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Lietuvoje karo teismas teis 
dar 80 žmonių-

Kvies A. D. F. atgal i Am
sterdamo Internacionalą

9

Kompanija skundžia angliaka
sių uniją; nori $1,500,000

Tauragės sukilimo daly
viu septyni sušaudyti

kad vakar tilpusioj

Pasirodo, kad ryšy su įvy
kusiais neramumais Taura
gėje karo lauko teismo buvo 
pasmerkti mirti ir tuojau 
sušaudyti ne šeši asmenys, 
kaip
Naujienose telegramoje iš 
Rygos buvo paduota, bet 
septyni. Apie tai praneša 
oficialinės Lietuvos žinių bo 
agentūros ELTOS telegra
ma, gauta vakar per Lietu
vos Pasiuntinybę Washing- 
tone.

Trumpas ELTOS praneši
mas sako:

•‘Rugsėjo dvyliktą trylik
tą karo teismas nagrinėjo 
trylikos Tauragės riaušinin
kų bylas. Septyni nuteisti, 
įnirti. Sprendimas įvykdy
tas. Penki gavo mažesnes 
bausmes, vienas išteisin
tas.”

Chicago Tribūne kable- 
grama iš Rygos skelbia, kad 
naro teismo laukia dar as
tuonios dešimtys asmenų, 
kurie veikiausia busią pa
smerkti ilgiems terminams 
kalėjimo.

Pasak Tribūne praneši
mo, kaltė dėl sukilimo Tau
ragėj verčiama ant Lietu
vos politinių pabėgėlių į 
Rytų Prusus ir ant vokiečių, 
kurie buk bandą parodyti 
pasauliui viešpataujančią 
Lietuvos diktatūrą, kuomet 
dabar Genevoje laikomas 
Tautų Sąjungos seimas.

Lietuvos vyriausybei pa
darius kvotą, buvę nustaty
ta, kad sąmokslininkai at
vykę iš Vokietijos automo
biliais, “mojuodami pušta- 
lietais ir buteliais degtinės”. 
Sumušę policininkus, jie 
puolę Lietuvos Valstybės 
Banko skyrių ir išsigabenę 
200 tūkstančių litų.

Komunistas nušovė fa
šistą ir pats žuvo

RAVENA, Italija, rūgs. 15. 
— Vienas komunistas, Misse- 
roli vardu, vakar karaliaus 
Viktoro Emanuelio aikštėj šovė 
į fašistų milicijos oficierų kuo
pelę ir vieną jų vietoj nušovė, 
aptrą sužeidė Sužeistasis šovė 
atgal, ir Misseroli krito pa ta 
negyvas. ,

Kaina 3c

Kvies A. D. F. atgal į Am
sterdamo internacionalą
LONDONAS, rūgs. 15. — 

Anglijos darbo unijos kvies A- 
merikos Darbo Federaciją sto
ti atgal į Amsterdamo interna
cionalą, iš kurio ji 1919 me
tais pasitraukė. Kvietimą pada
rys Britų darbo unijų kongreso 
vardu jo generalinės tarybos 
vicepirmininkas Arthur Pew, 
kuris jau išvyko į Jungtines 
Valstybes dalyvauti, kaip bro
liškas delegatas, Amerikos Dar-

Federacijcs metinėje xon-
venciioie Los Angelese,

Anglijoj manoma, kad Ame
rikos Darbo Federacija dabar 
palankiau priims pakvietimą, 
kai Britų darbo unijos gahrh-į 
nai atsiribojo nuo komunistų, 
nutraukdamas visokius santy
kius su sovietijos profsojuzais 
ir pašai indą mos komunistinius 
elementus iš savo eilių.

1919 metais nabašninkas t>a- 
muel Gonųrers ištraukė Ameri
kos Darbo Federaciją iš Ams
terdamo Internacionalo dėl to, 
kad jis nesutiko su projektu 
nacionalizuoti pramones ir var
poti tarptautinį boikotą kaip 
darbininkų kovos priemonę.

Kompanijos byla prieš 
angliakasiy uniją

Nori priversti baigt streiką ir 
gauti iš unijos $1,500,000 
nuostolių atlyginimo

PITTSBURGH, Pa., rūgs. 15. 
— Pittsburgn Terminai Coal 
kompanija pradėjo federalinia- 
me teisme bylą prieš United 
Mine Workers uniją, viena, 
gauti indžionkšeną prieš Ją ir 
priversti baigti minkštosios 
anglies kasyklų darbininkų 
streiką; antra, kad angliakasių 
unija sumokėtų jai $1,500,000 
atlyginti nuostoliams, kurių 
kompanija turėjus dėl angliuką 
šių streiko nuo pat Jo prasidė
jimo praeito balandžio menesį.

Kompanija savo skundą re
mia tuo, kad streikas kenkiąs 
tarpvalstybinei prekybai. Kom
panija negalinti anglies Išsiųsti 
nes angliakasių unija nelei
džianti anglies kasti.

Trys banditai puolė ba
są ir pabėgo su $50,000
CLEVEbANI), Ohio, rūgs. 

15. — Trys jauni banditai 
Brecksville vieškely puolė Cle- 
velando-Akrono busą ir, atė
mę iš vienos New Yorko graz
nų firmos agento valizaitę, pa
bėgo. Valizaitėje buvo brilian
tų, vertės 50,000 dolerių.

BERLINAS, rūgs. 15, — Ži
nomas vokiečių lakūnas, įeit. 
Otto Koenecke, kurs planavo 
skristi per Atlantą, dabar pa
skelbė, kad galutinai nusitaręs 
nebeskristi. džiasi 7:00 vakaro. mirtinai,kui pats nusižudė,

Chicago, III., Penktadienis, Rugsėjo-September 16 d., 1927

‘.Pacific and Atlantic moto,

Susidaužęs garvežys ir vagonas, kurie nukrito nuo tilto į ledų lauką Chamonix kiony, 
Franci joj.

Illinois Darbo Federacijos Pranašauja katastrofIngą J. V. kareiviai siunčiami
konvencija

Suvažiavime vyrauja konserva- 
tingi, dagi aiškiai reakciniai 
elementai

EAST ST. LOL’IS, 1111., rūgs. 
15. — Laikomu) čia Illinois 
Darbo Federa. konvencijoj 
šiemet vyrauja visiškas kon
servatizmas. dagi, sakytum, 
atžagareivi.škumas. 'Pas ma;yt 
iš delegatų kalbų konvencijoje 
ir iš pašildytų rezoliucijų. Taip, 
pa v., Chicagos delegatas Al 
Obrill pasiūlė, ir rezoliucijų 
komisija priėmė, rezoliuciją, 
kuria aitriai puolamas visoks 
pažangus judėjimas Jungtinėse 
Valstybėse, ypačiai pacifistinis 
judėjimas, ir propaguojama vi
sa tai, ką propaguoja džingoik- 
tinė kapitalistų laikomoji spau
da.

Savo ^zoliuci joje Obrill 
tvirtina, „ rent, kad visos ka
rams priešingos organizacijos 
Amerikoje esą finansuojamos 
tarptautinių (Europos) finan
sininkų, kuriems rupį atgaivin
ti Europa Amerikos kapitalo ir 
Amerikos darbininkų lėšomis.

[Orvillo rezoliucijos tekstas 
dar prieš Federacijos konvenci
ją buvo paskelbtas Chlcagos 
Tribūne, kuri tą rezoliuciją la
bai gyrė ir pareiškė didelės vil
ties, jogei ji bus konvencijos 
priimta.]

Kai kurie delegatai buvo pri-
ruošę rezoliuciją statyti Chica- 
gos burmistro W. Hale Thom
son© kandidatūrą į Jungtinių 
Valstybių prezidentus, bet pas
kui savo rezoliuciją atsiėmė, 
kadangi jiems buvo paaiškinta, 
jogei šiuo dalyku gali spręsti 
tik nacionalinė Amerikos Dar
bo Federacija.

Federacijos prezidentas John 
11. Walker savo metiniame pra
nešime, kuris buvo konvencijos 
priimtas, aštriai puolė “Inter
national Labor Defense”, ko
munistinę pinigų rinkimo agen
tūrą, kuri buvus surinkus apie 
pusę miliono dolerių tariamai 
Sacco ir Vanzetti gelbėti, bet 
Sacco-Vanzetti gynimo komite
tas iš to pusės miliono gavęs 
vos šešis tūkstančius dolerių, 
kitoks “International Labor 
Defense” darbas, pasak Walke- 
rio, yra kriminalinis nusikalti
mas ir gėda.
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TRAGEDIJA DEL KRAIČIO

BALTIMORĖ, Md., rūgs. 15. 
— Viėtos pilietis Anthony Da
niels, 55 metų, susikivirčijęs 
dėl kraičio ištekančiai duktė* 
nai, nušovė savo žmoną, o pas-

žemės drebėjimą
Nuo supurtymų visa žemė su- 

plyšianti, sako angių moksli
ninkas

LONDONAS, rūgs. 15. —Sir 
Charles Gregory, žinomas ang
lų mokslininkas, pranašauja, 
kad per metus laiko atsitiksiąs 
katastrofingas žemės drebėji
mas, kuris padarysiąs milžiniš
ką plyšį aplink visą žemę. Pa
suk jo, fatalinga žemės drėbė* 
jimo juosta driekiantis per vi
są žemės kamuolio paviršių, 
pradedant nuo San Francisco, 
kur 1906 metais įvyko baisus 
žemės drebėjimas, per Atlanto 
vandenyną ir toliau, skersai 
vidurinę Europą, Turkestaną ir 
Japoniją.

Savo pranašavimus Gregory 
remia įvykusiais po • kits kito 
baisiais žemės supurtymais 
San Francisco, Mesinoj, Armė
nijoj, Kfime, Turkestane ir Ja-’ 
ponijoje, o taip |jat rusų geolo
go, prof. Muskaitovo parody
mais ryškaus žemės drebėjimų 
slinkimo šiaurės kriptimi į Eu
ropą ir Aziją

Mokslininkas mano, kad Chi
cago, New Yonkas, Londonas, 
Paryžius, Koma, Berlinas, Mas
kva ir kiti didieji miestai yra 
tiek toli iš žemės drebėjimų 
juostos, kad didelis pavojus 
jiems negresiąs.

Ką prieš ją reiškia lietu
vių dainos didvyris

Lietuviškos dainos didvyrį, 
kurs didžiuojasi vedęs 'devy
nias pačias”, “subytiuo” viena 
Shreveporto, La., moteriškė, 
Mrs. B. Ilatfield, 58 metų am
žiaus. Praeitą trečiadienį Ji 
vedė dešimtą vyrą. Ji jau turė
jo devynis vyrus, kurių trys 
mirė, o su šešiais ji teismo ke
liu išsiskyrė. Ji yra turtinga 
boba, Louisianoj turinti kelis 
aliejaus šulinius.

Chicagai ir ..piellnkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesiuota; gali būt lietaus: 
vėsiau; vidui inis; daugiausiai 
žiemių rytų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 74° ir 93° F.

Šiandie saulė teka 6:30, lei-

Amerikos firmai ginti 
Nikaraguoj

MANAGUA, Nikaragva, 
rūgs. 15, — Orleans Standard 
Fruit and Steamship kompani
jai prašant, iš Bluefields pa
siųsta į Puerto Cabezas, Nika
raguoj, daugiau Jungtinių Val
stybių laivyno kareivių.

Ta amerikiečių kompanija, 
turinti Puerto Cabezase didelių 
nuosavybių, bijo, kad neužpultų 
Nikaraguos maištininkų būriai, 
kurie esą susikoncentravę Wa- 
woj, į pietus nuo Puerto Cabe
zas.

Valdžia vėl kelia bylą 
prieš Ooheny

WAS1I1NGTONAS, nigs. 15.
Laivyno departamentas pra

neša, kad valdžia vėl pradėjus 
bylą prieš Eduardo L. Dolieny 
aliejaus kompanijas, siekdama 
per teismą atimti iš jų nuomo
jamus aliejaus šaltiniifts ryti
niame laivyno aliejaus rezerva
cijos No. 1 krašte, Kaliforni
joje.

Kartu buvo pasKeibta, kad 
Doheny aliejaus kompanijos 
sumokėjusios valdžiai visus 
$13,013,151, kaip kad teismo 
buvo išspręsta byloj *del Eik 
Kilis aliejaus šaltinių.

Kova dėl vietą Tautų 
Sąjungos taryboje

GENEVA, Šveicarija, rūgs, 
15. — Penkios valstybės var
žosi taip savės dėl nenuolatinių 
vietų Tautų Sąjungos tarybo
je, būtent, Kanada, Belgija, 
Suomija, Portugalija, Kuba ir 
Graikija. Kiekviena jų tikisi 
būti išrinkta, nors dabar ren
kamų vietų tėra trys.
Kanada, Kuba ir Suomija iš

rinktus tarybon

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
15. — .1 nenuolatines vietas 
Tautų Sąjungos taryboje šian
die buvo išrinktos Kanada, 
Kuba ir Suomija.

Belgijos reikalavimas, kad 
viena renkamųjų vietų tarybo
je jai butų duota dar trejiems 
metams, negavo pakankamo 
balsų skaičiaus' ir dėlto atkrito.

NEW YORKAS, rūgs. 15. — 
Weehawkene, N. J., traukiniui 
užgavus elektrinį tramvajų, bu
vo sužeisti 32 pasažieriai, du

Turati nuleistas dešimtį 
mėnesiy kalėti

ROMA, Italija, rūgs. 15. — 
Savona teisme pasibaigė Itali
jos socialistų vado, Fili po Tri
rati, ir šešių jo draugų Dyla. 
Visi jie buvo nubausti dešimti
mi mėnesių kalėjimo.

Turati betgi yra Paryžiuje, o 
todėl fašistų vyriausybė Jo ne
pasieks ir į kalėjimą neįkiš.

Italų socialistų vadas Turati 
buvo kaltinamas dėl slapto pa
bėgimo iš Italijos į užsienį, 
o tie šeši jo draugai — dėl pa
dėjimo jam pabėgti. Tarp pas
tarųjų yra profesorius Gluzep- 
pe Rossi ir Ferrucio Pern, pa
starasis buvęs laikaščio Cor- 
riere della Serą redaktorius.

e

Nelaiminga šokikės Iza 
doros Duncan mirtis
NICA, Francija, rūgs. 15.— 

Nelaiminga mirtim mirė čia ži
noma Amerikos šokikė, Isadora 
Duncan. Vakar vakarą, Jai va
žiuojant atdarame au'tomobily, 
palaidi ilgos jos šalikos galai 
pakliuvo į užpakalinį automobi
lio tekinį ir, smarkiai besivy- 
niodami tekiny akimirksniu ją 
pasmaugė, nesuskubus jai nė 
surikti, šoferis tuojau sustab
dė automobilį, bet artistė Luvo 
jau nebegyva. Jos sprandas 
buvo nulaužtas,

Isadora Duncan buvo susiža
vėjusi bolševizmu, ir pneš ke
letą metų išvykus į sovietų Itn 
siją, ilgai ten darbavos Kaip 
artistė šokėja. Ji buvo ištekėju
si už jauno, daug jaunesnio už 
save, rusų poeto Sergi j o Jese
nino, kurs pernai nusižudė. 
Pašaruoju laiku ji gyveno Pa
ryžiuje.

Ludendorff kaltina ma
sonus dėl prohibicijos _____  <
BERLINAS, rūgs. 15. — 

Generolas Ludendorff, kurs pa
staruoju laiku pradėjo aitrią 
kampaniją prieš masonus, kal
tindamas juos dėl visa, kas pa
sauly yra negera, dabar kaiti
na masonus ir dėl prohibicijcs 
Amerikoje. Jis taipjau sako, 
kad New Yorko masonai verčią 
Vokietiją priimti Daweso pla
ną.

SACCO-VANZETTI GATVE 
PARYŽIAUS PRIEMIESTY

PARYŽIUS, rūgs. 15. — 
Clinchy miesto taryba, nutarė 
Place dės Fates gatvę perkrik
štyti Sacco-Vanzetti gu:vc. 
Clinchy yra Paryžiaus prie
miestis.

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 Jeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienom ii, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi pėr skyrius ir paštų ii kitų 
miestų

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TUBUČIO APriEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

No. 218

Lietuvos žinios.
Burtininkė lietuvė pas 

Lenkų ministerj
Zaleskį?

“Gezeta Warszaw^ka” pra
neša apie tokį nepaprastą įvy
kį.

Pas sergantį I^enkijos užsie
nių reikalų ministerj Zaleskį į 
miegamąjį kambarį slaptai si- 
skverbusi kažkokiu sena mote-, 
risk ė. Ligonis buvęs kambary 
visai vienas. Senė, matyti, liė$ 
tuvė, priėjusi prie lovos ir pra
dėjusi kalbėti kažkokius burtų 
žodžius lietuviškai ir daryti 
paslaptingų mojavimo ranko
mis.

Ministeris nusigandęs. Su
kaupęs paskutines jėgas pa
skambino tarnams, paskui apal
po. Atvykę tarnai, • pamatę 
prie ministerio lovos beprotę 
moteriškę su baisioj grimasoj 
sutrauktu veidu ir garsiai kei
kiančią ministerj.

Senė tuoj liko atiduota poli
cijai, Jokių dokumentų neras
ta. Tardymas nieko neparo- 
dęs, nes ji nieko nesako. Nesu
prantama esą, kaip beprotė ga
lėjusi niekam nepastebėta iŠ 
Lenkijos pakraščio atvykti 
Varšuvon ir patekti į ministe
rio miegamąjį kambarį. Byla 
tardoma. Laikraštis pastebi, 
kad ministeriui lietuvės burtai 
nieko nepakenkę.

Amerikos pasauliniai 
lakūnai Japonijoje

TOKIO, Japonija, nigs. 15.
— Amerikos lakūnai Brcck ir 
Schlee, kurie monoplanu Fride 
or Detroit išskrido kelionėn 
aplink pasaulį, atskridę čia bu
vo pasitikti japonų su didelė
mis ovacijomis.

Lakūnai turėjo planą skristi 
iš Japonijos per Ramųjį vande
nyną į Honolulu, o iš ten į 
Jungtines Valstybes, bet dabar 
tą planą galutinai metė, pa
klausę savo draugų ir vyriau
sybes įspėjimo, kad tokia liga 
kelionė oru per okeano platy
bes butų begalo pavojinga.

38 Meksikos banditai 
pakarti

NOGALES, Ariz., rūgs. 15.
— Pranešimas Negales Herald 
laikraščiui sako, kad Nayarito 
provincijoje išilgai geležinį 
kelio buvo pakarti 'trisdešimt 
astuoni Meksikos banditai. Tas 
parodo, kad Meksikos vyriausy
bė stengias griežčiausiomis 
priemonėmis išnaikinti įsivyra
vusį krašte banditizmą.
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KŪDIKIO PIRMUTINIAI 
METAI YRA SVARBIAUSI

J O pradžia gyvenimo priguli nuo maisto kokį jis 
* gauna laike dvylikos mėnesių. Maistas kuris 
budavoja stiprius kaulus ir stiprias kojas turi būti 
geras, maistingas, ir tuo pačiu laiku pilnai suvirškin
tas. Jei negalit penėti savo krūtimis kūdikio, 
Borden’s Eagle Brand Condensed Pienas turi būti 
vartojamas. Per virš šešiasdešimtis devynis metus 
motinos pasitikėjo juomi.

