, stiklinį cabfhet, 
I suolelį, 200 rolių. , Matykit šiandie, 
man reikia biskį pinigų. Joseph De- 
mick, 2.332 W. Madison St. 1 fl. frontI’asi-

16 VARTOTŲ upright pianų $19 
ir daugiau, įskaitant suoliuką ir 
daslatymą, 6136 S. Halsted st.

■t

Nuosavas namas su. 
pelnu

EKSTRA! EKSTRA!

REIKALINGAS draivcrys ant soft 
drink troko, — turi turėti šoferio 
luisnį ir prigulėti prie unijos, 3308 S 
Emerald Avė., Yards 2512.

FARNEY mahogany grojiklis pia
nas gerame stovyje, $75 cash. Taip
gi portable elektrinė siuvama mašina, 
bargenas, atsišaukit, 6542 N. Clark 
Street.

SU mažu įmokčjlmu galite 
nupirkti naujų 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabūdavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puikioje Mar- 
quette Park apiėlinkčje, • tik Į 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatVekarių ir boulcvarų. Pirkė-'____________
jas gaus lengviausias išmokeji- ba 5-5 kambarių.

• V r • 1 • 4 •

Pastaba namų 
pirkėjams

Namai kurie randasi prie 
Roman Ave^, tarpe 46 ir 47 
St., netoli Archer ir Kedzie 
Avė. ,

BEI KALINGAS bučerys, mokan
tis darbų. Gera alga, geros darbo 
sąlygos. Atsišaukit tuoj. 1833 So.

PA H DUOSI U savo mahogany 
Steger grojiklį pianų, atsakantiems 
žmohėm.s už $7o, cash $30, kitus 
'šmokėįimais į du mėnesiu. Atsi
šaukit nuo 10 ryti iki 9 vakaro, 1

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

BVDAVOTOJŲ ATYDON
Savininkas parduoda 60 pėdų 

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

PARDAVIMUI prie 6441 S. Rich- 
mond St., 6 kambarių murirtis bunga- j 
low, s pečiai pirkinys, ✓Priimsiu1 
Chicagos lota kaipo dalį jmokėjimo, 
biskį cash. šaukit Hemlock 830Q.

gali lengvai uždirbti po $65 i sa- 
vaitv dirbdami asu manim. I‘Aty
rimas nereikalingas, nes aš išmo
kinsiu Jus. Juni.s apsimokės apžiū
rėti mano pasini) mą. Pasimatykil 
su manim asmeniškai šiandie.

MR. SUTHERLAND 
Room 1002

100 W. Monroe st.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro- 
r.ernė, geroj vietoj* tarpe 2 buČernių, 
ietuvių kolonijoj, 3 kambariai iš už

pakalio, nauji fikČeriai, nebrangiai. 
Savninkas 2917 W. 63rd St.

Tik biskį įmokėti, o kitus 
kaip renchį, nupirksite, 2 
augštų mūrinį namą, 4-4 ar- 

' ; Tie na
mai yra puikiai užbaigti. 
Aržuoliniai trimingai, nau-i 
jds mados plumbingas ir 

1URI but parduotos paliktos už alnktrocį fikčprmi c^ntvp ce- skolą, 2339-41 N. Moddy avė., eleKyr0S HKCeTiai, gawe CC 
bloko nuo Grand avc., netoli karų,, mentUOta ir apmokėta, 1 
2 l>unHulow, i><> 5 kam-. V-,1 r'.lrtiri lini-iii 1VTribulius, stikliniai miegojimui por- ' DloKasjKi zž Karų unijų, jvao- 
čiai, karštu vandeniu šildomi, kie-' Kykla ir bažnyčia čia pat. 
,0 me<cA0BilFiTvMBFR co j Atsilankykit šiandie. Žema 
417 N. Western avė. West 2260 kaina, kokios reikalaujame, 

nustebins jumis.

mo sąlygas. Kreipkitės:
7114 S. Campbell Avė,

Help Wanted—Male-Female
Darbininku Reikia

RESTAURANTAS, ’ bargenas, ge
rtoj vieloj West Side, prie transfe- 
rinio kampo, reikia biskį cash, 
lengvais išmokėjimais. Atsišauki!. 
2260 So. Kirkianti Avė. Ist floor, 5 
blokai j vakaius nuo Cravvford Avė.