Jv* prlaipalte mum* Altų pankelblmų au Juaų vardu Ir ndreau, 
arbn |>rl»ių»lt« luuma atvirutę. luinlųMiine Jiiiuh, dykai, pumo- 
khiinių jtitų kalboje kaip penkti Jukų kudlk|; talpai vaiky knygutę 
ir kitokio* įdomloa Uteraturoe. l’arulduoda viaoae valatlnfae ir 
groavraese.

VITAMINŲ-BADAS
Sulaikytojas progreso vaikų mokyklose tan

kiausiai yra priežastimi badavimas dėl stokos vita
minų arba nedaval^yrnas. Nėra taip didelė bėda 
dėl stokos maisto, kaip dėl stokos vitaminų rųšies. 

SCOTTSIMUIŠION 
yra malonus vartoti ir geras būdas užtikrinti vai
kams užtektinai sveikatą budavojančių vitaminų 
iš cod-liver aliejaus. Scott’s Emulsion yra specialiai 
naudingas dėl pagelbėjimo berniukams ir 
gaitems, namie ar mokykloje, dėl gero maisto 
ir gero atrodymo. . jjjff

Visuomet reikalaukit Scott’s Emulsion!
Scott & Bowne, Bloomfickl, N. J. 2G-46

Jau Smetona važiuc
ja pasikinkęs libera
liškus fašistus! Buti-
nai kiek vienas įsigy- —“fj 
kitę Juokų mėnesinį
žurnalą “Rimbą” i r4—_ — _ - _—__ —C - A 

pamatykite kaip jis važiuoja ir kas jį veža. Dėk 
konvertan savo antrašą ir 10c tuoj “Rimbas” 
bus pas tamstą. O jei prisiusi $1, tai “Rimbas” 
per visus metus tamstą lankys nešdamas links
mumą.

L

“RIMBAS”
1 Bateman I’lace So. Boston, Mass.

ilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė 
K. Binkis ir P. Tarutis

X ■
Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
ruprantuma kalba pradeda savo raštą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir Raude eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”

Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, mežkos, 
ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutį dari.

Vilnius yra dideli Ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gėrisi — tai yr» turtas, ku
ris tu ritu rastis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, 
Vilnius musų buvo, musų bus!

įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

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

>z*xūlDlKlv>
Gerovės skyrių
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IRV JŲ1 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

-.... ............... ...............—

Laiškai Pastoja

North Side
Nepaprastos lenktynės.

I

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriaus}]} paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 

i padėta iškaba “Advertised Win- 
• iow” lobėj nuo Adams gat- 
| vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa

Laiškus paštas laiko

tai. Pradžia kotestų kaip 1:30 
po pietų.

Pramogos (pageant) turi la-
■ bai įvairų programą. Bet tur 
būt įdomiausiu programo punk-1 
tu bus lenktynės vaikiščių ir 

kaulinius ir mėnesinius vitaminus. I mergaičių, taip VISKI jaunų, kaip 
Ant jo galima atsidėti dėl vienodos paaugesnių.
kiekybes. Tas tiesa, tik kalbant apie 
geresniąją rūšį. Kaip ir su kitais 
maistais, yra visokių rūšių. Motinos kai, 
turėtų vartoti tokį pieną, kuriuo fir- mergaitės, jaunesnės kaip 6 me- 
ma yra pripažinta. Didžiuma Įjasi-

kad ji geresnė už kitas rųšis. Patar-' 
j tina vartoti tą pačią rųšį visados. Su
prantama, kūdikis turi teisę gauti ge
riausią, o niekas i 
kaip maistas, ypatingai šiltame ore.

KUDI IO DANTYS
Sveikam kūdikiui dantys turi prasi

kalti tarp Šešių ir septynių menesių. 
Pirmieji dantys vadinami “pieniniai” 
lų pasirodymo laikas labai įvairuoja. 
Priežiūra tų dantų yra labai svarbi. 
Iuos reikia du syk j dieną nuvalyti 
'velniai trinant bovelno^ ar vatos gu
mulėlių, kurį reikia pašlapinti į bosi
nės rūgšties tirpinį, padarytą iš pu
sės šaukštuko atmiežto viena painte 
verdančio vandens. Vaikui augant, 
reikia jį pramokinti vartoti šepetuką. 
Antrųjų dantų sveikumas ir stipru
mas daug priklauso nuo priežiūros 
teikiamos pieniniams dantims.

Antrieji, arba amžinieji, dantys i 
paprastai pasidaro apie šeštus-septin-1 
tus metus. Jų yra 82. Kabai svarbu

i juos tinkamai prižiūrėti. Daugelį • 
ligų galima išvesti iš blogų dantų...i 
Gerai prižiūrimas dantis vargiai ka
da genda. Patartina kūdikio dantis 
duoti išegzaminuoti geram specia
listui kas šeši mėnesiai, taip, kad pu
vimą galima butų visai sustabdyti 
pastebėjus.

Atminkite, kad “Žiupsnelis išvengi
mo, vertas svaro gyduolių’.

Ai: TAVO KŪDIKIS NEDA- 
SVEKIA?

Labai patenkinamų pasekmių gauta 
nesenai gydant nedapenėjimą mokyk
los vaikų su Eagle Pienu. Blogai 
maitinami kūdikiai tuoj pradėjo tai
sytis gavę Eagle Pieno į savo valgį. 
Niekurie augo du syk negu paprastai. 
Visa gi grupė gavo vidutiniškai po 
icpfynius svarus daugiau negu kūdi
kiai penėti paprastu iš bonkučių pie
nu.. O nuo to laiko mokytojai pas
tebėjo, kad kūdikiai netik sveikatoje 
ir vikrume paaugėjo, bet ir sparčiai 
mokintis ėmė.

'ttMlng«l«riikatoj Ui

STRAIPSNIS 36

BUDRIKO DIDŽIAUSIA RADIO KRAUTUVE 
CHICAGOJE .

Nauja Radio, 1928 modeliu, 6 tūbų, 1 kontrolius, 
tiktai vienu pasukimu pagausi ką tiktai nori, nerei
kia ne baterijų, prijungiamos prie lampos, saketu, 
grynai elektrikinis.

Six tubes -One Controlšeštadieny, rugsėjo 17-tą, ant 
Logan Sųuare, rengiama didžiu- žymėta, i 
lės atletinės žaismės ir kontes-’tik keturioliką (Jenų nuo pa
tai. Pradžia kotestu kain 1:30 skelbimo.Į 

• *• *♦ 
2 Banąs J 

Baranovvski Jozcf 
Gumvini Mrs 1) J 
(idzuunas Egnacas 
Jankouskas Pelei* 
Jojikus I)omenikas 
Kasparaitis Francis 
Litinan Harold 

Mazerkienei Marjona 
Miris Androas 
Ogorzata Elzbieta 
(Palimas Ona 
Rarinienskui Antanui 
Seliga Matus 
Skersdauskas Frau k 
Skardauskas Frank

Lenktynėse dalyvaus berniu- 
jaunesni kaip 6 metų, ir

| .-.nki bJkE Eutfle BranT kiekvieni atskirai.
Berniukai, jaunesni kaip 10 

metų, ir mergaitės, jaunesnės 
nėra taip svarbu, kai}) 10 metų.

Berniukai, jaunesni kaip 12 
metų, ir mergaites, jaunesnės 
kaip 12 metų.

Berniukai, jaunesni kaip 14 
metų, ir mergaitės, jaunesnės 
kaip 14 metų.

Berniukai ir mergaitės am
žiuj tarp 14 ir 1G metų. Paga
lios vaikinai ir merginos, senes
ni kaip 16 metų.

Lenktynės taip bėgimu, kaip 
ant pačiūžų—roller skating — 
dvi mylios tolio suaugusiems.

Bus dalinamos dovanos vi
siems laimėjusiems, šios pra
mogos rengiamos tikslu pažymė
ti užbaigimą taisymo bulvaro 
šioje apielinkėje.

Skaityk šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

Jūsų saugumui
Michael Hughes

Policijos viršininkas
Dabokitės moronų!
Daug pasibaisėtinų krimina

lių įvykių pasitąiko tik dėl to, 
kad šeimininkės , pėra atsargios 
ir įsileidžia j namus nepažįs
tamus žmones.

Pirm negu įlcisite vidun te
lefonų pinigų kolektuolojus, 
gazo ir elektros prižiūrėtojus, 
krautuvių pasiuntinius, reika
laukite, idant jie atrekonienduo- 
lų save tinkamais paliudijimais.

.Jei jus abejojate, paliepkite 
palikti paketus ant gonkų ar
ba priedurio laiptų. Jei reika
laujama pasirašyti priėmimo 
kvitą, liepkit pasiuntiniu pakiš
ti kvitą po durių plyšiu ir 
grąžinkite tą kvitą tokiu 
bud u.

Jokiu budu neįsileiskite
pažįstamų j savo namus. Įtai
sykite duryse grandinius (len
ciūgus) ar kitokius prietaisus, 
kad galėtumėt persitikrinti 
pirmiau, ar galite įsileisti atė
jusį vidun.

Savo pačių saugumui niekuo
met neikite j kclnorę (beisman- 
tą) kartu su pedlioriais, sku
durų rinkėjais ar bile kuo ki
tu, nepalikę durių į gatvę pla
čiai atidarytų; stengkitės vi
suomet laikytis prie durių.

Padėkite mums apsaugoti 
jus. šaukite Police 1313, jei 
kas jus užgauna ar užkabinėja 
ir mėgina įsibriauti jūsų nar 
man.

SU-
jau

20
22

26
29
37
40
41

47
52
57
58
59

POTEMKIN
Dabar perstatomas

PLAYHOUSE
410 So. Michigan Avė.

Lošia nariai Maskvos Dailės Te
atro ir Prolet Kult. Kava ir ciga- 
retai duodami dykai pasilsio kam
bary. Kainos — 50c. ir 75c. Su- 
batoj ir nedėlioj — 7&c. ir $1.00.

ROMANTIŠKAS 
KNOCK-OUT

THE
PATENT
LETHER
KID

Didžiausi Krutaini Paveikslai
W00DS TEATRE

Prasidės nedėlios vakarą

Kaina su viskuo, nieko daugiaus nereikia pirkti 
$129.00. Galima pirkti mokant po $3.00 i savaitę.

Tą patį setą, 
elektros pritai- 
symo už $54.50

Tobulas balsas, aiškus ir 
visada vienodas, garsus 
balsas, galima gauti visokių 
stylių kabinetų.

Išgirsk šią stebėtinai ge
rą naują Radio pas Budri
kę. Krautuvė atdara kož- 
ną vakarą, nedėliomis iki 
1 valandos po pietų.

Jos. F. Budrik|nc
KRAUTUVE PIANŲ, RADIOS, RAKANDŲ

3417-21 So. Halsted St., Chicago
Tel. Boulevard 4705

--------------------------- !■ '■ 1 ■' ----------------------- ------------- --- --------------

Garsinkitės Naujienose
U ?
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Investigate Before Invest”

Žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame j sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri- 
sisapnnoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 

[apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują,r didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tuk- 
na nčių sapnų ir pagražintu dau 
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
įmitimu 75 centai.

N AUJ1ENOS
17W Sa. Halsted St

Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveiku kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
maistai.

EAGLE BRAND
C0NDEN8ED MILK

ne-

Pranešimas
Mes norime pranešti apie su- 

siorganizavimą Atlantic Cab 
kompanijos, kuri operuoja sa
vo skaitlingą laivyną ruimin
gų ir moderniškų taxi cab’ų 
jau nuo 1 dienos rugpiučio 
mėnesio.

Atlantic Cab kompanija yra 
šiuo laiku vienintelė lietuvių 
taxi cab’ų kompanija Chicagoj. 
Central! n is kompanijos ofisas 
ir garažas randasi 3401-11 West 
22 S t. Telefonas: Crawford 
1200. Kompanijos viršininkai:: 
prezidentas — Cbas. Simonu 
vieš prezidentas—Gust Oisman, 
iždininkas—Stanley Girdi, sek
retorius—Fred Lepo. Šie virši
ninkai, kartu su pp. Clem. Pet- 
rosli, John Kamuda ir Chas. 
Stepan, sudaro pirmą direktorių 
tarybą.—C. Sinwns.

Saugokis žmogaus, kuris ateina i jūsų namus ir sa
ko: “I let you in on the ground floor” ar tam panašiai — 
dauguma tokių investmentų yra niekai ir gali nušluoti 
visus jūsų taupinius, ir atnešti skaudų pasigailėjimų.

Daugelis gerų bond įstaigų ir bankų pasiūlo jums
X *

gerų, saugių bondsų per skelbimus Naujienose —

Jus galit Pasitikėti Naujienų Finansiniais Skelbi
mais.

Tai Geras Įpratimas

Skaityti Naujiem/
Skelbimus Kasdiena

ĮĮTjgjpjRJ r=Jr=J F3 ĮEĮpgl j-Įf^Tj^įgiŽ
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CASTORIA”
Yards 4951

Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas
AKUAERKA 

3252 So. Halsted St.

Kenosha, Wis.
Iš tikrųjų šaltinių patirta,

Politiš-1 
“chorą” | 

išrinkęs ir

Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus
Motinos! Fletchers Castoria 

yra jau vartojama virš 80 me
tų kaipo malonios ir nekenks- 
ningas pavaduotojas dėl Castor 
Oil, Paregoric, Dantų Lašų ir, 
Soothing Syrups. Neturi ■savyje i 
narkotų. Nurodymai randasi ant i 
kiekvieno pakelio. Gydytojai vi
sur rekomenduoja jas. Tikros 
gyduolės turi šį parašą.

SAPNINYKAS
Nauja laida

“Tai Ta Rųšis”
4

Rųšis Padare
Galutiną Pasirinkimą Milioną
Apynių Skonio 
arba paprasto

Biue Ribbon
Geros Pasekmės

Pas Jūsų 
Vertelgą

Vyriausi Dastatytojai
NATIONAL PREM1ER SALES CORP.

1525 Newbtrry Avenue, Chicago, III.
Tclephone Canal 1310

tai pirmu: nė ir vienintelė laivinė bendrovė 
kurios k.bai pralaužė kelia iš Amerikos 

New Ynrko

TIESIAI J LIETUVOS 
KLAIPĖDĄ

KAINOS LAIVAKORČIŲ
| KLAIPĖDĄ

Trečia klesa ...................... $107.00
Ten ir atgal tiktai ........ <181.00

Turistinė III klesa ..........  $117.00
Ten ir atgal tiktai ........ $196.00

Valdžios taksai atskirai

BALTU.O AMERIKOS LINIJA

siunčiant du laivu pernai, o jau net 
penkis šįmet

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI:
ESTONIA”...........20 Rugs.-Sept.
LITUANIA” 11 Spalio-Oct.

‘POLONIA’-"........... 1 I>apkr.-Nov.
‘LITUANIA” .......‘ Lapkr. Nov, 22

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

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

vieto.; agentą
». Halsted St., Chicago, III. 
'Vest 35th Chicago, III.

arba į 
?anl Baltutis & Co. 
Central Nfg. Diat. Bank 
J no P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vlne. Milaalewic. 
Naujienos 
Krank L. Savickai 
V. M. Stulpinas & Co. 
ITniversal State Bank 
J. J. Zolp 
Metropolitan State Bank 
O. E. Jacohson,

m*.
MII 33rd St., Chicago, III. 
<()<» 'Vest 35th St
' 7*?'< 'Vest 47th St., Chicago, III.
1739 Halsted St„ Chicago. III. 
<'26 "ėst 18th St, Chicago, III.

eo. Hahted St., Chicago. III 
^n. Hal««trd St., Chirarn.

Paulina St., Chicago, III.
22 St., Chicago. III. 

Sioux City, lova

Chicago, III.

325.1
3252

2201
I103-1 St

Pinigai Lenkijon
Vilniaus Krasta

ĮĮjlĮI Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

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

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

1739 So. Halsted SL, Chicago, III

Garsinkities Naujienose

kas Kliubas nori tverti 
ir tam tikslui jau 
komitetą.

Tai labai keistas nutarimas, i, 
nes mes turime Dailės Ratelio ‘ 
’horą, kuris yra gerai išsilaviJ 
!ięs ir su atsidėjimu dirba dailės 
larbą. Esant vienam chorui,'* 
kam dar reikia tverti kitą cho- ‘ 
ą? Geriau remti senąjį, o ne 
įaują tverti. Antras dalykas: 

kas tą chorą mokins? Ar tie, 
kurie apsiėmė sutverti? Juk i'
kad choras butų geras, reikia 
gero ir patyrusio mokytojaus.' 
lik turint tokį mokytoją tegali
ma kalbėti apie choro tvėrimą. I 
Bet čia to nėra. O reikalingu-, 
na gero mokytojo parodys kad' x x
r šis pavyzdis. Kai p. Vaitelis ^rnationai Institute, ar tai 
nokino Ratelio chorą, ar jis da- esate turėjusiu su juo reikalų,i 
/ė tai kaip reikiant? Visada, ar esate apie S"^J™os iš ki-, 
kaip poną, reikėdavo kviesti, ar-' Bet ar žinote’ kad tai yra 
ia net ir atvežti. Bet pažiurėju biuras: P^anmųj
kim kaip mokina p. Mocnorius.: v*sok*a\s le^a^a*s> kur jus flah-! 
Pas su tikra širdžių darbuojas. be Kauti perkalbėtoją, jei jums 
Tiesa, niekurie sako, kad jis buk le’kėtų, peikalbėjimui ligoninū- 
skambiriti pianu nemokąs. Jis 3e’ teismuose ar klinikose? Ar, 
ra buvęs vargonininkas ir to-j^\no^e’ kad jis ir mokyklas stei-i 

Jei moka pianu skambinti daug ’us ' I
geriau už tuos, kurie bando iš Dabar norime užinteresuotii 
o juoktis. Čia yra tik pavydas,'jus Pam°komis, kurios prasidės 
;ad jis o ne aš ‘ ^į mėnesį. Bus mokinama viii-

Patartina butų ALP. Kliubuiimo- siuvimo, skrybėlių dirbimo, 
ą savo sumanimą panaikinti ir' bgonių prižiūrėjimo ir namų 

remti Dailūs Babelį, kuris yra i dekoravimo, anKlą kalbos, pri-j

Tik-ką išėjo iš spaudos

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

Detroit, Mich.
Detroito Moterims.

Daugelis jūsų girdėjote apie;
Kas myli sapnuoti ir sa

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

Puikiai atspausdintas 
, graži popiera, kaina

75 centai
jau išsilavinęs ir stiprus; jo dar- pilietybės ir kitų
juntu yra plati, o ir turtas ne
mažas. :
rą, butų išnaudotas kliubo iž-

dalykų, kurįų jus norėtumėt
Sutverus gi naują cho- njokibtis. Kadangi Internatio-j
...................................... , nal Institute yra palaikomas

das, kaip kad liko išnaudotas Community Fund, tai jo patar-
ždas Bolininkų ir Atletų Kliu-j ravimas yra teikiamas dykai, 

bo. Kas dabar iš to kliubo be- Naudokitės šiąja organizacija,; 
liko? Nieko. ! nes jus savo aukomis į Com-

Sarmata yra tiems draugams,; niunity bund prisidedate prie 
kurie už tą įnešimą balsavo, o Jos palikimo.
ypač tiems, kurie patys pri-Į Pamokos bus duodamos toje 
klauso prie Ratelio ir net vedai apielinkėje, kuri bus patogiausia 
.itygu orkestrą. Gal kas geidžia1 pamokoms užsirašiusioms mo- 
garbės, bet draugija pasidarys terims- Užsirašykite pamo-j Skelbimai Naujienose 
tik lėšų, o jokios naudos iš to d«bar, pas mane, naujame duoda naudą dėlto, 
ne|)US j Community Fund name, 51 W. kad pačios Naujienos

 Warren Avė. VTR T»udit*jgoa
— Lois Rankin,

Naujienos
1739 So. Halsted St, 

Chicago, III.

yra n«udh>yo»

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 
I vakaro. Kitu lai- 

.u pagal n‘artj.