2 FLAT, nutrinis namas, 5—5 
kambarių, 4341 Drummond Place, 
visi assesmentai išmokėti, 2 furnas,
> ' •* * r,*,<i Knji .i eoKnn* ■ JOSEPH F. TOMALAkaina $13,500. cash reikia $2500.
G. Earl Grinulef, 4956 N. Kcntucky 
avė. Tel. Palisade 0929. 2650 W. 51st Street

VYRAI, MOTERYS
DIRBTI?
parodysime 

valandų jūsų 
arba dienų,

AR JUS NORITE

Jei taip. tai mes 
jums kaip j vieną 
vakarų liuoso laiko,
uždirbsite $40 į savaitę.

Pasauly didžiausi, bet naujausi 
industrija privertė mumis atida
ryti keletą naujų departmentų. Ne
daro skirtumo ar jųs esat profe
sionalas ar amatninkas, mes turi
me vietą dėl jūsų. Industrijos mi- 
lionai dolerių remia šitą įstaigą. 
Mes pertikrinsime jus be jokios 
abejonės, jei lik jųs suteiksite mmns 
vieną valandą savo liuoso laiko, 
mes mokėsime jums $40 į savaite.

MES PERT1KRINOM KITUS 
PERTIKRINSIME IR JUMIS
Darbas yra paprastas, čia visai 

nereikia nieko parduoti, o jūsų 
proga dėl didesnio pasisekimo su 
Amerikos didžiausiais projektais 
yra neaprubeliuota. Jei tik 
virš 25 metų amžiaus, jųs 
tikti tai vietai.

šis darbas netrukdys jusŲ 
dabartinio jūsų užsiėmimo
Jei jųs esate asmuo, kuris nori

te toliau prasisiekti ir ‘(auti daugiau 
algos negu dabar į 'tūle, tai at
siliepkite asmeniška ’»g šio pa
skelbimo, lygiai 8 vai. vakaro.

(PėtnyčioM vakare, rugsėjo 16) 
Room 453, CONAVAY B LIK i. 
111 \VEST NVASHINGTON ST.
Atsilankykit, nežiūrint didelių 

karščių. Tai bus didžiausi* dalykas 
kokį jųs kada esat padarę.

esate 
galite

nuo

Brighton Parke 
Apžiūrėkite šiuos pui
kius 2 apartmentų na
mus, paskui nusipirkite i

3 NAUJI mūriniai bungalow, 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.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 
• 6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontrastus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3§04 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-0716

sau vieną

Kaina $11,950 ir 
daugiau

Už $3250 nupirksite 2 fintų 
dinį namų, 6—6 kambarių,
vanos, elektra, gasns, pečium

me- 
yra 
šll-

(lomas, užpakaliniai porčiai, ce
mentuota elė, netoli 42 St. ir Prince-1 
ton avc. Lotas 25 V125, rendų $45 Į 
j mėnesį,, tiktai bislcį įmokėti. Tel. 
CommodoFe 1184.

Financial
Finansai-Paskolos

^dSMORCitiUŠ
Padarome į porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO 
1647 W. 47th St.

PARDAVIMUI j Park Ridge, 422 
Lake Avė., 6 kambarių reizoenci- 
ja, karštu vandeniu šildoma, kam
pinis lotas, 87 X124, assesmentai iš
mokėti, $13/>00, — $5,000 cash,, 
2’/6 bloko North Westcrn Stotis. 
G. Earl Grfnder, 4956 N. Kcntucky 
avė. Palisade 0029.

''TfiMYKIT lietuviai šitų negirdė
tą bargeną. Parsiduoda restoranas 
labai pigiai, tarpe dirbtuvių ant 
bizniavo streeto. Biznis geras ga
lima sakyti aukso mainos. Lysas 
dar ant dviejų metų. Turiu par- -
duoti į trumpą laiką. Priežastį pa- j PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
tirsit ant vietos. Matykit savinin- namas su garažium. Puikioj apiehn- 
ką R. B. Grill Shop, 4928 S. Western k5Je> Roselande. Parduosiu pigiai. | 
avė., Ch-go. 'tel. Rcpublic 5959. i 16520 So. State St.

PARDAVIMUI ice cream parlor, Pardavimui 9 kamb. namas, tinka- 
cigarų, cigaretų, mokyklos įrankių mas dėl rooming, 3-6 kambarių, 2 va- 
ir kitokių mažmožių krautuvė. Pi
giai. Skersai gatvės lietuviška mo
kykla, 1437 So. 49th Ct., Cicero, UI.

KAINA nužeminta $2000, kų tik 
užbaigtas 5 knmbarių bungalow, 
5233 S. Kilpatrihk Avė., bloko 
į pietus nuo Archer avė. karų, fur-

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

PARDAVIMUI grocernė, gera vie-1
ta, parduosiu pigiai, pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos, 4416 So. 
Hermitage Avė.

PADSILUODA kriaučių šapa South 
Side, ant biznio gatvės, 3 metų lysas. 
Priežastis pardavimo — nesveikata. 
Atsišaukit tuojaus. Prospect 6453.

SALDAINIŲ, cig 
mokyklos reikmenų 
remia, 4 gyvenimui 
uas lysas, didelis 
\V. 38 St. ‘

PARDAVIMUI lunch room; se
nas, geras biznis. Parduosiu pigiai, 
nes turiu 2 bizniu, arba mainysiu 
į lotą arba automobilį. 5310 So. 
\Ventworth. Tel. \Ventworth 2870.

nos, pilnai furnišiotas, 2-2 karų gura- nas šildomas, aržuolo trinias, grą
žai, elektra, $7000, cash $2000, išmo- j žiai dekoruotas, stikliniai porčiai, 
kėjimais. Herbst, Sav. 749 W. 43rd kaina $(>500. 1808- S. Ashland avė. 
St. paprastomis dienomis. " Canal 1272.
--------------------------------------—---------------------------------- ..  ......................... . — I  ----------------- ■ i , ■ ■■ —... ■ , ■ -L, ■ ■ ■ - ■■■■ i —"

Pastatysiu (ant SAVO LOTO. Duo- Kampinis lotas, 60x125, kontrakto- 
siu lotą ir pastatysiu 5 kWbharių mu- ciai, turi būt parduotas į dvi savaiti 
rinj bungalow, aržuolo irimas, furnas mano speceliu pa$|ul|mu, $7500 cash. 
šiluma, tik $500 įmokėti, kitus kaip 5617 S. Mąrshfield Av. Prospect 10569 
rendą. David Whitelaw, Builder. 4417! — ------- —
N. Major Avė. Tel. Kildare 8490. '•

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

GRAŽUS bungalow, karktu 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.

Pardavimui 10 akrų prie 8Q ir 52, 
dvigubas, ’>> sekcijos linija, $12,000 
akras — 25% jmokėt, kitus išmokžji- 
miaia. Tel. Sunnyaide 6925.I, cigarelų, 

autuvė, pigi | 
umbariai, ii- ____________ ______ _____r
įgenas, 2815 flatai po 4 kambarius. Viskas įreng

ta naujausios mados; aukštas ce- 
---------------- i jnerituotas skiepas. Parduosiu pi

giai. Savininkas, 3634 S. Lowe avė. 
1 fl. front.

---------- _-------—  ---------------- į—
PARDAVIMUI mūrinis namas, 4

. , ....................................... .......................................r-**

MEDINIS, 2 apt., 5-6 kambarių, 
naujai dekoruotas, pečiais šildomas, 
garažas, cdmentjjota gatvė, netoli ka
rų ir N. W. R. R. bargenas $12,600, 
jmokėt $3000. Savininkas 1738 Sum- 
merdale, Ravensvvood 1592.

Real Estate For Sale
-Namai-Žemė Pardavimui

Reikia tiktai įmokėtf 
$2000 cash, o kitus leng
vais mėnesiniais išmo- 

kėjimais, kaip rendą 
4-5 kamabrių flatai,'dide- ....

lė virtuvė svečiu kambarvs hškas. aklepas, 3, 5—5 kambarių, JC VMLUVC, svečių naiiiuaiySigflru šiJ(Jomas Jotas 30x125. Atsi- 
ir du miegruimiai, VISI kam- Šaukit 6131 Kolmar avė. 
bariai dideli, kai kurie fla- —------------------ --------------I
foi Hat* tuvi iv vali/omusi GRAŽUS 6 kambarių namas, lotai uar turi ir valgomus tas 2 karų garažas, nau-
kambanus. i jai dekoruotas, geležinkelių ir gat- i

vekarių transportacija, kaina $8900, 
Tų namų frontas iš pre- arba guriausis cash pasiūlymas, i 

* * 4932 Pensacola avė. Palisade 2276.