Viršuj Universal
State Bank

Jei abejoji apie !avo*ak:B, oJ: pas
Dr. A. R. BLL’MENTHAL

Ol’TOMl.STKIST

Tel. Boulevard 6487
4649 So. Ashland Ave.v 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752

Praktikuoja 20 metų

DEL JUS V LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

L. FABIAN & Co.
«()!» W. 35th St.

(Halsted & 35 St.)
Boulevard 0611—0774

. NATAKIUŠAS
Padarom notariškus raš

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

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

A. VIDIKAS-LULEVIGH
AKUAERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 

Pennsyl- 
Jigon- 
Sąži- 

patar- 
visokio-

vusi 
vanijog 
bučiuose, 
nlngai 
nauja,
e ligose prieš 

gimdymo, laike 
'iindymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuo 
S ryto iki 2 pc 
•ietų, nuo 6 iki 

f) vaJ. vakare.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimų, 
akių jtemphuą, 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

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAL1SZ
1145 Milwaukee Avė.

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartj

Telephone Yards 0904

DR. MADRIDE ŪHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 11d 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 82M

Rugsėjo 10 d. lietuvių sunai 
Alexander Braze-Brazevičius, 

vVilliam V.. Arlicki ir S. Urbikis 
išvyko j Wisconsino universite
tą Madisone, eiti aukštuosius 
mokslus. Pirmasis mokinsis 
medicinos — ant daktaro; ant
rasis — inžinerijos, o tretysis— 
architektūros.

Viduriniąsias mokyklas (high 
school) gi be jų dar baigė:

Balčaitis Lucille,
/Bredek Charles Victor,
Parvaniecki Sophie,
Kiserauskis Joseph A.
Sadauskas John T.
Iš tokio būrelio mažai 

žiavo augštesnio mokslo 

tis — tik trys,

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 3669

Rugsėjo mėnesio 
GYVENIMAS 

papuoštas naudingais 
raštais ir puikiais 
gražuolių atvaizdais. 
Isigykit GYVENIMĄ 
tuojau — nesigailėsit.

tenuva-
mokin-

prastaiDarbai čia eina visai 
ir yra daug bedarbių.

— Kenoshietis.

Tuksiančiai žmonių pasakė 
savo nuomonę

Virš trijų metų laiko, P. Lori- 
llard Company, kuri išdirbinėja 
cigaretus jau per 166 metų, darė 
įvairius bandymus, kad padarius 
naujus ir geresnius cigaretus. Jis 
numanė, kati Amerikos publika rei
kalauja ką nors naujo iš cigaretų.

Po trijų metų bandymo ir po 
pasikalbėjimo su tūkstančiais rū
kytojų, pasisekė sumaišyti tabaką 
ir padaryti tokius cigaretus, kurie 
nudžiugino visus rūkytojus.

Rūkytojai, kurie negalėjo tikė-* 
ii, kad gaus gerą rūkymą už 15 c. 
pakclj cigaretų, surado, kad Old 
Goki cigaretai yra skirtingi nuo 
kitų cigaretų.

Old Goki cigaretai nekerta i 
gerklę. Nei vienas nesukosėjo ve
žimą išrūkęs. Jus galit rūkyti juos 
dieną, vakare ir nakt|. Nusipirk it 
šiandie Old Goki cigaretų, jei no
rite gerų cigaretų. Skaitykit Old 
Goki cigaretų Cartoon skelbimą 
šiame laikraštyj. Išsikirpkit juos ir 
isilipdykit j knygą. Jie suteiks 
jums ir jūsų šeimynai daug juoko. 
Jie telpa reguliariai šiame laikraš
tyje.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterl.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS— -

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktj 
South Shore 2238, Boulevard 4136 

r "

Lietuviai Advokatai

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

K.GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
1X7 N. Dearborn S t., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
8323 South Halsted St 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Room 1726

BLDG. 
St'.

CHICAGO TEMPLE 
77 W. Washington

Cor. Washington and 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

Clark

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Of 1838
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. g>o piet ir nuo *7 iki 8:80 sza.1. 
vakaro, Nerišliomis nuo 1O vaian- 

d08 ryto iki 12 vaL dienų 
Tel. Midway 2880

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

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas 

IMI No. State SU Room 1012 
Tel. Dearborn 2784 

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

8335 So. Halsted St. 
Po pietų nuo 8:80 iki 8:10 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 
TeL Yards 0141 

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. —• Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičlams. 

. ■■■■■...... ......................

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUTIS ADVOKATAS

112 Weet Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Re\>ublic 9600

■- - ........................... ■

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

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

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

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

11756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6877

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Lietuvis Kontraktorius
John Minskas ir 

Bailys F. Mastauskas 
' Lietuviai Advokatai

2221 W. 22 St.
arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Soredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

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

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Valcavai s
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčiog

Suvedant Šviesas i) 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus ir 
mainom naujas liam- 
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Garsinkites Namnosa
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APIE BUVUSI IR BUSIMĄ KARĄ

Victor L. Berger, socialistų kongresmanas, surinko 
labai įdomių davinių apie pasaulinį karą. Su jais kiek
vienam pravartu susipažinti.

Sulig tikliausių statistinių žinių, pasaulinis karas 
pražudė 30,000,000 gyvasčių ir kainavo $400,000,000,- 
000.

Kad tų skaičių prasmė butų labiau suprantama, pa
imkime konkrečius pavyzdžius.

Su išaikvotais karui pinigais butų galima pastatyti 
$2,500 vertės nanią ir reikalingiems baldams išleisti $1,000. 
Namas turėtų penkis akrus žemės po $100 už akrą. Tokios 
vertės namą su rakandais ir žeme galėtų gauti kiekviena 
šeima, gyvenanti Jungtinėse Valstijose, Kanadoj, Austra
lijoj, Anglijoj, Valijoj, Airijoj, Škotijoj, Francijoj, Belgi
joj, Vokietijoj jr Rusijoj.

Aprūpinus minėtoji! šalių gyventojus namais, liktų 
dar pakankamai pinigų įsteigti kiekviename tų šalių mie
ste (kuris turi 200,000 ar daugiau gyventojų) $5,000,000 
vertės knygyną, $5,000,000 ligoninę ir $10,000,000 vertės 
universitetą.

Ir po to ne visi pinigai dar tebūtų išleisti. Jeigu liku
sių jų pinigų dalis butų investuota penkiais nuošimčiais, 
tai gaunamų nuošimčių užtektų palaikymui 125,000 moky-l 
tojų ir 125,000 slaugių, mokant kiekvienam jų po $1,000 
metams.

Padarius aukščiau minėtus dalykus, iš keturių šimtų 
bilionų dolerių dar liktų pinigų, kad nupirkti Franciją ir 
Belgiją, ir viską ką Francija ir Belgija turi; t. y. kiek 
vieną franeuzų ir belgų ūki, namą, fabriką, bažnyčią, ge
ležinkelį, tramvajų — faktinai viską, kas turi kokią nors 
vertę.

Taip atrodo skaičių šviesoj pasaulinis karas. Dabar 
pažiūrėkime, kaip bus vedamas busimas karas. Maršalas 
Foch, vyriausias Antantės armijų vadas, štai ką apie 
tai sako:

Liotuvoje vėl prasidėjo te
roras. Neatsižvelgiant j nieką, 
smurtininkai yra pasiryžę' lai
kytis valdžioj. Kad skaitytojai 
galėtų geriau suprasti tai, kas 
dabar dedasi Lietuvoj, mes 
žemiau paduodame trumpą lie
tuviško fašizmo istorijų. Do
mas Briedis savo brošiūroj “Fa
šizmas ir kaip su juo kovoti’’ 
štai ką rašo apie fašizmo at
siradimą Lietuvoj:

“Lietuvos fašistus išpenėjo ir 
išugdė musų kunigai autonase 
ir be jų, barzdoti ir skusti. 
Lietuvos klerikalai-krikščionys 
demokratai dar 1919 m. sukū
rė, taip vadinamą Darbo Fe
deraciją, kuri jau tais laikais 
pasižymėjo smarkia demagogi
ja, melu, šmeižtu ir skambiais 
komunistiškais
sioms Lietuvos darbininkų ir 
biednuomenės 
balsams rinkimų metu žvejoti. 
Darbo federacija tai fašizmo 
pradžia Lietuvoje. Tamsus, 
nesupratę savo klases reikalų 
darbininkai ir kaimo vargšai 
pasidavė šitam klebonijų pe
niukšliui—Daiibo Federacijai.
Patekę į St. Seimą ir gavę te
nai daugumą, krikščionys de
mokratai kiek laiko buvo ra
mus. Vienok 1922 m. rinki
muose 
siškos 
smarki 
kurios

ūbaisiais tam-

minioms ir jų

Vienok 1922 m. 
krikščionys negavo vi- 

daugumos Seime. Kilo 
kova dėl valdžios vairo, 
klebonai ir bankininkai 

nenorėjo išsižadėti. Teko pa
leisti Seimas ir skirti nauji 
rinkimai. Prieš paleidžiant 
pirmąjį Seimą, klerikalai pirmą 
kartij pavartojo fašistinės ko
vos priemones—jie organizavo 
grąsinimų atskiriems opocizijos 
asmenims laiškus siuntinėdami, 
grūmodami pašalinti juos iš 
šio pasaulio. Pirmojo Seimo 
paleidimo dieną dievobaimin
gi musų ‘katalikai’ įvedė j Sei
mo salę ginkluotus pavasarinin
kus ir ateitininkus if dėl viso 
ko susodino juos publikos kė
dėse. Seimo rūsyje paslėpė bū
rį ištikimų policininkų ir viso
kių svieto perėjimų. Paleistas 
Seimas ramiai išsiskirstė ir 
mobilizuotoms ‘katalikų’ gau
joms nebuvo kas veikti.

“Antrąjam Seime klerikalai 
gauna nežymią daugumą. Mažai 
atramos duoda jiems kazoko 

Busimas pasaulio karas bus vedamas ant daug pla-ljerino pirktasai balsas. Kleri- 
tesnės skalės, negu buvusis. Visos šalys dalyvaus kare. Ikalai vėl pradeda galvoti apie 

Atsiminkite, kaip Anglijos moterų batalionai buvo Į n miegalės kovos priemones, apie 
naudojami ne tik ligoninėms ir Raudonajam Kryžiui, bet ^nt‘Xoma

ir transportacijos darbams. Jaunos moterys gal dar ak- <Lietuvių Antisemitų Sąjunga, 
tyviau dalyvaus busimame karę. I šitos sąjungos tikslas— visomis

Apsiginklavusi tauta, kaip sakydavo 1792 m. Franci- priemonėmis kovoti su žydais, 
jos revoliucionieriai, susidės ne vien tik iš fiziškai tinka- Antisemitų sąjunga, sako jos į- 
mų vyrų, bet taipgi iš kiekvienos moters ir vaiko. Kiek- yia ginkluota ii draus- 
vienas asmuo bus panaudotas karui ir turės tam tikra didžiausioj 
darbą dirbti. Mūšiai įvyks ne tik ant sausžemio ir juro- sąjungos reikalus, 
se, bet ir ore. Ore kausis ne pavieni orlaivininkai, bet [organizacija šiaip 
armijos jų.

Sausžemio ir jurų mūšiai bus maždaug tokie pat, ko: 
kie buvo pabaigoj pasaulinio karo. Nors ir bus išrasta 
tobulesni naikinimo budai, bet mūšiai vargu bebus pra- 
gaištingesni. Mat, lygiagrečiai patobulės ir apsigynimas. 
Tuo budu destruktyvi puolimo metodai bus neitralizuoti.

Maršalas Foch yra militaristas. Jis bando kuošvel- 
niausiai busimą karą nupiešti. Tačiau ir jis pasako tokių 
dalykų, dėl kurių kiekvienas protaujantis žmogus turėtų 
susimąstyti.

Maršalas sako, jog busimame kare turės dalyvauti 
visi, — net vaikai. Gas gi begali būti baisesnio už tokį 
dalyką? • •

Akivaizdoj aukščiau nusakytų faktų apie pasaulinį 
karą, kalbėti apie busimą karą yra tiesiog baisu. Bet 
jeigu darbo žmonės, jeigu visi progreso ir žmoniškumo 
šalininkai laiku nesusipras, tai pasaulis ankščiau ar ve 
liau susilauks dar baisesnės tragedijos, negu 1914 m.

Nesenai viename Čechijos 
Moravijos kaime staiga pasimi
rė iki tol buvusi pilnai sveika 
moteris. Tai sukėlė daug kalbų. 
Bet kada pašaukta gydytoją

Gumos (roberio) spalva uaup 
reiškia. Juoda guma yra tvir
čiausia. Ji du syk ilgiau laiko, 
negu raudona guma ir penkis 
kartus ilgiau, negu nedažy
ta, balta, guma. i,

de, kad ji visai nėra mirusi, o 
tik nuduoda mirusią.

Paklausta kodėl ji taip pada
rė, ji atsakė, kad ji norėjusi 
patilti, kas dėl jos mirties 
džiaugsis, o kas liūdės.

Vokietijoj norima įvesti pa 
tvarkymą, kad automobiliai 
prieky turėtų raudoną lemputę 
kuri užsidegtų kaip tik auto
mobilis pradėtų važiuoti grei
čiau, negu įstatymai leidžia.

jos nariai 
paslaptyje 
‘Sąjungos 

numatyta:
I ‘penki nariai sudaro saują, ku
rios vadas (saujininkas), sku- 
riamas apielinkės valdybos. 
Trys saujos sudaro trisauja- 
vadas (trisaujiniukas) skiria
mas apskrities valdybos. Vieno 
valsčiaus trisaujos sudaro apie- 
linką, kurios viršininku yra 
valdyba iš trijų asmenų. Sąjun
gos emblema—suastikos ženk
las’, taip skamba šios slaptos 
centralizuotos, ginkluotos fašis
tinės organizacijos kai kurie 
svarbesnieji jstatų punktai. Ma
tomai, šitoji organizacija tieU 
tepajėgė kovoti su žydais, kad 
nakties metu ‘degutino’ jų iška
bas. Degutino policijai žinant, 
vidaus reikalų ministeriui En- 
dziulaičiui ir kadmiams prita
riant. Be grąsinamųją' laiškų, 
—organizacijų kūrimas buvo 
antras musų fašistų žygis. Ren
kant antrąjį Seimą kaikur gink
lais buvo puolami opozicijos 
kalbėtojai, pavyzdžiui, federan- 
tų užpuolimas ant Šleževičiaus 
Prienuose. „

Į ‘Tais pačiais 1923 m. suku
riama antra fašistų pi;ganizaci- 
1 ja ‘Vytis’. Šitos ‘Vyties’ tiks
las—‘be atodairos kovoti visų 
pirma su vidujiniais musų vals
tybės ir tautos priešais. ‘Šitoji 
kova, anot ‘Vyties’ pripažįsta

1 atskirų asmenų iš pasalų žudy-

bankininkais ir 
(Vailokaitis), 
siM'kuliantais 
dvarų centrų 
siti/ spėkų*

Sualpaiinkit Su

Karalienė Žymiausių 
Cigaretų

HELMARAI yra 
tikri cigaretai, 

bet ne paprasti. Štai 
kodėl milionai ruko 
juos.

nors tibetiečių varomam, at
likti daug moksliškos reikšmės 
darbų. Be kita ko jis atrado 

(didelius Tibete kalnus, kuriuos 
, pavadino Transliimala jais, apie 
kuriuos anksčiau visai nežinota. 
Tačiau, kaip jis tada nesisten
gė, Let Tibeto tsosthien, ’šven- 
tajin imestan Lhason, kurioj 
gyvena pats Dalai Lama arba 
vyriausias budistų galva, vis 
tik nepateko. Labai sunku į 
ten patekti, pav., anglai tik 
ginklo jėga, |>er (lideles kauty
nes buvo prieš keliasdešimt me
tų j Lhasų įėję.

Keliauti į Tibetą galima tik 
kupranugariais. Del to Sven 
1 ledyno ekspedicija susideda iš

mą. Šiton fašistų organizuci- 
jon gali stoti ‘neabejotini pat
riotai’ už jos paslapčių išdavi
mą jos nariai baudžiami ‘lig 
pat gyvybės atėmimo’. Vieno 
fašistų sparno priešakyje sto
vėję Darbo Federacijos lyderiai: 
Ambrozaitis, Jočys ir k it. Šitie 
fašistai pasižada ‘kovoti su 
spekuliacija, žmonių išnaudoji
mu, silpnųjų skriaudėjais.’ 
Akyva ir įsidėmėtina, kad fe- 
derantiškieji fašistai nekovoja- 
su kunigais, 
pramonininkais 
su krikščionių
‘sacharinčikais’ su 
grobikais, mat iš 
kantų, bankininkų, lietuviškų
jų dvarininkų ir kunigų rankai 
mito ir |7ėnėjosi Federacijos 
Jočiai, Ambrozaičiai, Gasiunai, 
Borkiai ir kiti. Federacijos 
pusberniai ir peniukšliai patys 
grobe pinigus iš iždo (Jočio 
paimta 12,(MM) litų), verstasi 
valstybės miškais ir pardavinė
ta jie Aleksoto žydui,'nors prieš 
žydus jie kovojo ‘visomis prie
monėmis** ir ‘degutu*.

“Slaptus fašistų atsišaukimus 
spausdino valstybės spaustuvė 
su kademiškos valdžios žinia ir 
pritarimu. Trečiojo Šeinio rin
kimų metu išleistieji fašistų at
sišaukimai buvo sukrauti Krikš
čionių—demokratų partijos bu
te ir iš ten studentai ateitinin
kai— penkličiai vežiojo juos po 
Lietuvą, platino ir grąsino ‘su
deginti tuos, kas balsuos už 
kairiuosius*. Šmulkštys, Krupa
vičius ir kit. samdė Povorotni- 
kovus, kriminalinęs praeities 
žmones, kurie puldavo kairiųjų 
mitingus (Ukmelgėje), stum- 
dyydavo ir mušdavo žmohes 
tylinčios policijos akivaizdoje. 
Krikščioniškieji fašistai 1923 
m. pradžioje buvo sumanę pa
daryti visą eilę politinių žudy
nių Lietuvoje. Atatinkami 
sąrašai jau buvo sudaryti. Tuo 
pačiu metu pradėta derybos su 
Plechavičium dėl ginkluoto ka
riško perversmo. Kunigai jam 
siūle didelę sumą pinigų. Pa
aiškėjus rinkimams j tretįjį 
Seimų, vieno žymaus krikščio
nio bute buvo sušauktas slap
tas krikščionių karininkų susi- 
linkimas, kuriame buvo nutar
ta, neleisti trečią,jam Seimui 
susirinkti,* išvaikyti jį, paskel
bus klerikalų ir kunigų dikta
tūrą. Kaunan tam tikslui iš 
Alytaus buvo atgabenta dalis 
VI-jo pulko, ši dalis dalyvavo 
gegužės m. 15 d. parade. Kle
rikalai 1926 m. gegužyje neįvyk
dė perversmo tik dėl to, kad 
nepasitikėjo kareiviams, nes ži
nojo, kad eiliniai nerems jų 
perversmo, gi su vienais kari
ninkais ir ateitininkais pabi
jojo-

“Trečiojo Seimo laikais kle
rikalai suruošė šaudymus! ir 
muštynes Trejybės bažnyčioje, 
manydami tuomi pakenti kai
riųjų valdžiai. Jų kurstymu 
išvesta į gatvę studentai atei
tininkai ir tautininkai, kurie 
1926 m. lapkričio mėn. 21 die- 
,ną sudarė garsiąją demonstra
ciją. Fedieranto Jočio vieši 
grąsinimai Seime ‘muilintomis 
virvėmis’, Krupavičius (kunigo- 
dievo tarno) garsus žodžiai 
‘mes šaudėme ir šaudysime’, 
pasakyti Seime, kito kunigo 
Šmulkščio kumščio grąsinima’ 
Seimo Pirmininkui Dr. J. Stau
gaičiui ‘tu iš čionai gyvas ne
išeisi*, Ambrozaičio šukavimai 
‘Darbininke’ ir kvietimai gink- 
luotan sukiliman, Trimako (bu
vusio komunisto) tokie pat grą
sinimai ginklu versti demokra
tinę tvarką,—aiškiai sako, kad 
fašizmo priešakyje stovėjo ir 
stovi krikščoiniškųjų partijų 
žmonės: Krupavičiai, Endziuliai, 
Šmulkščiai, lAiulbrozaičiai, Jo
čiai ir kiti.

“Krauju ir smurtu dvokia 
nuo šių dievobaimingų krikščio
nių • Pastaraisiais laikais prie 
šitos bandos prisidėjo ‘Tautos 
Valios’, purvino fašistų laik
raštuko štabas, į kurį apart 
minėtų Ambrozaičio, Jočio, dar 
įeina Tomkus, Klimaitis (turįs 
kriminalę bylą), kun. Maliaus-

kas, pralotas Alšauskas (pasi
žymėjęs caro laikais), žinoma- 
sai Grigaliūnas Glovackis (Ro
kiškio—Kamajų Kauno žudy
nių ‘perkūniško drąsumo’ ti
pas). ‘Tautos Valia’ leidžiama 
kademų pinigais ir su jų pa
laiminimu.

‘Krikščioniškieji fašistai, kad 
atsirėmus į didesnę jėgą, šoko
si organizuoti savanorius, bet 
dauguma savanorių, kurie są
žiningai ir atkakliai kovojo už 
tikrai demokratinę’ laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą, nepano
rėjo pasiduoti fašistinės šaikos 
vadot’j'bei. Nepanorėjo ir nc- 
imnorės eiti su tais, kurie iždą 
naudojo saviems reikalams, ku
rie savanoriams priklausomų 
žemę dvarų centrukų pavidale 
pasigrobė sau arba išdalino 
vokietėms vienuolėms, bažny
čioms ar davatkų organizaci
joms. Savanoriai gerai žino 
kas rupi Ambrozaičiams ir Kru- 
pavičiams.

“ ‘Tautos Valia’ uoliai plati
no daugelis klebonų per zakris
tijonus, vargonininkus ir špitol- 
ninkus. Krikščioniškieji fašis
tai, be to, yra susimetę į stu
dentus ateitininkus. Ateitinin
kai (penkličiai), pasiskirstę į 
‘Kęstučio’ ir ‘Vytauto’ kliubus 
sudaro kademiškųjų fašistų 
branduolį. Muštynės 1925 m. 
Universitete buvo studentų 
ateitininkų < darbas. Tie dievo 
mozelninkai mušė studentus 
pirmeivius už tai, kad pastarie
ji protestavo prieš mirties baus
mę. Kiekvienas teprisimena jų 
rausvas ir raudonas kepurai
tes. Kai kurie ateitininkų stu
dentų nepasidrovėjo pareika
lauti užmokesčio už gruodžio 
m. 17 dienos perversme daly
vavimų. Jie už dežuravimą 
pašte ir šnipavimų pareikalavo
po 5 litus dienai. Jiems tie 
pinigai buvo sumokėti.

“Krikščioniškieij fašistai turi
‘Pavasario’ organizacijų, kurioj 
veikia dalis aktingųjų fašistų. 
Kaimo jaunimas turėtų budriai 
sekti, kad per ‘pavasarininkus’ 
nepatekus į fašistų ir kunigų 
bučių. Arktingieji klerikalai 
skverbiasi į įvairias sporto or
ganizacijas arba kuria savo 
sporto klubus, šitam darbui 
vadovauja svetimšalis, kunigų 
bernas, šveicarietis Eretas (jį 
tai kur žmonės vadina Erodu), 
kur nieko neveikdamas, gauna 
iš Universiteto algų ir laikomas 
‘profesorium’.

“Klerikalai, pajutę, kad val
džia slysta iš jų, kad kariuo
mene, policija, bažnyčia, mo
kykla, karo stovis, karo lauko 
teismai, ‘elektros mašinėlės’ 
nepadeda ir nepadės jiems iš
silaikyti valdžioje, pirmeiji pra
dėjo organizuoti fašistus, pir
mieji stvėrėsi smurto ir ėmė 
galvoti apie diktatūrą Lietu- 
vojio, taigi klerikalai išauklėjo 
tuos, kurie šiandien tų diktatū
rą jau įvedė. Klerikalai yra 
gryniausio kraujo fašistai ir 
diktatūros šalininkai. Jei šian
dieną neturimeSeimo, pilietinių 
(spaudos, susirinkimų, draug' 
ų, .žodžio) laisvių, tai klerika- 
ų kaltė. Lietuvos demokrati- 
os žudytojai buvo ir pasiliks 
derikalai.

(Bus daugiau)

Pasak Dr. Alice Ihųnilton, 
moterys daug greičiau užsinuo
dija dirbtuvėse vartojamais 
nuodais, negu vyrai. Jų vaikai 
irgi gali gimti užnuodyti.

Įvairenybės
Nauja Sven Hedyno 

kelionė j Aziją

Žinomas švedų keliauninkas 
Sven Hedynas, pagarsėjęs savo 
kelionėmis į įvairius kraštus, 
vėl išvyko su didele moksliška 
ekspedicija į pačių Azijos gi
lumą. Ilgai šiai ekspedicijai 
Hedynas ruošėsi. Daug kliūčių 
jai radosi. Pradžioje lėšų rei
kalas, paskiau karas, o dar 
paskiau kiniečių tarpusavio 
riaušės, kurių galo nesulaukęs 
drąsus keliauninkas leidosi pa
sitikėdamas vien tik savimi.

Tas kelias, kuriuo dabar He
dyno ekspedicija eina, laba’ 
sunkus, nes reikia keliauti 
aukštais kalnais, tuščiomis vie
tomis, kuriose be sunkiai pa-j 
kenčiamo europiečiui oro, siau
čia dar žiaurių plėšikų gaujos.

Šitos klintys, nors ir sunkiai 
butų nugalimos, l>rt kelionė 
pasunkėja tuo, kad tų Azijos 
vietų gyventojai, j kurias He
dynas vyksta, visiškai neįsilei
džia europiečių. Tai yra 'Tibe
tas, daug didesnė šalis, kaip 
Prancūzija, iš visų pusių aukš
tais kalnais apsupta. Pasiekus 
tibetiečių gyvenamas vietas, 
jie kiekvieną europietį jėga 
grąžina atgal. Daug keliaunin
kų mėgino įsiskverbti į Tibeto 
gilumą, bet visus lydėjo nepa
sisekimas. Tas pats ir Sven 
Hedynas jau antrų kartą vyks
ta į ten. Pirmą kartą jis į Ti
betą keliavo prieš kokių 20 
metų ir tik dėka jo gabumams 
ir sumanumui pavyko tada jam 
į krašto gilumą įsibrauti ir,

355 kupranugarių, ant kurių 
sudėta 400 dėžių su maistu ir 
įvairiausiais įrankiais moksliš
kiems tyrimams atlikti ir me
teorologijos stotims pastatyti.

Hedyno ekspedicijos apsau
ga už vis įdomiausia. Jis nu
samdė 22 raitus mongolus, ku
rie seniau buvę tose vietose, 
kuriomis dabar tenka ekspedi
cijai keliauti, plėšikais.

Kokiu budu Hedynas mano 
į Tibetą įeiti, geruoju ar blo
guoju, nežinia, bet jis ten nu
sistatęs atlikti daug moksliškų 
darbų.

Iš Tibeto Hedynas keliaus 
Azijos viduriu į rytus ir mė>- 
gins seniau rastas senovės mies
tų vietas tirti. —K.

Išrasta nauja rašomoji
1 mašinėlė

Vokietijoj išrasta tam tik
ra rašomoji ^nosinėlė, panaši 
paprastai šios rųšies mošinėlei. 
šios mašinėlės pagalba galima 
rašyti per atstumą kita pana
šia mašinėle. Tačiau tarp ma
šinėlių reikalingas ryšys, kaip, 
sakysime, tarp telegrafo apara
tų. Išrastoji mašinėlė ir laiko
ma labai tobuli u telgrafo apa
ratu, bet ji turi tą ypatybę, kad 
tinka tiek siuntimo, tiek ir 
priėmimo reikalui. Vokiečių 
firma C. Lorenc Berlyne, jau 
pradėjo tokias mašinėles gamin
ti.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nauji einu kablegramų

Lietuviai Daktarai
y -

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.) 
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidence 6640 S. Maplewood Av. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, iLL. 

-------------------------- 1—............. —

Telefonas Boulevard 1939 z
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

t......................................  11

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. Brunswick 4983.
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia
V. ........................~ « ■■ . ii

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

1 ' . ............ ■■ .........*
A. K. Rutkauskas, M. D.

4442 S’o. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

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

» į Į ..........  ■—
1

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

8464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

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

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Apfieko* 

CH1CAGO, ILLL--- ----------------- ■ ■ —
O f f. Yards 3557 Res. Hemlock 1385
DR. JONAS MOCKUS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedalioj pagal sutarti 
3-101 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.
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p Lietuvos koperacija

Dirbkit šjmet lengviau

Jums ir tokio 
reikia

— greičiau

Rudeninis Valimas
JUMS dabar reikia elektrinio valytojo dar labiau negu 
kada nors pirmiau. Langai bnna atdari. Dulkių pricin 
daug. Overkautai ir moteriai kabo klozetuose ir visi 
dengti rakandai ir kaurai išrodo apdulkėję. Lai Fedeko 
ir jo pilnas prirengimąs pagelbsti jums prie rudeninio 
apvalymo.

vienas asmuo 
balsų, kiek jis

bendrove turi

— Federal Coupons Given 
852 W. 63rd St.
2950 E. 92nd Street 
11116 S. Michigan Avė.

Ashland Avė.

į mokėjus nupirksiu* šį ekstra — 
vertės Electric Cleaner. Cash 
kaina yra tik $29.50. Pilnas setas 
daliu dar $5. l>el dykai išbandy
mo šaukit Raudei p h 1200, Local 66 
arba 535

12 VVest Adams Street
4.*62 Broadway
2618 Milwaukee Avė.
3935 W. Madison St.

4834 So

Visi pirkiniai suteikiami lengviu išmokėjimų planu tik 
reikia biskj damoketi už pristatymą

Eldredge 
VVheeler ir 

VVilson 
Singer 

dropheads ir 
daugelis kitų

Pilnai pertaisytos — 
garantuojama, kad siu

va labai gerai

IŠPARDAVIMAS SIUVAMI! MASINĮ!
Pertaisytos mašinos žinomų 

iftdirbysčių

*8 *12’18*25
Lengvais išmokėjimais, jei 

norite, be nuošimčių
štai yra puiki propra nusipirkti 

siuvamą mašiną sutaupant 
daug pinigų.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

V1KRJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..........—...... . ..............
1,054 patarimai kaip virti įvairus 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 Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS .......................................................
Knyga paveikslų Ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRŽVftS RASTAI. Septyniuose tomuose ......................  $7JM
LIETUVIU KALBOS RAŠYBA .........................................................  5Qc

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMU RUOSOS VADOVĖLIS ......................................................... 55c
Namų darbai, naminė sąska'tybi ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$2.50

$1.50

13.00

— 50c

193 (Irand Street Brooklyn, N< Y

Garsinkites NAUJIENOSE”

Važiuokit Iki Finansinės Neprigulmybės

Investuokit

SKOKIt
VAt U T
IMU I l>

kitokia

be savo

Einant Lietuvos įstatymais 
bendrovė laikoma koperacine, 
1) jei jos kapitalas keičiasi, 2) 
jei ji turi tikslo padėti medžia
giškai ir dvasiškai savo narių 
gerovei, bendrai organizuoda
ma įvairių ūkio įstaigų arba 
savo narių darbą, 3) jei jos 
nariai visuotiname susirinkime 
turi tik vieną balsą ir 4) jei jos 
narių pelnas (dividentas) už 
pajus aprėžtas, būtent ne di
desnis, kaip 8 procentai.

šitomis keturiomis ypatybė
mis koperacijos bendrovė aiš
kiai skiriasi nuo akcinės ben
drovės. Akcinės bendrovės ka
pitalas įstatuose tvirtai nusta
tytas, akcinė lx*ndrovė turi ti
kslo duoti kuodaugiausia pelno 

I ir pagaliau akcinės bendrovės 
susirinkimuose 
gali turėti tiek 
turi akcijų.

Koperacijos
I daugiau savotiškumų, negu au- 
I kščiau pasakyta. Pirmiausia 
keltą žodžių dėl koperacijos

I bendrovių kapitalų. u
Koperacijos bendrovės kapi

talas sudaromas iš kiekvieno 
I nario įstatuose nurodyto didu
mo įnašo, kuris paprastai pajų 
vadinamas, tik Lietuvos Kope
racijos Banko įstatuose vadi
nasi dalimi. Taigi, koperacijos 
bendrovės būtinai turi pajų ar 
dalių kapitalą, kuris ir sudaro 
vyriausj pagrindą bendrovei 

Įveikti. Lietuvos įstatymai rei
kalauja, kad koperacijos b-vė 
sudarytų atsarg. kapitalą, kuris 

Į paprastai susidaro iš gryno pel- 
| no. Kai kurios koperacijos 1>- 
Į vės turi vadinamą pagrindinį 
kapitalą, kuris susideda iš na
rių stojamojo mokesnio ir iš 
gryno pelno. Be to koperacijos 

| bendrovė gali sudaryti, dažniau
sia iš pelno, kapitalų kito
kiems tikslams ir kitokiais pa
vadinimais.

Dabar apie koperacijos ben
drovės atsakomybę. Pirmiausia 
koperacijos bendrovė atsako 
už savo pasižadėjimus visais 
savo kapitalais ir dažnai dar 
kiekvienas narys atsako už ben
drovės pasižadėjimus iki 5 kar
tų tiek, kiek jis įnešė pajų. 
Kredito ir apdraudimo kopera- 

| cijos bendrovės narių 
Į atsakomybė. Kredito 
cijos bendrovės narys

Į pajaus dar atsako dvigubai tiek, 
I kiek jam paskirta kredito.

Tuo budu didelis skirtumas 
Į tarp atsakomybės akcinės ii' 
koperacijos bendrovės. Akcinė 
bendrovė atsako tik tiek, kiek 
turi kapitalų, jos nariai akciniu- 

I kai papildomai neatsako.
Kopt racijos bendrovė neduo- 

Įda didelio pelno už įdėtus pa- 
[jus, nes jos tikslas ne pelną 
gaudyti, o apsaugoti savo na
rius nuo spekuliantų ir didelių 
kapitalu-/ų išnaudojimo. Tik 

I tam tikslui steigiamos ir palai
komos koperacijos bendrovės.

Lietuvoje yra tokios kopera- 
| cijos bendrovės, ar trumpai ta- 
[ riant koperatyvai: 1) smul- 
| kaus kredito bankai, kai kada 
smulkaus kredito draugijomis 
vadinami, 2) žemės ūkio drau
gijos, 3) vartotojų bendrovės, 

I i) pieno perdirbimo bendrovės, 
Į 5) knygynai ir kitokios.

Atskiri koperatyvai, turėdami 
maža kapitalų, vieni be kitų 
koperatyvų paramos nepajėgia 
vesti savo operacijų ir jun
giasi į sąjungas. Vartotojų 
bendrovės sudaro Lietuvos Ko
peracijos Bendrovių Sąjunga, 
žemės ūkio draugijos - Lietuvos 
Žemės Ūkio Koperatyvų Sąjun
gą, sutrumpintai Lietūkiu va
dinama, Smtdkaus kredito ban
kai—Lietuvos Koperacijos Ban
ką, pieno perdirbimo bendrovės 
—Centralinę Lietuvos Pieno 
Perdirbimo Bendrovių Sąjun
gą, knygynai— Koperacijos Są
jungą “Spaudos Fondą”, draudi
mo nuo ugnies reikalais visi ko
peratyvai yra susidėję į Cent
ralinę Apdraudimo Sąjungą 
“Kooperaciją”. Kaune yra di
džiausia Lietuvoje vartotojų 
bendrovė “Parama”, kuri, bu-

[Paęific and Atlantic Photo}

Keletą dienų atgal pasimiręs 
Amerikos prohibicionistų va
das VVayne B. VVheeler, gene
ralinis advokatas Anti-Saloon 
Lcaguc <>f America.

dama vienu koperatyvų turi 
Kaune 9 krautuves ir kepyklų.

Visos čia išvardintos kopera
cijos sąjungos sudaro Lietuvos 
Koperatyvų Tarybų, kuri, ne
verdama jokių operacijų, rūpi
nasi visos koperacijos bendrais 
kultūriniais ir organizaciniais 
reikalais ir leidžia koperacijos 
laikraštį “Talka”. 

<•0*

Atskirų koperatyvų reikalus 
veda trims mėtoms visuotino 
narių susirinkimo rinkta val
dyba; jos darbų prižiūri kas 
metai rinkta revizijos komisija. 
Be to atatinkamos sujungus 
turi savų instruktorių, kurie 
daro atskirų koperatyvų veiki
mo patikrinimų ir duoda nuro
dymų, kaip reikia koperatyvus 
vesti. Koperatyvų sąjungos be 
valdybos ir revizijos komisijos 
turi dar tarybas, kurių pareiga 
sekti valdybų veikimą ir kartu 
su valdyba spręsti didesnius 
klausimus.

Iki 1923 metų Lietuvos ko
peracija buvo vienoda, bet nuo 
to laiko kai kurios politinės 
partijos ypač iš dešines ėmė 
nešti politikų į koperacijų ir 
stengtis ją pavergti. Kadangi 
jiems nepavyko paimti savo j- 
takpn visos koperacijos, tai jie 
pradėjo steigti savus atskirus 
koperatyvus, vilioti jau vei
kiančius ir kurt/ koperatyvų 
sąjungas. Tuo budu greta 
koperacijos, kaip dabar vadi
na—neilralios koperacijos— gy
vuoja vadinama krikščioniška, 
partinė koperacija.