GRAŽUS S kambarių mūrinis 
•bungnlow, 4 inicgruimiai, geroj 
South Shore vietoj, aliejum šildo
ma, savininkas priims $2000 cash, 
kitus kaip rendų. Nevaria 7814.

3 FLXTŲ, mūrinis, naujas, ang-

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

suotų plytų, akmeniniai pa- 
dabinimai, plieno konstruk-.. ii i. .... o FLAiu mūrinis namas, ue-Clja Skiepe, plieniniai langų riaušių bargenas Northwest side, 
rėmai, sun parlor, kieto me-

3 FLATŲ mūrinis namas. Ge- 
riHiisis uargenas x^ioriiiwcsi siue, 
3—4 kambarių, pečiumi šildomas, 
geros įplaukos, 4 blokai iki Gar-

Miscellaneous <
Įvairus_____________

KANDYS 
BLAKĖS 

DALESKITE JUMIS PALIUOSUO- 
TI NUO BEREIKALINGO RŪPES
ČIO APIE RAKANDUS. KAINA PI
GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX- 
TERMINAT1NG CO., 159 N. DEAR- 
BORN ST. PHONE DERBORN 4941.

džio grindys, aržuolo tri- X
mas, garu šildomi, tile grin- atsišnukii t k Bruce, 7451
. „ • .____ N. Hamlin avė. Kedzre 7891.dys vanoj ir prieangyj. Gra- L 
žus elektriniai fikČeriai, 
skalbimui lovys, įmūrytos 
vanos, įbudavoti virtuvėj in
dams stalčiai, dideli, šviesus, 
su grindimisj viškai, porčiar 
iŠ fronto.

Puiki transportacija — 3 
karų linijos, Archer Avė., 47 
St. ir Kedzie Avė. Arti pu- 
bliškų ir katalikiškų moky
klų, netoli nuo bažnyčių.

Suros, vanduo, gasas įves
tas ir viskas apmokėta. Elės 
brukavotos, gatvių cemen- 
tavimas jau yra patvirtin
tas miesto vąldžios ir dar
bas bus pradėtas greit.

Title garantuota per Chi
cago Title & Trust Compa- 
ny dėl kiekvieno namo.

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chieagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu-

‘mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chieagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

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.

unijos darbininkai samdomi.
J. J. DUNNE ROOFING CO. 

3411-16 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

GERIAUSIA VERTĖ MIESTE
Mūrinis bungalovv, 5 dideli kam

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

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

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, cementiniu pamatu, vana, yra 
vietos kambariams ant viškų, garažas 
$6950 arba geras pasiūlymas,1 geroj 
apielinkėj, Northvvąst side. Gatvė ir 
ėlė cementuota ir apmokėta, lengvais 
išmokėjimais savininkas Kildare 4078

SUTAUPYKI!' PINIGU
Mes dar parduodame specialė- 

mis kainomisK plumbingų 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.

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

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 prieS 
rugsėjo 20. Tel. Triangle 6210.PIRKIT TIESIAI NUO 

STATYTOJO '
PINIGAI KALBA7 KAMBARIŲ MŪRINIS, NAMAS

2 melų senumo, naujai deko
ruotas iš vidaus ir lauko, nauji 
elektros fikČeriai, ekstra lavatory, 
bargenas, $11,000, cash $2000, kitus 
kaip patiks, gatvė cementuota, 8819 
S. Throop St. Atdara krfsdie.C. P. ZACHER, 

1842 East 79th St.
South Shore 5050

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.

('s • ’*

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

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 išrenduota. Reikia 
$9600, kad pradėjus. Paši- 
matykit su mumis šian 
die.

LOEB & HAMEL
FRANK NOWAK randa- 
ant vietos kasdie. ir nedė-

BARGENAS
PARDUODU 2 flatų medinį na

muką, kuris randasi arti dviejų 
karų ir mokyklų. Namukas yra ge
riausiame padėjime, yra elektra, 
vanos ir kiti reikalingi įrengimai, 
lai yra 4—4 kamb. Vienai maši
nai garažas. Parduosiu labai pigiai 

i arba priimsiu į mainus mažų gro- 
sernę. rezidencijos lotų, automobilį 
arba mažą^ t roką, šis bargenas yra

Matyki! John Pakalnį (Pake!) 
6949 S. Rockwell sk 

NemhM'k 0367

si
lioj iki 8 vai. vakaro.