Kalbant apie partinę kopera- 
ciją, pravartu priminti, kad 
Lietuvoje yra koperatyvai — 
žydų liaudies bankai, kurie turi 
savo “Žydų Liaudies Bankų Są
jungą”, kuri neįeina į Lietuvos 
Koperatyvų 'tarybą.

Aukščiau išvardintos kopera- 
tyvų sąjungos, susispįetusios į 
Lietuvos Koperatyvų Tarybą, 
apima nepartinius koperatyvus. 
Nepartinis koperatyvas nereiš
kia, kad tam tikros partijos 
žmogus negali priklausyti prie 
koperatyvo ir būti jo valdyboje, 
bet tas reiškia, kad koperaty
vas negali tarnauti bet kuriai 
partijai ir daryli bet kaip dėl 
jo politinių ar tikybinių pa
žiūrų kliūčių įstoti į kopera- 
tyvą. Tuo budu į neį tralų ko- 
peratyvą gali įstoti žmonės į- 
vairių politinių ir tikybinių 
pažiūrų, by tik jie pasižadėtų 
ir pildytų koperatyvoi įstatuose 
pažymėtus reikalavimus.

Baigiant bendrą Lietuvos ko- 
peracijos apžvalgą, pravartu 
priminti, jog dvi rajoninės ko
peratyvų sąjungos—Žemės Ūkio 
Koperatyvų Sąjunga “Gaminto
jas” ir Šiaulių Srities Vartoto
jų Bendrovių Sąjunga, kupos 
b’iiyo apemusios Žemaitiją ir 
Šiaurinę Lietuvos dalį su cent
ru Šiauliuose, dabar yra suši
lk j tįsios: pirma su “Lietuku” 
ir antra su L. Koperacijos Ben
drovių Sąjunga.

[“T?’].

j Chicago North Shore 
ir Milwaukee Railroad Company 

7% Prior Lien Stock
INVESTUOKITE savo sutaupytus pinigus į šitą gerai vedamą kompaniją 
kuri moka dividendus kas trys mėnesiai. Jus galit turėti geras įplaukas 
ir užtikrinti sau ateičiai patogumus.
The Chicago North Shore ir Milvvaukee Railroad — vadinasi the “North 
Shore Line” — operuoja greitą važinėjimą elektriniu geležinkeliu tarpe 
Chicagos ir Milwaukee. Jis patarnauja rezidencijų ir industrijų miestams 
kurių gyventojų skaičius siekia virš 3,500,000.
Aprubežiuotas skaičius 7% Prior Lien Stock dabar yra parduodamas. Šis 
stakas dabar yra parduodamas apie $103 už šėrą ir yra padėtas ant sutašo 
The Chicago Stock Exchange. Dividendai 7% į metus yra išsiuntinėjami 
šėrininkams kas trys mėnesiai.

Taupykit Lengviu Išmokėjimu Budu
Šį Prior Lien staką galite pirkti už cash arba lengvais mėnesiniais išmokėjimais, 
$10 jmokėti irt, po $10 į mėnesį. Jus gausit 6% už savo įmokėtus pinigus, kol stakas 

nebus pilnai išmokėtas; jūsų pinigai bus grąžinami, jei jus negalėtumėt išmokėti 
už staką.
Štai yra proga investuoti į gerą biznį ir uždirbti beveik 7% už savo pinigus ir tuo 
pačiu sykiu žinant, kad tai yra saugu. Atsiųskit žemiau talpinamą kuponą pas mus 
gausit dykai informacijas apie^į staką.

Utility Securities 
Company

230 South La Šalie Street, ČHICAGO
New York — St. Louis — Milwaukee — Louisvijle — Indianapolis

Utility Securities Company
230 South I i Šalie S't., Chicago.

Aš norių, kad jus atsiųstumėt man literatūros apie 7% Prior 
Lien Šerus Chicago North Shore and Milwaukee Railroad 
Company. Suprantu, kad už tai neturėsiu jokios atsa
komybės.
Vardas
Gatvė
Miestas

WENNERSTENS
'OJuhcmian ČTypo

TIKRI APYNIAI 
TORTINGAME SALYK1I

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

Pašaukite mus telefonu
arba atsilankykit j musų ofisą, o 
musų inžinierius išaiškins jums, 
kaip galite turėti apšildymo reik
menis savo namuose su mažomis 
išlaidomis.

Mes taipgi duodame reikalingus 
punkius ir planą dykai.

JĮnnerstuįI

TIKRI APYNIAI
NIEKUR NĖRA TOKIU

KAIP ŠITIE
NE/ NEI VIENO

.............. ................ Valstija
Malonėkit rašyti aiškiai

co
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ 

Telefonas j visus departmentus — Calumet 0644-0645 
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

. South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė.
Tel. Saginavv 4847

M. LEVY &

by
Lynb«rt Pharmral Co.„ Saiąt Louto, U, A A.

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirbęs arba dėl neapsG 
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Viri 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nustipusiems ir nu- 
vargusiema žmonėms.

Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu
mo skausmų, džiaugtis saugumais 
ir sveiku gyvėnimu. Daugelis tuks- 
stančių kitų yra tai padarę. Dau
gelis tų laimingų žmonių yra jūsų 
kaimynais, Pasinaudokit iŠ jų paty
rimo. k

Tanlac yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padarytas iš žiedų, 
Šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
auri jas, Virš 52 milionų butelių 
parduota.

TANLAC
PEE TUSU SVEIKATOS

Chicago j šiuo laiku suskai
toma esant 100,000 bedarbių. 
Bijoma, kad žieina busianti dar 
sunkesnė darbininkams, ndgu 
vasara, kurią irgi sunku buvo 
gauti darbas.

Siuskit pinieus nėr
NAUJIENAS i
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HOP FI AVOHtu

VAI. aiATZ 
M I LWAIJKEE wiS

25 centus.
Chicago, UI.
Naujienos 

1739 So. Hateted St.

6

Marquette Park
Dvi nugalėjo tris

žinia,

ke-

uk-

“■“*|SPORTAS
Golfas

vyru?

Žinote,

Kiti visi seka

jau baigė gatvėse klo-

Prizų. sąstatas bus! ,
InAima ir no' ~dar

Padarytas per BLATZ — Milwaukee

paskutinį 
kas buvo

atrekomen- 
0 dabar dar 
karaą atra- 
bei bus.

ketasi ir 
laipsnius, 
miau.

kad
100

Žl- 
jia- 
pa-

Didelės permainos: Kipšas 
liauja Chicagon, o Kaulas j 
Cicero

Kadangi “Naujienos”, arba 
jų vyriausias daraktorius taip

rodą lietuviams 
ir golfininkėms. 
loš už 
prizus, 
gėrėsis 
gražiu 
mu.

MALT SYRUP
RAV0RfcDW™ SAAZER AND

ABLENDOH t>0 M EST1CH0PS

Jisai žino at- 
surprais parių 
Aš žinau, kad 
rengiate daug

bet visgi jums prasti, kaip maži mes esame 
Trūksta gerų tikrenybėje, ir kad mums rei- 

nž rankos 
sugyvenime irkacijų važiuoti į Tenesiją. Ti- 

geris sutiko. Darbininkas išva
žiavo į Tenesiją pas savo gi m i-

padėta J. Sauer Fur- 
tarpviury, 
streel, su-

Bomba, 
'n i tu re 'krautuvės 
1859 W. Madison 
draskė krautuvės frontą. Be to,
išvijo iš lovų 30 miegojusių 
Sterling viešbuty žmonių, 
spliozija buvo tiek smarki, 
numetė krautuvės duris

CHICAGOS 
ŽINIOS
Grand Crossing

Prie 75 gatvės ii Greenvvood 
avė. yra Illinois Interior Finish 
ing kompanijos dirbtuve ir ( 
lumber jardas, šioje dirbtuvė-, 
je išdirba visokias muldes, įrė
mus, langus ir kitokius daly
kus, reikalingus namų budavo- 
jimui.

Darbininkų dirba dirbtuvėje 
ir ofisuose apie šimtas. Dirba 
po astuonias valandas paroje, 'pėdų tolio. 
Mokestis .$1.20 Į valandą. Dar-1 
bininkai organizuoti, priklau-j 
so unijai. 7* 
ka po $1.20 j valandą mekani-Į 
kams, liet už tą mokestį dar
bininkai turi pusėtinai daug 
darbo ir gerai padaryti. Darbi
ninkai, stoję prie darbo, nuo 
švilpuko sušvilpimo i 
pimo turi dirbti, n<,, 
traukti. Kurie dirba prie “rip 
sa\v”, jeigu prisieina eiti kur, 
tai savo vietoje turi paprašyti 
l.osą, kad jisai jo vietoj dirb
tų, kol darbininkas sugrįš. Pink
lus nevalia sustabdyt i.

Visos Chicagos viešosios mo
kyklos buvo uždarytos vakar 
mokyklų tarybos ' prezidento 
C.oath įsakymu. Uždarytos jes 
tapo dėl karščio. Vaikai vieni 
buvo patenkinti karščiu, nes jis 
paleido juos namo arba žaisti. 
Kitiems gi smagumo dei karš
čio nebuvo. Temperai u ros ti- 

vakar pasiekiant 95 
kaip pora dienų plr-

« • «
Vakar padėta kampinis

Nors kompanija mo- niuo pamatui naujo krimtnaii- 
’nio teismo ir kalėjimo trobesio, 
kuris pradėta statyti prie 26 
gatvės ir California avė.

lokautą. Buvo pasiryžusi nu
mušti dešimt centų į valandą, 
bet jai nepasisekė. Darbinin
kai laimėjo, sugrįžo dirbti už 
senas algas. Po to lokauto kom
panija sudėjo naujas “speed”( 
mašinas, dirba be viršlaikių ir 
tkk pat darbo padaro, kaip 
pirm lokauto dirbdama su virš
laikiais.

Naujienos būdamos pirmu 
lietuvių dienraščiu Amerikoje, 
visados suspėja būti priešaky 

šią vasarą kompanija buvo visuomenės reikaluose; jos pir- 
paskelbusi unijos darbininkams miltinės yra ir sporte.

Naujienos remia visus spor
tus ir sportsmenus. Naujienos 
pirmutinės surengė “Chess” 
turnamentą ir aukavo puikiau
sią trofiją lietuviams. 

• •
Naujienos pirmutinės sužino

jo, kad lietuviai yra užsiintere
savę 
vien 
virš

Vyresniu du bosu nieko ne- ^1^’
sako darbininkams, bet trečias' Naujienos pasekdamos Amo- 
yra zajadlus, jį vadina tige^rikos didžiuosius anglų* kalboj 
riu. Bet vienas italas darbiniu- dienraščius, pirmutinės suren
kąs gerai pamokino, kad šitą gg lietuviams golfo turnamen- 
pamoką a įsimins bosas kol gy- ta bei parodą
vas bus. štai kaip buvo. Italas Naujienas pirmutinės šiame 
darbininkas dirbo daugelį me- sezone surengė Lietuvių Golfo 
tų. Jisai pristatydavo lentas į turnamentą.
“milę”. šią vasarą pasiprašęs Naujienas.
tigerio, kad jam leistu ant va-. Naujienos surengė golfo pa- 

golflninkams 
Kontestantai 

garbę pasižymėjimus ir
o golfo simpatlzatoriai 
lietubių golfininkų-kių 

lošimu ir prizų iai.Tčn-

NAUJIENOS, Chlcago, I1L

Tarp Chicagos Atminčiai A A Povilo 
Gasiuno

Lietuvių
Laikas bėgu greitai. Įvykiai P^ors ir pavėluota ši 

nuolat keičiasi ir is musų mm-' , ? . . Mv .... . . Dalykas buvo toks:čių dildo jau praėjusius nuo-. •’ ._. v....” .. Ti u • Pirm poros savaičių įsvazin-tikius. zji « ?»a, kad .svarbiausių' . ... ., . vo pora lietuvių biznierių nuogydytoju tragingų gyvenimo ;; . j i f i i- a ! Bridgeporto — vyras ir žmonažaizdų — yra las pats įaiKas.» . .... .1 —atostogų. Bizni jie turi ant
Bridgeporto, bet gyvena Mar- 
ųuette parke, ant Mozart str., 
63-čios gatvės apielinkėj.

| Išvažiavo, tai išvažiavo, nlc- 
iko tokio. Bet partijoj buvo vie- 

mėnuo, na Ididė, palikusi vyrą namie, 
kaip skaitlingas būrys drau- kad jis parūpintų gyvenimui 

nori, tai ką padarysi: Kipšas gų ir pažystamų ebieagiečių at- aukso ir sidabro. Bet kai trys 
velioniu Povilu 'važiuoja, tai kaip šuva ant tri

kalbi! jų kojų. Todėl, idant pataisius 
partijon” priim

ta dar vienas vyras, kuris pa
čios visai neturi ir todėl yra 
liuosas kaip paukštelis, skrai
dąs nuo medelio ant medelio.

Tokiu budu susidarė kvarte
tas. Važinėjos musų kvarte
tais visur: buvo Niagara Falls 
apžiūrėti, užsuko Clevetandan, 
neaplenkė nei Michigano. Tri- 
pas butų buvęs pasekmingiau- 
sias (nors, sakoma, pasilikęs 
namie vienas leidės vyras norė
jęs nusižudyti), jei ne kivir
čai, kilusieji sugrįžus namo.

Sugrįžo namo kvartetas. Iš
siskirstė vieni sau, kiti sau. 
Bet pas zdarovą, kaip ąžuolą, 
leidę, kuri važinėjosi su savo 
vyru, atvyko ta pati sesuo, ką 
važinėjo palikusi vyrą namie, 
apkalbėti visus kelionės smagu
mus. Atėjo ir brolienė, kuri 
gyveno tik skersai gatvę. Na, 
ir, kaip neišmintinga moteris, 
ji pradėjo bartis. Girdi, kam 
terliojiesi su svetimu 
Savo turi, ar neužtenka vieno? 
Sarmatykis kaimynų, 
kaip moterys paprastai moki
na.

Vaje tu mano, kad puls sto-

Cicero, Chicago - abu 
(Ilinojaus

Vienok yra tokių gyvenimo 
tragedijų, kurias net ir laikas 
negali iš musų jausmų įverž
ti. Štai, kad ir a. a. Povilo 
Gasiuno traginga mirtis.

Jau sukako vienas

turi keltis Chiiagon, ir Kipšas sisveikino su 
jau nebebus Ciceroj, Dalykas Gasiunu. Daug įvairių 
toks, kad Ciceroj esama dviejų 
Kipšų — vieno tikro, o Kito 
taip sau. Taigi pirmajam ne
smagu, kad daugelis duoda 
jam už korespondencijas kredi
tą, kurio jis nepageidauja. Ir 
ve, samozvancas turi, sulyg
paliepimu, mufytis į BriUgepor-jam jau vis viena, tačiau tos 
tą, o jo vieton atvažiuoja re- kalbos reikalingos 
porteris Kaulas iš Chicagos.

Atsisveikinimas

prie velionio kapo buvo paša-; ketvirtą koją, 
kyta. Vienas kalbėtojas, bū
tent Lietuvos konsulas P. ža- 
deikis, tarp kitko taip išsireiš
kė: Visos musų Čia kalbos ve
lioniui Povilui Gasiunui nėra 
reikalingos, nes jis jų negirdi,

Malonus ciceriečiai, Jus 
note malonus, duokim sau, 
dėkim sau, Kipšas tarnavo, 
dėkim sau, malonus. .lis mėgi
no daleiskim ir tt., kad Jums, 
malonus, duokim sau, prane
šus apie padėtį viso io, Kas 
yra gero, duokim sau, maionųs. 
Taigi jis maloniomis ašaromis 
apsilieja ir bučiuoja jus į skai
sčius veidelius, atsisveikina su 
baltomis rankelėmis nesuskai
tytus kartus.

Dabar, maionųs mano, vieton 
jo susilauksite mano konfrat-

mums pa
tiems, musų jausmų išreiški
mui.

' Daug tada kaliojo ir daug 
daugiau draugų ir pažystamų 
tyliai, ramiai verkė ir šio bu
vusio draugo apgailestavo. Ten 
buvo susirinkę įvairių minčių 
žmonės, ir visokios politikos ir 
prietarų mintys buvo užmirš
tos. Būtent surištiems gilios 
simpatijos ryšiais, kada mirtis 
išplėšia iš musų tarpo vieną iš 
entuziastingiausių ir jauniau
sių, sveikiausių darbuotojų, 
mes nenoromis pamatome, kad 
yra du svarbiausiu dalyku: 
“Gyvenimas ir Mirtis.” Mes 
galime pakilti iki aukščiausio

roji, šešių pėdų aukščio, biz- į Harvey A. Hanson Construc- 
nieriaus žmona ant brolienės, tion Company, kurios iždinln- 
kad pagaus ją už plaukų, kaip ku yra Virgil Coalh, Chicagos 
vanagas vištuką. Mėgino užsi
stoti už patekusią bėdon brolie
nę pora kitų kaiminkų ir moti
na. Ale kur (au!

Musų šaunioji gasipadinė len
gvai apsidirbo, išmetė gatvėn 
neprašytas pamokslininkes. Dar 
susikibo gatvėj. Bet smarkioji 
moteris lengvai likosi pergalė
toja. Ir netik apkūlė kitas, 
bet, sakoma, ir gerokai apipe- yf • _ ŠIOJ O.

Dabar reikia pasakyti, kad 
musų dvi ponios yra įžymios 
lietuvių gyvenime moterys, biz
nierių žmonos. Moka labai 
mandagiai elgtis. Dagi etiketo 
knygutes namie turinčios. Bet, 
mat, kai barnis kila dėl vyro, 
kuris patinka ar nepatinka vie
nai ar kitai, tai jau etiketo 
knygutės pasidaro prastas vais
tas užgautos širdies sulaiky
mui.

Kaimynai ir kaiminkos, susi
rinkusieji pažiūrėti ginčo, į 
peštines nesikišo. Susirėmimas 
įvyko ant Mozart gatvės, 63-os 
gatvės apielinkėje.

—Reporteris.
P, S. Susimildamos, ponios, 

kai susipešat, praneškite tuo
jau Reporteriui, kad žinia ne
suvėluotų. Dabar kaip išrodo? 
Peštynės įvyko pereitą savaitę, 
o pranešėt tik vakar. —Rep.

mokyklų Tarybos prezidento 
sūnūs, gavo kontraktą mokyk
lų darbams atlikti sumoj 
029^577. Gražus kontraktas, 
ra ko sakyti! 

♦ ♦ *
Vakar sustreikavo rūbų 

vejos, kurios dirbo trobesy
resu 228 So. Market st. Viena 
mergina mėgino įeiti dirbtuvėm 
Ji buvo užgauta kilusiame su
judime.

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose
Šioj knygelėje skaitytojas ras 

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

Reikalauk tuoj aus prisiųsda. 
mas

žemiausia nupulti, tačiau nė 
vienas iš musų negalime Išven
gti mirties.

Kada mirtis ateina, kaip ji 
atėjo musų mylimam draugui 
Povilui, netikėtai, lyg žaibo 
greitumu, mus verčia valandė
lei susidomėti, pamąstyti Ir šu

Ar jus žinote, kad
Celluloidas, iš kurio yra padaro

ma daugelis tualetinių dalykų ir 
imitacijų ivory, yra padaromi iš 
celhdoido surasto vatiniuose rūbuo
se arba vatoj. Per ji yra perleidžia
mas elektrinis acid, kuris padaro 
burbulų panašų j popierų. Paskiau 
palunamas vandeniu, kuris nuplau- 
ja visas rukštis. Paskiau kietina- 
mas ir primaišoma kamparo gurno 
ir paskiau išdžiovinamas. Kad 
padarius iš jo daiktus yra minkšti
namas su garu ir kietinamas džio
vinant. šukos ir kiti dalykai ne
gali būt laikomi arti ugnies. Ar 
jus žinote, kad Helmar cigarctai 
yra geriausi cigaretai.

Liuosuotoją 
Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos ..

vaitos. Po penkių savaičių su
grįžo, vėl gavo savo darbą at
gal. Išdirbo vieną savaitę, pa
sakė tigeriui, kad jisai kviti- 
nąs darbą, manąs atgal važiuo
ti į Tenesiją ir apsigyventi ten.

Kada pasisakė tuo tikslu kvi- 
tinąs darbą, jam bosas išrašė 
čekį ir padavė. Darbininkas pa
žiurėjo i čekį ir pratarė, kad 
tuksta 50c. Žodis po žodžio ir 
darbininkas pradėjo kumščiuoti 
tigerį. Kitas jo draugas su ak
meniu smogė į alkūnę, nuo ko 
ir kaulas sudužo. Darbininkas 
turėjęs už “geitos” gatavą au
tomobilį ir sėdęs į jį išdūmė.

Duota žinia policijai, kad su
imtų, bet jau buvo pervėlu. 
Toks įvykis įvyko rugsėjo 10 d. 
Tigeris randasi ligoninėje; sa
ko, kati darė operaciją ant al
kūnės, turėjo kaulus su aukso 
dratais surišti, ha kitaip buk 
negalėtų jie suaugti.

Dabar visiems bosams di
džiausia smūgis, o darbininkai kiniai golfo mylėtojai ir Vi
nicko sau. Sako, jisai daugiau‘sįems lygios progos išlošti pri
muš nekikins. Policija sergėjo,Zą Prizų randasi apie 30 ir 
per kelias dienas, kur tas ita-|vjsj geri, verti garbės išlošti 
las gyveno, bet negalėjo pa- juos jr progų yra kožnam laimė 
gauti. Kitas to italo draugas ti prizą.
buvo pasiprašęs ant vakacijų. j priduotas prieš lošimą ir po’ 
Kai sugrįžo iš vakacijų, po to- lošimo, per Naujienų adminls- 
kio nepaprasto įvykio jam ne- tratorių išdalyta laimėjusiems, 
davė darbo. Bosai pasakoja, kad Fore ant pinnos “Tee”, — prl- 
tą įtalą turės išduoti iš Tene- žus laimėsime ant 18-tos green, 
sijos, bet kiti jiems atsako, o 
jog jisai neužmušo bosą.

Lumber jarde dirba apie po
rą desėtkų darbininkų. Darbas 
ne lengvas. Dirba po dešimt 
valandų paroje. Mokėstys ne 
vienodos. Senesniems darbinin
kams moka po 50, 55 ir 60 cen
tų, o naujokams 45c. Šią va
sarą “bizi”, turi daug kon- 
traktorių ir jie turi daug nau
jų namų budavoti. Manau, dar
bo bus iki žiemos. Žiemą suma
žės. Naujų darbininkų dabar 
neima. —Darbininkas.

Ta lietuvių golfo paroda įvy
ksta ketvirtadienį, 22 G. šio 
mėnesio gražiame Cog-HiiI gol
fo klubų. Po pirmos vai. po pie
tų visi kontestantai susirenka 
į paskirtą vietą. Naujienų spe
ciali® fotografas nutraukia da
lyvių grupes ir paskui laimėto
jų paveikslus. Kaip dvi prasi
deda lošimas; eina lietuviai ir 
lietuvaitės po keturis iš eilės. 
Pašaliniai publikai užginta 
maišytis, nes lietuviams ir 
Naujienoms pavesta links tą 
dieną. Visi kontestantai bando 
lošti geriausia, nes prizai yra 
paskirti už atsižymėjimą ant 
kiekvieno žingsnio bei kirčio. 
Kurie nelošia gali pasižiūrėti 
lošiančių ir jų atsižymėjimų 
laike “N.” golfo parodos Nau
jienų pirmoje golfo parodoje 

7 dalyvauja visi geriausi ir pi a-

19-tą skylę visi lošime sykiu. 
—Golfininkas.

GOLFAS

gražiu sportu ■— goifu ir 
tik Chicagoje randasi su 
400 golfininkų ir golfinin- ro, pono Kaulo. Jis geras zmo- gyvenimo laipsnio, kaip galima 

gus, ne tinginys, jis labai myli 
krutėti. Ar jis ką kanda, ar ne, 
aŠ nežinau, bet žinau, kad 
Kaulas yra specialistas surprais 
parių rengime, 
mintinai visus 
“ins” ir “outs”. 
jus* malonus, 
surprais parių, 
ko tai trūksta,
kalbėtojų, trūksta gerų koiek- kia tik eiti ranka 
torkų. P-nas Banius yra tuose draugiškume, 
dalykuose specialistas, tai tuo- žmogaus pažinimų ir «suprati- 
se darbuose jis jums gali daug rne.
kuo pagelbėti. Ponas Kaulas ( A. a. Povilas Gasiunas šioje 
bus j tisų kiekvienoj parėj ir šalyje buvo su mumis trumpai, 
dar, kad pasekmingiau jos pa- apie 5—6 metus Chicagoje, bet 
vyktų, jis iškalno dailiai para- draugiškumas ir atmintis pasl
ys, taip kad visi žinos ir ačiū liks amžina. Jis atvažiaVo iš 

:.\m suplauks daugiau svečių ir šalies, kurią mos visi mylime, 
daugiau pinionzų.

Taigi jau jums 
davau poną Ratilą. 
Kipšas 
portuos,

Kada 
ti naują patalinę, tai Lietuvių 
Namų Savininkų ir Politikos 
Kliubas sumanė sušaukti susi
rinkimą su triukšmu. Jie pla-Į
katais sušaukė protestą pereitą • 
pirmadienį, septembriaus 12-tą, 
Kristaus metuose tuksiantis j 
devyni šimtai dvidešimt septin
tuose. Jau temo, kai Kipšas, 
traukė 15 gatve ir patėmljo. 
būrį rėkaujančių žmonių: • Ga- 
demit, tu nežinai”, “tu neži
nai”, ir “tu nežinai”, “čia yra 
trys coliai,” “o aš sakau, kad 
colis ir pusė”... “š dą tu žinai, 
gademit.. žiūrėk, ve šmotas, iš
kirstas iš pat vidurio stryto - 
va, sy!’

šaly žmogus klausia:

Ir taip ginčijasi, kad na!
Vienas toks dėdė su ūsais pra
dėjo net ir apiipikčiai 
bet kiti, šaltesni 
ramino. Pagalios 
Antano svetainę.

Mat, kad juos
komitetus, jie padarė plakatus smųį pasiryžimų, įsitikinimų, 
anglų kalba, tai prisirinko vi- kuriuos praranda Jau suaugę,

—Lietuvos. Jis atvažiavo jau
nas, kupinas energijos ir pasi
ryžimo, prisidėjo prie musų 
draugijų ir ėmė aktyvų dalyvu- 
mą visose organizacijose, ku- 

■ rios dirbo naudingą darbą 
musų tėvynei Lietuvai. Jis bu
vo ta prakilni jaunimo dvasia, 
—viltis ir ateitis.

Jo visas laikas, pasilinksmi
nimo ir darbo, buvo praleistas 
tarpe savųjų, ir kada jis įžen
gė į biznio gyvenimą, tai Ir 
tada jo visi troškimai buvo 
suteikti pagelbos ranką savo 

'tėvynainiams. Trumpu laiku jis 
'pažino Amerikos gyvenimą ir 
i papročius, tačiaus su juo pasi
kalbėjus, iš kelių žodžių buvo 
galima pastebėti, kad jojo dva
sia, jojo širdis ant visados pa
siliks su jo mylimu kraštu— 
Lietuva. /

Mes žinome, kad kiekvienoje 
nelaimėje yra visados nors vie- 
has šviesos spindulys, ir atmin
ėdamas šio jauno vyro mirtį, aš 
įmanau, kad kartais mirtis turi 
'kokį tai pasigailėjimą jaunuo
lio, kai pas jį ateina, atima 
gyvastį dar netekus jam para
gauti pilnai gyvenimo karteny- 
bių. Povilo likimas, sakytume, 
liudija, kad mirtis lyg ir neno
rėjo jam duoti prarasti jaunuo- 

biesas, tuos lio idealų, tikrų jaunuolio jau-

kalbėti, 
tautiečiai nu- 

sueita j šv.

Miller su Menu pirmadienį šokio plauko žmonių, kurte mo- senesni žmonės. Su ta jaunuolio
loš golfą už lietuvių čempioną- ką savo prigimtą kalbą, tik ne Povilo dvasia mirtis jį ir misi-
tą. Pirmiau buvo skelbta, kad visi lietuviškai. Čia išrinkta nešė.
Menas laimėjo. Bet kadangi tą- čermonas. “mokantis” angliškai Tad, minėdamas vieno mėne- 
syk nebuvo “referee”, tai !(►■ ir lietuviškai. Atvyksta iŠ šio jo mirties sukaktuves, ti
kimas buvo pripažintas neteisė- Town Hali inžinierius. Jis turi kiu, kad tokie pat jausmai 
tu. kartą “referee” bus po- paaiškinti apie tuos strytus, pas visus Povilo Gasiuno drau

sto- gus ir pažįstamus pasiliks ant 
visados ir neišdils iš musų šir
džių. — Vienas draugų.

tu. $i kartą “referee” bus po- paaiškinti apie 
licijos kapitonas, didelis 
mėgėjas. Lošiama bus 
green golfo lauke.

golfo kodėl nesantys trijų colių 
Ever- rio smalos.

(Pabaiga bus)

SKONIS

Valdžios Certifikatas išduotas Cze- 
choslovak Respublikos yra prisegtas 
prie kiekvienos bačkos Saazer impor

tuotų apynių

■i ■■ W—lll I f n~ .. .    _____ . _Jis Yra TIKRAS!
Paskanintas su importuotais Saazer ’ 
ir vietos apyniais. Saazer apyniai 
yra garantuoti su Czechoslovak val
džios certifikatu prisegtu prie kiek
vienos bačkos importuotos per Blatz. 
Rinktiniai miežiai taipgi yra varto
jami — tikrai No. 1 rųšies iš Minesota 
ir Wisconsin, Amerikos geriausių 
miežių auginimo vietų. Jus gausit 
geriausi, jei reikalausit Blatz.

VAL BLATZ BREWING CO 
Chicago Branch 

1500 Holt Street, 
Phone: Brunswick 3600-1-2 

and Wholesale Dealers
Vepatyginamas dėl kepimo, 
♦ j rimo, saldainių darymo. 

Tikrai Unijos dar)w.



... —_—. ------------------
I • *

Tarp Chicagos 
Lietuvių

S T A NI SLl) V A S P ET REIKI S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 14 dieną, 6 valandą va
kare 1927 m., sulaukęs 46 me
tų amžiaus, gimęs Sudenų kai
me, Darbėnų vai., Kretingos ap. 
paliko dideliame nubudime duk
terį Josephiną, brolius Kazimie
rą ir Vincenta Amerikoj, o Lie
tuvoj brolį Vladislovų. Kūnas 
pašarvotas, randasi 10727 So. 
Micbigan Avė.

Laidotuvės įvyks Rugsėjo IT 
dieną, 9 vai. ryto iš namų j Vi
sų šventų parapijos bažnyčių, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Petrei- 
kos giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Duktė, broliai ir giminės.

Artisto Vaičkaus žodis 
Chicagos lietuvių vi

suomenei

VITOLDAS ČERKAUSKAS
l’ei'siskyre su Šiuo pasauliu 

Rugsėjo 12 dieną, 7:30 valandą 
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 
Bronislavą, Juozapą ir Stanis
lovų, du brolius, Pranciškų ir 
Ipolitą, 3 pusseseres* Zofiją, 
Kazimiera ir Valeriją, ir gimi
nes, o Lietuvoj senus tėvelius, 
4 seseris ir brolį. Kūnas pašar
votas, randasi 1643 W. 47 St.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Rugsėjo 17 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, 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 nuoširdž'ai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

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

kudotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
Graborius

RėNuliudimo valandoje suteikiam 
riausį patarnavimą.
Palaidojimą atliekamo rūpestin
gai ir gražiai; busite pilnai pa
tenkinti.

1911 Canalport Avė.
Chicago

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS — 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO ILL.
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J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Diidotuvėse tatar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystis.

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

SKYRIUS:
3'^8 S Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

S. D. LACHAViCZ
UetuvtH Graborius 
ir Balzamuotojaa 
2311 W. 23rd Place 

Uhicugo, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

VMM. • ■ '

Garsirskites Naujienose1

kartojamą ir kartojapia vienas 
ir tas pats. Daugiausiai buvo 
grožės mėgėjai, jeigu ne, tai 
Vaičkaus teatras butų užbaigęs 
“Du keliu” tik kedėms. O, taip, 
ir gražioms Lietuvių Auditori
jos sienoms, nes svetainė ne 
senai tapo išpuošta. Tai vis tik, 
matote, geriau, negu plikoms 
kedėms. — Algirdas.

ją. Kun, Nansenas nuduoda di
delį progresistą, mokslininką, 
suprantama, ir nusususia reli
gija nepasitenkinantį. O kun. 
Brorikus stoja už tokią religi
ją ir visą gyvenimą koks yra. 
Jam progresas, tai peilis po 
kaklu. Bet štai pasirodo sceno
je moteriškė. Ji čia figūruoja 
didele progresyste. Šitas gy-

atstovai, 
savo tiesos 
recenzantai 
vaidinimus

iš šv. Kryžiaus bažnyčios į šv. 
Kazimiero kapines.

Vakar buvo koronerio tyri
nėjimas. Del velionio mirties 
kalta pripažinta kompanija. 
Kompanijos viršylos turi dau
giau domės kreipti į darbo 
saugumų.

CLASSIFIEb aDS

Brangus broliai lietuviai: —
Tos tautos, kurios pamylėjo 

meną ir davė galimybės jam 
plėtotis nemirė ir nemirs. Pa-1 
vyzdžiui romėnai ir graikai.

Musų tautos gyvenime menas 
(dailė) taipgi sulošė milžinišką 
rolę, nes padėjo kovoti su po-' 
lųnizaeija ir rusifikacija, žiloj; 
senovėj vaidelučių maldos am-! 
žinai ugniai, šilkakasių mergi-i[‘ 
nu liūdesio dainos rūtų darže-' - 
liuese, kanklių skambėjimai,] 
trimitų garsai, skelbė pasauliui,! 
kad Lietuva ckzistuoja ir ne-' 
žus. Carizmo laikais lietuviški’ 
vakarėliai jungė lietuvių tautą,

džia lygiai 7:30 v. vakaro.
Drąsiai kviečiu visus todėl, 

kad esu įsitikinęs, jog šito vei
kalo pastatymas jau pasiekė 
lietuvių scenoj aukščiausio 
laipsnio. Yni pakviesti taipogi 
amerikonų spaudos 
kad ir jie pareikštų 
žodį, nes musų 
kartais rašo apie
recenzijas ne rašalu, bet tulži- venimas, juo labiau religija, dėl 
mi. Hecenzantų tarpe yra to- jos tik pelkės, kuriose Kadir 
kių, kurie patys dalyvauja sce- geriausia žmogus gyvenimo pu: 
noje, bet neturi publikoj pasl- sė supurvinta lampa. 
sekimo, todėl jie ieško pasiten- pradeda ginčytis kun. 
kinimo kandžiojime 
tų, kuriems geriau

Daug lengviau 
meno darbas eitų, 
bUlų ipagelbininkfj
bių, kiek yni trukdytojų.

Su aukšta pagarba,
- -J. Vaičkus.

Dar apie “Du Keliu!.'

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAI) draugo John Rou- 
imin. Jeigu kas žinot, praneškit ar- 
h” pats atvažiuokit. Mano adresas: 
Miss Anna Rutg, 5311 So Camp
bell avė., Chicago, III.Šiuo laiku teismuose yra už

vestos dvi bylos prieš 2 centų 
taksų ant galiono parduodamo 
gasolino. Vieną bylą užvedė 
Shaffer Oil and Hefinirg Co., 
o kitą Chicago Motor C.ub.

IEŠKAU savo sesers sunaus Juo
zo Marcinkaičio. Pirmiau buvo iš
važiavęs j Lietuvą, o dabar girdė
jau*. kad sugrįžo >į Ameriką, tik 
nežinau kur gyvena. Meldžiu atsi
šaukti. Karolina Žalinskienė, 3601 
S. Emerald avė., Cicago, III.

Nanse- 
kitų artis- nas, tas pirmiau būvės didelis 

mylėtojas. Dabar jis 
pažangą 

maišo ir 
aršiau 
Ir tokia

sekasi. pažangos 
tas sunkus tačiau tą 
jeigu tiek dumblais

• _ - - ‘ A • 1

Aš irgi, kaip p. Nora, perei
tą sekmadienį ėjau pamatyti 
“Dn keliu”, tikdėdamas dau
giau. Tik, deja...

Noriu tat priminti p. Vaič
kui ir kitiems dalyviams, kad 
aš netik apsirikau, bet kartais 
piktinaus tokiu musų “profe
sionalų ’ drąsumu, Visųplrma, 
p. Vaičkui niekuomet neatleis
tina nemokėjimas rolės, kuris 
visiems buvo labai pastebimas. 
Jau nekalbant apie nežmonišką 
šauksmą, dramatinglausiame 
momente p. Vaičkui pritrūksta 
žodžių, ir tuomet gestikuliuo
jama rankomis arba baigiama 
su “hm”. Tokie įvykiai darė vi
sai nejaukų įspūdį į žiūrėtojus.

P-lė Tendžiuiytė, kaip ligo
nis, perdaug lenktyniavo su p. 
Vaičkum garsumu balso. Bet 
tur būt labiausia man “patiko” 
p-lės Tendžiulytės rūpinimąsi 
savo išvaizda. Ji nei valandėlei 
lei neužmiršo pozavimo. Net ir 
pasakodama tikrai graudinantį 
monologą (kuriame turi būti 
labai slipnutė) ji apsuka savo 
skarą apie save taip, kaip.., 
‘Ta Carmen”. P-lės Tendžiuly- 
tės kostiumai irgi labai neatsa
kė rolei.

Tiek apie profesionalus. Vie
tiniai mėgėjai, p-lė Katrytė ir 
p. Kareiva, buvo’ labai natūra
lus, ypatingai p. Kairytė — ji 
man tikrai patiko. Taip rodos 
ir malonu, kad ji pasirodo sce
noje, Jos gilus, ramus baisas 
teikė visą švelnumą veikalui.

P-nas Sankunas labai trum
poj ir nežymioj rolėj visgi pa
rodė pasidavimą p. Vaičkaus 
įpročiui perdaug balsiai ir 
natūraliai kalbėti.

P-nas Vaitekūnas, 
suomet, geras typas 
ir, kaip visuomet, ne 
nojo savo rolę.