TRANSFERINIS KAMPAS—N. W. 
KAMPAS ARCHER IR CRAWF0RD, 
10114X125, GERAS PASIŪLYMAS 
NEBUS ATMESTAS. SAVININKAS 
LAWNDALE 6688.

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

Telefonuokit 
Lafayette 4168

NAUJAS 2 flatų namas prie 
Concord Place, netoli Cicero, i 
blokas į vakarus nuo North avė. 
Už gerinusį pasiūlymų. Kaina 
$17,500, $9,000 cash ar pasiūlymas. 
Savininkas 4857 Concord Place.

pranešu 
miestelio, 
kad mano 

Room 700 
Telefono

žmonėms Nauja- 
Panevėžio $ip- 
ofisas dabar 
- 134 N. La 

numeris Central
5300. Vedu abelną real estate b*z‘' j,, 
nį. Aš visuomet pagelbėsiu jūsų iJHghlon Parke, 
real estate svarbesniuose reikaluo
se dykai. Jei jus turite trubųlio su i 
savo savastimis, tai pasimatykit su 
manim, aš jums suteiksiu patari
mus dykai.

Man yra reikalingas geras seles- 
mena.s ir dvi merginos (salesladies). i 
Atsišaukite pas Mr. De Vore.

micsčio 
skričio, 
randasi 
Salk* St

PARDAVIMUI gražus 7 kamba
rių bungalow, karštu vandeniu šil
domas, toiletas • ir pramynė ant 
viškų, garažas, $3500 cash, kitus 
kaip rendų. 5942 S. Talman avė. i 
Tel. Prospect 5765.

SUSTOK! SKAITYK! 
apie šį 

MOPEL NAMĄ.
colonial typo, į 
su visais

___ ______ ir i__ ‘__ _________ 
tinkanti bu- (š lauko yra presuotų plytų ir spe- 
:-n;ui. Taip- cialiai subudavotų. Iš vidaus vis- 

t kambarius. ; kfts < kas tik reikalinga įmūryta, 
Garu šildoma. 2640 \V. 69th St. Sa- šildomas gasu, elektrinė ledaunė. 
vininkas 2452 W. 69th st. Tel. Re-į Kristaliniai elektros fikČeriai. Gra- 

naujausios Iliados

CRANE AND 
MORELAND 

5600 W. 63rd St.

NAUJAS geros rųšies bungalow, 
mūrinis octagon frontas, miegoji
mui porėtai, puikios vertės, $10,500, 
cash $3000, savininkas, 8630 North 
Mozart St. Tel. Irviųg 5540.

Pardavimui naujas apartmentinis 
namas ir krautuvė, 2 didelės krautu
vėj su skiepu, 6-4 kambarių apart- 
mentai, 4 karų garažas, rendų $6540, 
su $40,000 galit veikti', kaina $53,000, 
6r i imsiu lotus kaipo įmokėjimą. 3861 

[. Crawford Avė. Irving 2634.

For Rent
PARENDAVOJIMl’I vieta 

hivei naujame name, I 
černei arba kitokiam bizniui 
gi ir flatai P<> 4 ir 5 l__

Dutch 
kambariai 

krau-! įrengimais
7yra 

moderniškais 
naujais išradimais.

NAMAS — $100 ĮMOKĖTI
2 aukštų Dutch colonial reii- 

uždencija į Mount Gręenwood, 
$5500, 'ir po $50 į mėnesį.

UNIVERSAL HOME CORP.
260(1 W. lllth St.

Beverly 4253

public 6396. 1 ži tile vann su 
| išmarginimais. 

NEDĖLIOJ, 
Šis namus bus 

«i i u s., .i nuo 9 ryto dėlAN F re dos kambarys viena j(Vje(ijarne apžiūrėti Šį namą kol 
ypatiu be valgio. 1718 S. Halsted kU|. nors pįr|(site arba staty
si. 2 lubos. i sj|e> nC8 . randasi daug naujų

įrengimų ir jus norėtumėt, kad ir 
jūsų namas toks butų. Planai ir 
apskaitliavimas maloniai bus paro- 
domas kiekvienam.

4943 KENTUCKY AVĖ. 
(arti Elston ir La’vvrence)

GEO. L. TOMPKINS 
BUILDER

Furnished Rooms RUGSĖJO 18 
atidarytas kasdie 
apžiūrėjimo. Mes

RENDAI pigiai 4 po 4 kamba
rius fintas, mūriniam name, gesas 
elektra. 928 \V. 35th Place.