Man nesuprantama,
Vaičkus leidžia scenon tokius 
žmones, kaip p. Kasparaitį. Juk 
jojo kalbos negalima buvo nie
ku bildu suprasti. Bet pagalios 
ir pats p Vaičkus ne lengviau 
buvo suprantamas.

Kitos, mažesnės rolės, ouvo 
išpildytos pakenčiamai. Bend
rai, veikalo turinio negalima 
buvo pilnai pagauti — tai dėka 
nežmoniškai garsiems baisams 
ir gal tuštumui salės ir truku
mui akustikos.

Aš visuomet lankydavau p, 
Vaičkaus spektaklius ir kiek
vieną kartą stengiaus surasti 
pateisinimus trukumams. Bet 
kas perdaug, tai perdaug, šj 
kartą p. Vaičkus pasirodė per- 
drąsus, man, dramos Vnėgėjui, 
tikrai skaudu, kad taip bešird
žiai drama yra darkoma.

Gaila, kad negalėjau p. Vaič
kui pasakyti 
ir pasveikinti 
sezono. Kaltė 
p. Vaičkaus,
tai, kas buvo, ir butų geriau, 
kad p. Vaičkus tuos nurodymus 
turėtų omenėj. Juk tokie tru
kumai yra toleruojami tik tam 
tikrą laiką: ypatingai Chicagos 
lietuviai jau nepriims to, kas 
buvo pirm penkiolikos pietų.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

PAIEŠKAI) dariu) už draiverį, 
nežiūrint kokios rųšies darbas bu
tų. Turiu patyrimų dešimties metų 
ir galiu kalbėti kelias kalbas.

Šaukit:
Tel. Blvd. 3780.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudette

stačiai su 
už religiją 
negu kun. 
kontrodikci-įBronkus.

Ija, toks absurdas per visą vel- 
jkalą. Iš tiesų, nejaugi negali
ma gauti žmoniškiau parašytų 

[veikalų? O šitokią tiradą, kaip 

Vaičkaus Dramos Teatras “nuk,oliu,\rci^ bentHgera’ vMivnuuv viuiiivv 1, jsgeneti, sutvarkyti, o tik <po 
tam scenoje statyti. Bet... gal 
ponui Vaičkui atrodo, kad 
“Dviejų kelių” autorius yra di
delis literatas, taigi ir jo vei
kalas šventas daiktas.* Ne! 2mo-

ir “Du Keliu”

VIRŠUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.

Ne
Ir koktu ir pikta 

labai senai teko man su-
koncentravo susipratusią ir są- su Vaičkum ir Tendžiu-' «‘us. kuris savo veikale tą pa- 
moningą lietuvių visuomenę ir lyte^ ^|bai smagųs žmonės tį dalyką pakartoja šimtus sy- 
skiepijo jai minų, pakelti pro- draugijoje. O manydamas, kad kių, kuris dažnai siekia absur- 

.s jau smagus bus ir jų te-]do, — reikia tiesa sakyti, ne
atras, nuėjau rugsėjo 11 d. pa- vertas literato vardoj 
sižiuiėti. čia jie vaidino Du, Kun. Nansenas dartės Ir di- 
kehu . Viskas buvo taip ilga ir kankinį bando impersonuo- 
monotoninga, kad rodėsi, Jog ir įį 
rytojus ateis, o vis dar Jie ii- nas 
giausius monologus ir dialogus n.1Q 
deklamuos... Ir deklamavo! kus 
Matytumėt, suėjo vienuolikta dėstas 
valanda, atėjo ir dvylikta, o jie mokslus. Bet kun. Bronkus ai

ri musu dainiai na- Va^° SllU’ Val° lU0S ^kiai dalyką perstato ir pasako, 
..„i.... . begalo ir krašto^ monologus, kad kun. Nanseno parapfjonys

Netekęs kantrybės, išėjau lau- :r vyskujms neapkenčią tik dėl 
kan, suvalgiau sandvičių, išgė-^a(j jjsaį svetimą moteriškę 
riau kavos puodą, nusipirkau klebonijon įsileidęs. Taigi pasl- 
laikraštį, ateinu svetainėn, rodo, kad veikalo autorius visai 

ta nleiada lietuviu menininku nUg*’ ž’noluni®t» v*s dar !uos bereikalingai bandė padaryti iš 
ta; “tikirius monologus ir dialogus kun. Nanseno kokį tai didelį 

tebevaro... .pažangos ir mokslo mėgėją.
Į Koktu ,sakau, kad Žmonės, jjs įr nejiadarė, nes kaip tik 
geri artistai, ypač p-lė Ten- kun. Nansenas susiginčijo su 
džiulytė, turi tokį nelemtą dar-‘įa moteriške, tai tuoj ir pasi- 
bą dirbti, —r kamuotis scenoje rodė, kad jo esama didžiausio 

, Xąląndi| Bikta, ka,d atžagareivio. Ir>iš teisybės, ka
susi rinkusieji ztnonės vargina-vįgas ermyderis kilo tik dėl

!yte. Lubai smagus žmonės U dalyką pakartoja šimtus sy- 
jv.. ......d ra 

testą ir numesti retežius. Mc 
nas musų tautos garbė, nes mo
šų menininkai išgarsino Lietu- , 
vą po visą pasaulį. Genialus ■ 
dailininkas M. Čiurlionis savo j 
kuriniais, musų poetų karalius , 
J. Baltrušaitis savo raštais ru- , 
$ų kalba išrašytais, poetas M i- ( 
htšius rašydamas franeuzų kal
ba išpopulerizuvo lietuvių var- ' 
dą tarpe franeuzų, o musų kom \j 
})ozi toriai, i 
vyzdžiui Evelyna Sonke, kuri 
dvidešimts astuoni metai atgal 
buvo primadona Petrapilio Ma
rijos Oper,os, o Kiprus Petraus- 

!kas. Nėra abejonės, kad visa

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neda

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietį]
REZIDENCIJA: 

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480 

TELEFONAS CANAL 9464

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

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

PAIESKAU motei les arba mergi
nos prie namų darbo. Gera alga. 
3800 So. Emerald avė.

Pastabas Mano ofiaaa dabar randa*

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

nanjoj vietoj
DR. VAITUS!!

OPTnMTTRTSTAS
VYRAI, VYRAI, VYRAI

Užtat net ir jo žak risti jo- 
kalba, kad kunigų vysku- 
prašalinsiąs už bedieviš- 
pamokshis, kuriuose jis 

,.j “gastronomiją” Ir kilus

prisidėjo prie sukūrimo Nepri
klausomos Lietuvos. Kiekvie-

. nam aišku, kad menas mums 
daug patarnavo, bet mes nega
lime pasakyti, kad su Juo at- dirbti 
silyginom ir esam jam dėkin- c‘ 
gaiš. 7^/

čionai Chicagoj buvo įvairių ma ir iš kantrybės varoma iki^0> kad labai nepalankių aplln-
. sumanymų iš dtskirų asmenų, paskutiniųjų. Ir iš tiesų, jeigu Lybių pagauta moteriškė pa- 
ir organizacijų sukurti ką norą ponas Vaičkus nesugeba geriau kliuvo prie klebonijos laiptų, ir
lokio aukšto, gražaus, kas keltų 
musų sielą aukštyn ir skiepytų 
prakilnias mintis, bet deja, be 
pasekmių, nes nebuvo paramos.

Nei Dzimdzi-Drimzdi, nei 
Pilkos Chicagoj jau nesiranda.' rėš (kaip ir visi daiktai) 
Pakol kas liko Vaičkaus teat- pradžią ir pabaigą, 
ras, kurs parodė didesnę iš- 
tvermę, ačių tam, kad nerelka-Į šiupinys
lauja sau pragyvenimo iš te- • 
atro įeigų. ( šitoje dramoje

į Kiekvienam susipratusiam • 
lietuviui aišku, kad tokiose ap
linkybėse, meno darbas yra 
begaliniai sunkus, kadangi ne
tiktai nesusilaukia paramos, 
bet tankiai sutinki iš biogjs 
valios asmenų trukdymų.

štai pracėjom sezoną. Vasa-, “moteriškė pagimdė

teatro sutvarkyti, tai tegu pasl- ųun> Nansenas, pasigailėjęs Jos, 
prašo kokį gerą žmogų iš ša- įsileido klebonijon, nes Jinai 
lies; neabejoju, kad Jam mielai jau ullVo kūdikį begimdanti, 
pndčs, na, ir teatrą bent tiek veikalo autorius bandė pa- 
žmonišku padarys, kad jis tu- duryti jį ir pažangiu, Ir moks- 

herojum.
klek- 
vadi- 
savo 
nėra 
Tai

ir lininku, ot, stačiai F 
į Už ką? Ar tik ue tai, ką 

keliu” — nepakenčiamas vienas žmogus padarytų, 
nas, sergančią moteriškę 
butan įsileistų? Juk tai 

Vlsk° yra. jokis herojaus darbas.
čia kupina religijos (taigi labai paprasčiausias žmoniškumo rel- 

.dievota), čia, žiūrėk, jau kupi- kalas. O kad kvaili parapljonys 
darbas vrr Ha ^a*svamunyb^s Gaigi labai pradėjo manyti ir pliotkas ne- 

( ‘ J ‘ bedieviška), o jau raucių apie*šioti> jog taikun. Nanseno 
Siurdą, ištvirkimą ir bedievys- meiluže ir jos to kūdikio tėvas 
tę, tai tiek ir tiek. Kokį šimtą ’eSąs kun. Nansenas, tai už tai 
kartų pakartojama žodis “Pa-j“Dviejų kelių“ veikalo autoriui 

įleistuvė“, da daugiau sykių — nereikėjo kun. Nanseno kanki- 
...... 1...................'■ kūdikį”. nįu (jei pažangos ir mokslo pa

ros laikas davė galiu ybės gi a- Teisybę pasakius, tai vienas ii daryti.
žiai prisiruošti. Kaduigl veika- tas pats kartojama galas nuo jik stebėtis reikia Kokių 
las “Du Keliu” yra labai gerai galo. O tai nieko įkiresnio ne- žioplų dramų sviete yra! 
pastatytas ir palieka gilų |spu- gali būti, kaip to pačio bega-l .....
dį klausytojams, tai tas duoda linis atkartojimas.' Ir jokio kltcis \r. apic I>a™us ar“ 
man drąsos kviesti Jumis, nuosaikumo šita drama neturi.
brangus broliai lietuviai atsi- Tiktai įsivaizduokite: Kun. N. L — 
lankyti į Meldažio svetainę, smarkiai susikerta su* kunigu gerai, kad 
2242-44 W, 23rd PI. nedėlioj, Bronku, — taip smarkiai, kadmiuose artistuose retai pasltai- 
rngsėjo (September) 18 dieną tarsi ims ir už. plaukų rautis .ko matyti tokias peras valdin- 
ir pamatyti “Du Keliu.” Fra- pradės. O kodėl? Tai už religi-

žiai prisiruošti, kacu.ugl velka tas pats kartojama galas nuo

ONA SAKALAUSKIENE
PO TAVAIS TALANDŽIUTE

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 metų, 6 mėnesių, 2 pusbrolius, Antanų ir Povilų Peliackus, 
2 seseri, Agotą Giedraitienę ir Marijoną Jorkšienę ir švogerį Jurkšą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 610 W. 15 St.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj Rugsėjo 16 dieną, 8:30 vai. ryte iš 
namų į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčių, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kupinės.

Visi A. A. Onos Sakalauskienės giminės, draugai ir pažjstami 
<\;at nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
VYRAS*. DUKTĖ IR GIMINĖS.

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

ne-

kaip vi- 
(kunigo) 

pilnai ži-

kodei p.

Tik stebėtis reikia

tįstus
P-15 Tendžiulytė vaidino taip

1 net ir svetimtau-
ką nors geresnio 

jį su atidarymu 
tečiaus yra palies 

Aš tik pasakiau

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAI 
Palengvini aktų įtempimą, kurti, 

esti prieiaatimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervūotu 
mo, skaudamą akių kaMtj; atitais* 
kreivas akis, nuima kataraktą, atl 
taiso trumparegystę ir toliregyst^ 
Prirengia teisingai akinius. Visuo 
se atsitikimuose egzaminavimas da 
romas su elektra, parodančia ma 
šiaušias klaidas. Specialė atvda at 
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai. 1( 
«ki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vėl. p. y

4712 So. Ashland Avc.
Tel. Boalevaro 7589

CLASSIFIED ADS
Kas. ką, kur, i ?; ’ kada 

rengia, veikia ar kviečia

Announcements 
Pranešimai

Liet. Teatr. Dr-jos šv. Martino 
mėnesinis susirinkimas įvyks šeš
tadieny, rugsėjo 17 d., 7:30 vai. 
vak., šv. Jurgio parapijos syet., 32 
PI. ir Auburn avė. Visi nariai ma
lonėkite laiku pribūti, nes randa
si svarbių reikalų aptarti.

P. K., nut. rašt.

North Side__A. L. T. Sandaros
23-čia kuopa laikys mėnesinį susi
rinkimą septintadienio rytų, rugsėjo 
18 d. Pradžia 10 va). Visi nariai 
malonėkit atsilankyti.

Kuopos sekr.

Vaidylos važiuoja j girias nedė
lioję, rugsėjo 18 d., tarp 11—12 
vai. iš ryto. Del kokios naudos ir 
kur? Tai amžiais patirtom gudry
bėm galima dasižinoti ir surasti.

Valdyba.

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

atsilankyti, nes

Joniškiečių L. 
rinkimas atsibus 
vai. vakare, J. 
4600 S. Paulina 
nariai ir narės 
yra daug svarbių reikalų, kuriuos 
turėsim aptarti. Raštininkas L. Y.

Personal
Asmenų Ieško

Puiki nauja proga

Nuolatinė apmokama vieta
« * >

Del pasididinimo musų pasek
mingos organizącilos, mes turimo 
koletų gerai apmokamų vietų.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Mosv jumis išmokinsime ir kol 
inokinsitės jus uždirbsite. Tik ne; 
praleiskite šios progos. Gal būt ji 
nebus pasiūlyta kitu sykiu. PasL 
inatykit su manim šiandie, tuoj.

MR. ANTHONY ‘ 
Room 1514 134 N. La £aUe St.

REIKALINGAS bučerys, moklin
us darbų. Gera alga, geros darbo 
.•6 lygos. Atsišauki! tuoj. 1833 So. 
Halsted st.

Help Wanted—Maie-Female 
Darbininkų Reikia

tojas. Jai šiek tiek prilygo p. 
Vaitiekimas, kurs gana puikiai 
pataikė kun. Bronkų Imperso- 
nuoti. O p-lė Kairytė tai uuvo 
ir iš stuomens ir 

i iš dvasios gyva 
įtik mėgėja, bet 
tikriausia artistė.
rodė tuščias, ir kai jam reikėjo 
pasirodyti pažangiu ir mokytu 

I vyru, tai išėjo tik nulis, Vaič- 
|kus — tam tikrose 
] yra didelis artistas, 
Nanseno rolėje 
niekis. Keikėjo
kun. Nansenu būti, o Vaičkui 
kun. Bronku, tai daug geres
nis “eugas” butų išėjęs,

i Dabar apie publiką
Publikai reikia duoti milži

nišką kredo už kantrybę. Tik
tai pamislykite, per tiek valan
dų sėdėti (ir tai ant kietų kai 
akmuo kėdžių) ir klausyti il
giausių monologų, kuriuose tik

iš liemens ir 
minyška. Ji 
vaidina kaip 
Vaičkus at-

rolėse — 
bet kun. 

jis pasirodė 
Vaitiekūnui

TONSILAI IR ADENOIDAI 
TIK UŽ $25 

širdies ligos ir reumatizmas paeina 
nuo ligotų tonsilų. Išimkit juos dėl 
savo apsisaugojimo, Dr. Frank L. 
Nathanson, 3846 W. Madison St. Van 
Buren 7556.

. VYRAI, MOTERYS
AR JUS NORITE

Jei taip, tai mes 
jums, kaip į vienų 
vakarų liuoso laiko, arba dienų, 
uždirbsite $40 į savaitę.

Pasauly didžiausi, bet naujausi 
industrija privertė mumis atida
ryti keletą naujų deparbfncntų. Ne
daro Skirtumo ar jųs esat profe
sionalas ar amatninkas, mes turi
me vietų dėl jūsų. Industrijos mi- 
’ionai dolerių remia Šitų įstaigų. 
Mes pertikrinsime jus be jokios 
abejonės, jei lik jųs suteiksite mums 
vienų valandų savo liuoso laiko, 
mes mokėsime jums $40 į savaitę.

MES PERTIKRINOM KITUS 
PERTIKRINSIME IR JUMIS
Darbas yra paprastas. Čia visai 

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

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

te toliau prasisiekti ir gauti daugiau 
algos negu dabar gaunate, tai at
siliepkite asmeniškai sulyg šio pa
skelbimo, lygiai 8 vai. vakaro.

(Pėtnyčiog vakare, rugsėjo 16) 
Room 453, C()NWAY BLDG. 
111 WEST WASHINGTON ST.
Atsilankyki t, nežiūrint 

karščių. Tai bus didžiausis 
kokį jųs kada esat padarę.

DIRBTI?
parodysime 

valandą jūsų

galite

nuo

didelių 
dalykas

18-tos gatvės apielinke
Juozas Mitclvel, gyv. 560 W. 

18 st., 39 metų amžiaus vyra:-, 
jiapo užmuštas darte užvakar, 
rugsėjo 14 d., 9:30 vai. ryte. 
Dirbo llamlin Boiler Works, 
Stickney, 1Į1. Ant jo nukrito 
ęunkps, vieno tono svarumo 
boileris.

Paliko, a. a. Juozas Miteliui 
žmoną ir du kūdikiu. Kūnas 
pašarvotas p. p. Eudeikio kop
lyčioj, 4605 8. Herinitage avė.

Laidotuvės bus šeštadieny, 
rugsėjo 17 d., kaip 8 vai. ryte.

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-division že

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

A. B. ALLEN
134 N. La Šalie St. Central 8355

ANGLŲ KALBA
Gramatika, augštesnės mokyklos 

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

PA1EŠKAU apsivedimui vaikino 
arba našlio nuo 36 iki 40 metų. Aš esu našlė, 30 m. amžiaus, nei * 
gota, nei biedna. Imsiu civilini 
ba bažnytini šliubų. Rašykite: 

Box 972 
1739 S. Halsted st. 

Chicago, 111.

ba-
ar-

PlAIESKAU Mike Kavaliausko. 
Jis yra su motore atsiskyręs. Jis 
pats ar kas apie jį žinot malonė
kit pranešti. Už pranešimą gerų 
atlyginimų duosiu.

K. P. Micall,
3116 S. Wallaee St., Chicago, 111.

For Rent
RENDAI pigiai 4 po 4 kamba

rius fintus. mūriniam name, genas 
elektra. 928 W. 35th Place.

RENDON saliunas ir fialos Še
šių ruimų, su visais įtaisymais. 
1711 N. Ashland avė. Savininkas 
Willow Spiings, Telefonas Willow 
Springs 34 J. \Vm, Dovidaitis, Rox 
No. 148, Willow Springs, III.

Furnished Rooms
ANT ręndos kambarys vienai 

vpalai be valgio. 1718 S. Halsted 
St. 2 lubos.

pranešimą gerų n“’?.'“

RENDAI kambarys <lcl vieno 
arba dviejų vyrų. Su valgiu ar be 

$10 į mėnesį. 2906 South 
Paplar avė. Yards 2099.