NEPAPRASTAS BARGENAS
Mūrinis 2 flatų namas, prie Mar- 

ųiiette bulvaro, 5—5 kambarių, fur
nas ir pečium šildomas, gyventojai 
patys apšildo, abudu flatai išren- 
duoti, įplaukų $75 į mėnesį, kieto 
medžio grindys, naujai dekoruotas, 
garažus, elė cementuota ir apmo
kėta. Pirkėjas turi tuvėti $2500, ki
tus lengvais išmokėjimais. Telefo
nuokit savininkui, Beverly 2639<

ATNEŠ 16% INVESTMENTAS 
Pardavimui prie 3821 S. Cali

fornia avė., pečium šildomas, mūri
nis namas, 5—4 kambarių flatai, 
krautuvė su gyvenimui kambariais 
iš užpakalio, galit pirkti su bizniu 
arba be biznio. Kaina $15,000 
$3,000 cash reikia, šaukit savinin
kų vakarais. Jrving 3009, Wab. 3588

PARDAVIMUI graži cottage, l> 
kambarių ir vana, savininkas aplei
džia miestą, parduos už $4500, 831 S. 
Cumberland Avė., Park Ridge, III., 
Phone '3231.

Puikus biznio lotas, frontage 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.

Bridgeport Painting 
. & Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St
Phone Yards 7283

J. 8. RAMANCIONIS. Frei.

RUBIN BROS.

PARDAVIMUI saliuno barai. 
444W. 29 St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

SPECIALIS bargenas. 3 augštų 
mūrinis, namus, karštu vandeniu 
šildomas, moderniškus, pirmos kle- 
sos stovyj. Savininkas, 1542 Oakley 
Boulevard, 2 fl.

$500 ĮMOKĖTI
$70 į mėnesį, įskaitant nuoš. 2 apt. 
rendų $45, naujas, gražus 2 apt. kar
štu vandeniu šildomas, sun parlor, 
mipgojimui porčiai, lotas 30x125, 20 
minučių iki vidurmiesčlo, gera trans- 
portacija greit augančioj apielinkėj, 
kur kainos kyla, mainysiu į 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 Avc. ofisas 4486 S. Spauld- 
ing Avė. Tel. Lafayette 9570, arba 
kreipkitės prie savininko 4358 South 
Spaulding Avė.

t - __________ ___  - n ........................ - —

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas per savininką, furnas šildo
mas, 
cija, 
cash 
avė.

5—6 kamb., gera transporta- 
parduosiu greit už $12.500, 
reikia $4500. 6807' Calumet

Triangle 2142.

PARDAVIMUI PER BUDAVOTO- 
JĄ 5 kamb. naujas modemiškas me 
dinis bungalow, galima padaryti 4 
kambarius ant viškų, furrfste 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.

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

Tel Lafayette 8705—87«0

Chicago

PARDAVIMUI Gents Furnishing 
Storo fikČeriai ir didelis registeris 
su elektra atidaromas. I 
pirksit. 911 W. 35 PI.

- •• 1 ■* r"- ■■■ 11 > '•■i" 1 i*"1*

BARGENAS. 3801 S. Halsted st., 
sąliunas, nėra i.vso, 3--6 kamb. 

Pigiai nu-. apt. moderniškas, šaukit Vincennes 
8608. 7332 S. Halsted st.

KAS norit uždirbti pinigu* atsi
šaukit greitai, nes turiu porų ge-

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

Savininkas Kildare 3695

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

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

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

menys, fikČerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not (ne.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

Finsnsai-Paskolos
Financial

Educational
Mokyklon

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas

ANTRIEJI morgiėiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti j vieną die 
nų, geromis sąlygomis. Pamatykite 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260 8106 S. Halsted St., Chicago, UI

Pardavimui 2 fintų namas, 5-6 
kambarių, gasas, elektra, cementinią 

” - r v — i ren:
2312 W.’ Van Buren

mo Saukit Irving 1477.

niiiiTvii luim <| nanivui uivnvAci) * vjiiivi

rų bizniavo lotu ant Archer avė. skiepas, arba 6 kambarių flataa 
UŽ pigią kainų. John P. Stanko, don. PITTAS1, 2312 W. Van I
5097 Archer avė. Lafayette 6036. St. West 0749.

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