(Continucu on pagc (5)
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Real Estate For Sale 
Nantai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PERKAME marketo kaina

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisal

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

GRAŽUS 4 kambarių nauji rakan
dai, greitam pardavimun 3 šmotų 
parloro setas. 7 šmotų riešutinis val
gomo kambario setas, 3 šmotų mieg- 
ruimio setas, springsai, matrasas, vir
tuvės setas, 2 kaurai 9x12, lempos ir 
maži kaurai, viekas už $340, dalimis, 
€>542 N. Clark St.

PARDAVIMUI saliuno barai. 
4I4\V. 29 SI.

BARGENAS
PARDUODU 2 flatų medinį na

mukų, kuris randasi arti dviejų 
karų ir mokyklų. Namukas yra ge-! 
riausiame padėjime, yra elektra,1 
vanos ir kiti reikalingi įrengimai. 
Tai yra 4—I kamb. Vienai maši
nai garažas. Parduosiu labai pigiai 
■ubą priimsiu Į mainus mažu gro- 
sernę, rezidencijos automobili 
arba mažų troką. Sis bargenas yra 
Brighton Parke.

Matykit John Pakalnį (Pakel) 
6919 S. RockvFell st. 

ilemlork 0367
EKSTRA! EKSTRA!

Nuosavas namas 
pelnu

SU

PARDAVIMUI graži cottage. 5 
kambarių ir vana, savininkas aplei
džia miestą, parduos už $4500, 831 S. 
Cumberland Avė., Park Ridge, III., 
Phone 3231.

COLON1AL Gardens. Nauji, mo
derniški 2 flatų mūriniai, $16,000, 
cash $4000. 

Savininkas Kildare 3695

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

16 VARTO TŲ upi iuht pianų $19 
ir daugiau, {skaitant suoliuką ir 
dastatymų. 6136 S. Halsted st.

PARDUOSIU savo 
Stever grojiklį pianų 
žmonėms už $7o, 
išmokėjimais į du 
šauki! nuo 10 ryto iki 9 vakaro, 1
fl. 6512 S. Halsted st.

mnhogany 
atsakantiems 

cash $30, kitus 
mėnesiu. Alsi-

SUSTOK! SKAITYK! 
anie ši 

MOPEL NAMĄ
colonial ’ typo, yra 
su visais 
ir naujais

Pastaba namų 
pirkėjams

Namai kurie randasi priei_______________________
Homan Avė., tarpe 46 ir 471 n . .zx. , i. a , i 1 . tr i • ! PARDAVIMUI 6 kambarių murinę 

nuinvi. - ----------- 2
karų garažas, lotas 62‘/2xl25. Barge
nas $10,500, 7137 Ingleaide Avė. 
Midvvay 2886.

1 1 • a 1 > AIVPA VIlTiUl I) KHliIlJurių IIIU1St.| netoli Archei ll Kecizie cottr.gp, karštu vandeniu šildoma, 
Avė.

PARDAVIMUI — Arcadia Terracc, PERKAME marketo L------
2 flatų mūrinis narnas, po 6 kam- Lietuvos Laisvės Paskolos bo- 
barius kiekvienas, 2 karų garažas, 
elė ir gatvė cementuota ir apino- nūs. 
keta, kaina $18,300 žemiau kainos, kreipkitės pas J. J. Zolp, 4559 
įmokėti $5,000. Ardmore 4290. • „ .. . z-.-- In__ _______________ _ _____ S. Paulina st., Chiiago, III.

PARDAVIMUI PER BUDAVOTO-| 
TĄ 5 kamb. naujas modern'škas me ) 
dinis bunKalcw, galima padaryti 4 
kambarius an; viškų, furnas šildoma, 
tile grindys ir maudynės, {mūryta va-1 
na, moderniška konstrukcija, galvė 
cementuota, gera transpo r t a c i j a,' 
36900, išiąokfjimais. 2138-40 74th Av. 
R. J. Brett, 4005 Milwaukce Avė. Kil
dare 6405.

Kurie norite parduoti,

A. OLSZEWSKI
3241 Halsted St., 2nd Eloor 

Telephone Yards 0062 
Daro paskolas ant

I-mo ir 2-ro MORGEČIO
Valandos nuo 4 iki ,8 kas 

vakaras

Lyon & Ilealy, C melodijos sak
sofonas, nupališioto brass, bakselyj, 
kaip naujas, $45.

Bb klarnetas L. P. skrynutėj, 
beveik nauja, $20 ir daugiau.

Bb kornetai, *10 ir daugiau, ir 
daugelis kitų bargenų pertaisytų, 
instrumentų. '
(iro. C. Diver Music Co., 315 So. 
\Vabash avė. 41h floor.

$750 GROJIKUS PIANAS 
SU

Tik biski įmokėti, o kitus 
kaip rendą, nupirksite 2 
augštų mūrinį namą, 4-4 ar
ba 5-5 kambarių. Tie na
mai yra puikiai užbaigti. 
Aržuoliniai trimingai, nau
jos mados plumbingas ir 

____ rugsėjo 18 elektros fikčeriai, gatvė ce-. 
šis namas bus atidarytas kasdie mentUOta ir apmokėta, ii 

kviečiame apžiūrėti šį namų kol blokas iki 2 karų linijų. Mo- 
iųs kur nors pirkaite arba slaty- kyk]a ir bažnyčia Čia pat.
site, nes čia randasi daug naujų ...
įrengimų ir jus norėtumėt, kad ir AtSllankyklt Šiandie, 
jūsų namas toks butų. 
..pskaitliavimas maloniai 
lomas kiekvienam.

4913 KENTUCKY 
(arti Eiston ir Lawrence) 

GEO. L. TOMPK1NS 
BUILDER

7
moderniškais 

išradimais.
Dutch 

kambariai 
rengimais

Iš lauko yra presuotų plytų ir spe
cialiai subudavotų, Iš vidaus vis
kas kak tik reikalinga įmūryta, 
šildomas gasu, elektrinė ledaunė. 
Kristaliniai elektros fikčeriai. 
ži tile vana su 
išinarginimais.

NEDALIOJ,

G ra- Į 
naujausios mados

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

sau vieną

Kaina $11,950 ir 
daugiau

Reikia tiktai įmokėti
,,■ $2000 cash, o kitus leng-

Pinnm ir kaina, kokios reikalaujame, ---- ___________
bus nustebins jumis.

upinis, 6 6 kambarių.2 FLAT
garu šildomas, atžuolo trimas, 2 karų 
garažas, kaina $15,900, — $5000 {mo
kėti, 3311 Wilson Avė. Del pasimaty
mo šaukit Jrving 1477.

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

BUDAVOTOJŲ ATYDON
Savininkas parduoda 60 pėdų 

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

AUKŠTOS rųšies, 6—6 kamba
rių apt. namas, 2 vanos, moder
niškus, prie Layola Avė. 1 apt. 
tuščias, *6 bloko į pietus nuo “L”, 
savininkas, 1454 Warner avė. 2 apt. 
Wellington 1826.

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 62G0

PARDAVIMUI 5 kambarių mū
rinis bungalovv, aržuolo trimas, 11 
pėdų ugnavietė, knygynas, 7 pėdų j 
bufetas, elektrinė ledaunė, gasinisį 
pečius, skalbiniams klosetas, tileu 
vana, iš šono įvažiuojama, 40 pėdų 
lotas, stikliniai ir su sieteliais por
čiai, garažas'. 3221 W. 65th Place. 
Hemlock 6592.

Miscellancous
{vairus

100 rolelių ir suoliuku 
ir cabinet, parduosiu už tikrą 
BARGENĄ. Tiktai $100 ir iš
mokėjimais atsakantiems žmo
nėms. Atsišaukit tiktai neda
lioj nuo 11 iki 4 po pietų.

1538 W. Ghicago avė.
First floor.

,. . .

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

R ESTAI "RANTAS, bargenas. ge
roj vietoj West Side, prie Iransfo- 
rinio kampo, reikia biskį cash, 
lengvais išmokėjimais. Atsišaukit. 
2260 So. Kirkianti Avė. Ist floor, 5 
blokai j vakarus nuo Crawford Avė.

TĖMYKIT lietuviai šitų negirdė
tų bargenų. Parsiduoda restoranas 
labai pigiai, tarpe dirbtuvių ant 
bizniavo streeto. Biznis geras, ga
lima sakyti aukso mainos, Lysas 
dar ant dviejų metų. Turiu par
duoti ) trumpų laikų. Priežastį pa- 
tirsil ant vietos. Matykit savinin
ku R. B. Grill Shop, 1928 S. Western 
avė., Ch-go. Tel. Republic 5959.

SALDAINIŲ, cigarų, cigaretų, 
mokyklos reikmenų krautuvė, pigi 
renda, 4 gyvenimui kambariai, il
gis Ivsas, didelis bargenas, 2815 
\V. 38 SI.

PARDAVIMUI luncb room; se
nas, geras biznis. Parduosiu pigiai, 
nes turiu 2 bizniu, arba mainysiu 
į lotų arba automobilį. 5340 So. 
Went\vorth. Tel. \Ventxvorth 2870.

Pardavimui bučernė ir grosemė 
ant didžiausios biznio gatvės Brid- 
geporte, 25 metų senumo. Biznis iš
dirbtas gerai. Parduosiu ant leng
vų išmokėjimų. Biznis daromas 
cash. Parduosiu arba mainysiu { 
lotų. Del pragyvenimo yra puikus 
flatas. viršuj krautuvės. Pardavimo 
priežastis — pavargimas biznyje.

Aušros Knygynas,
3210 S. Halsted st. Box 245

PARDAVIMUI puikiai {rengta bu- 
černč ir grosemė arti Marųuettc 
Parko su namu arba vieną biznį. 
Priimsiu lotus arba namelį už 
singą vertę. Matykit savininką 
černėj.

bu-

2553 W. 69 St.

SALDAINIŲ krautuvė pardavi
mui iš priežasties senatvės. 1838 
VVabansia avė.

PARDAVIMUI galiūnas. Gera 
vieta, senas gerai išdirbtas biznis. 
3526 N. Lincoln avė.

KANDYS 
BLAKĖS

DALESKITE JUMIS PALIUOSUO- 
TI NUO BEREIKALINGO RŪPES
ČIO APIE RAKANDUS. KAINA PI
GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX- 
TERMINATING CO., 159 N. DEAR- 
BORN ST. PHONE DERBORN 4941.KAINA $7,700, tiktai $900 įmo

kėti, 5 kambarių, furnas šildomas, 
30 pėdų lotas, apšildomi viškai, 
lengvais išmokėjimais, savininkas. 
5910 Irving Park blvd. Kild. 8091

PARDAVIMUI prie 6441 S. Rich- 
mond St., 6 kambarių mūrinis bufcga- 
Iow, special pirkinys, Priimsiu 
Chicagos lota kaipo dalį {mokėjimo, 
biskį cash. šaukit Hemlock 1’300.

vais mėnesiniais išmo
kėjimais, kaip rendą 
4-5 kamabrių flatai, dide

lė virtuvė, svečių kambarys 
ir du miegruimiai, visi kam- 

2650 W. 51st Street I bariai dideli, kai kurie fla- 
----- tai dar turi'ir valgomus 
----------: kambarius.

; JOSEPH F. TOM ALA

PARDAVIMUI 2 akrai žemės, 
120X180, aptverta ir garažas, prie 
Country linijos, $3350 cash, gasas, 
•lektra, telefonas, taipgi akro 
,u 5 kambarių namu. $3250, gasas, 
elektra, telefonas, tik žemė verta 
tiek, Augančioj apielinkėj, taipgi vi
sas blokas prie Grand Avė., 11 lotų 
pardavimdi už bargeną. C. A. Kirk- 
wood, 39P9 W. North Avė., Belmont 
2407.

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,

Didžiausi Bargenai

SU mažu {mokėjimu galite, 
nupirkti naują (> kambarių mu
ro bungalow puikiai pabudavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei

Tų namų frontas iš pre- 
_ suotų plytų, akmeniniai pa-

| dabinimai, plieno konstruk
cija skiepe, plieniniai langų 

--- __ j rėmai, sun parlor, kieto me- 
-------džio grindys, aržuolo tri- 

xmas, garu šildomi, tile grin- 
------------- -___________ -  i dyg vanoj ir prieangyj. Gra- 

7 kambąjuų mūrinis namas ^ųs elektriniai fikčeriai, 
2 metų senumo, naujai deko- skalbimui lovys, įmūrytosta ir moaermsKai jiengia. jei riI0tas jjį vidaus ir lauko, nauji SKaioimui lovys, |inui y lub 

kas nori, gali pirkti ir UŽ cash. elektros fikčeriai, ekstra luvatory,; vanos, įbudaVOti Virtuvėj in- 
Namas randasi puikini/* Msir. bargenas, $11,000, cash $2000, kitu 
quette Park apielinkėje, tik S? Hroop St” Atdara kasdie.’ 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkitės:

7111 S. Campbell Avė.

Už $3250 nupirksite 2 fintų me
dinį namų, 6—6 kambarių, yra 
vanos, elektra, gasas, pečium šil
domas, užpakaliniai porčiai, ce
mentuota elė, netoli 42 St. ir Prince- 
ton avė. Lotas 25V125, rendų $45 
{ mėnesį, tiktai biskį įmokėti. Tel. 
Commodore 1184.

GRAŽUS 8 kambarių mūrinis 
bungalow, 4 miegruimiai, geroj 
South Shore vietoj, aliejum šildo
ma, savininkas priims $2000 cash, 
kitus kaip rendų. Nevada 7814.

3 FLATŲ, mūrinis, naujas, ang
puikioje Mar- KiTM mS dams Stalčiai, dideli, Šviesus, liškas aklej./.s 3 5^5 kam’bariu,

su grindimis visKai, porcuu Saukit C131 Kolmar 
iš fronto. : ‘ 1 --------------—?1,

.i . . i n GRAŽUS 6 kambarių namas, lo-Puikl transportacija — 50yl25, 2 karų garažas, nau-
karų linijos, Archer Avė., 47 Jai

m. • tz j • a - A vekarių transportacija, kaina $8900,St. ir Kedzie Avė. Ai ti pu- arba geriausia cash pasiūlymas, 
bliškų ir katalikiškų moky- 4932 Pcnsacola avė. Palisade 2276.

C. P. ZACHER, 
1842 East 79th St.
South Shore 5050

garu Šildomas, lotas 30 V125. Atsi- 
• avė.

NAMAS — $100 {MOKĖTI 
2 aukštų Dutch colonial rezi- 

- deneiju į Mount Green\yoo<l, už 
TURI būt parduotos paliktos už < ’r P° i mėnesį.

UNIVERSAL HOME CORP. 
2600 W. 1111h St. 

Beverly 4253

skolą, 2339-41 N. Moody avė., ‘6 
bloko nuo Grand avė., netoli karų, 
2 moderniški bunga!ow, |>o 5 kam- [ 
barius, stikliniai miegojimui 
čiai, karštu vandeniu šildomi, 
to medžio trinias

CABLE I.UMBER CO.
417 N. Western avė. West

lį ž

klų, netoli nuo bažnyčių.
Suros, vanduo, gasas įves-

»
3 FLATŲ mūrinis namas. Ge- 

‘ riausi.s bargenas Northvvest side, 
3—4 kambarių, pečiumi šildomas,

por- 
kie-

užbaigtas 5 kambarių biingalow 1
2260 ’^33 S. Kilpalrick Avė., 1

i pietus nuo Archer avė. karų, fur-,. ,
_ r nas šildomas, aržuolo trimas, gra- į bas bus pradėtas gi eit. 
a 5 2iai dekoruotas, stikliniai porčiai,

KAINA nužeminta $2000, kų tik

tas ir Viskas apmokėta. Elės geros įplaukos, 4 blokai iki Gar- 
' ’ ------ i. field Parko, kaina $8,500, cash

$1000, atsišaukit T. R. Bruce, 745 
N. Hamlin avė. Kedzie 7891.

brukavotos, gatvių cemen- 
mngaio'v, j tavimas jau yra patviitip.- 

bloko i £as nifesto a valdžios ir dar- nru. fnr- . . . •«_. • <

2 ,FL.AT’ namas, _ a, UVfcOIUUlttS, |W.v.«„
kambarių, 4341 Drummond Place, kainj| $G500> ilS08 S. Ashland avė. 
visi assesmentai išmokėti, 2 furnas, 1979
viršutinis flatas išrenduotas ui $50, * *
kaina $13,500, cash reikia $2500. TZTTTZr . 1 1 *G. Earl Grindler, 4956 N. Kentucky • GRAŽUS bungalovv, karstu vanile- ( 
avė. Tel. Palisade 0029. niu šildomas, 2 karų garažas, plieno
______*į konstrukcija, kieto medžio trimas, 
ntttntvnitt, • n i nu- /no miegojimui porčiai, 1 metų senumo,; lARDAVlMl I j Park Ridge, 4-2 |£ajna teisinga. 5752 Su. Maplevvood

Lake Aye., b kambarių reizdonci- ^ve. Tel. Prospect 4271.
ja, karštu vandeniu šildoma, kam- __ Į
pinis lotas, 87X124, assesmentai iš- ' i
mokėti, *13,500, — $5,000 cash, MEDINIS, 2 apt., 5-6 kambarių,;

bloko North We»tern Stotis, naujai dekoruotas, pečiais šildomas, 
G. Earl Grindcr, 4956 N. Kentucky garažas, cementuota gatvė, netoli ka- 
ave. Palisade 0029. rų ir N. W. R. R. bargenas $12,000.

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis mel.llnlc’ Ravcn«wood 1592.
namas su garažium. Puikioj apielin- 
kčje, Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.

Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo
siu lotą ir pastatysiu 5 kambarių mu
rini bungalow, aržuolo trimas, furnas 1 
šiluma, tik $500 {mokėti, kitus kaip 
rendų. David Whitelaw, Builder, 4417 
N. Major Avė. Tel. Kildare 8490.

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

Pardavimui 10 akrų prie 83 ir 52, 
dvigubas, H sekcijos linija, $12,000 
akras — 25% {mokėt, kitus išmokėji- 
miais. Tel. Sunnyside 6925.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 4
flatai po 4 kambarius. Viskas įreng- 

, ta naujausios mados; aukštas ce- 
sinulkinenų krautuvė, geroj montuotas skiepas. Parduosiu pi

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

PARDAVIMUI grosemė ir 
tokių ! 
vietoj, senas išdirbtas biznis; par 
duosiu pigiai. 3232 S. Canal st.

Kxchange—Mainai

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

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

šildomas, visi moderniški įrengi
mai, 2 karų medinis garažas, gat
vė cementuota ir apmokėta, savi
ninkas. 5444 S. Cidiforaia avė.

PIRKIT TIESIAI NUO 
STATYTOJO

. LOEB & HAMMEL
FRANK NOWAK randa-

GERIAUSIA VERTfi MIESTE .
Mūrinis bungalow, 5 dideli kam

bariai, stikliniai porčiai, grįsti viš
kai, karštu vandeniu šildonuis, 
pečiai, ledaunės, patiestas Hnoleljn, 

j garažas, iš šono įvažiuojamas, ge- 
i roj apielinkėj, gera transportacija, 
’ kaina $8900, $750 įmokėti, kitus 
kaip rendų. .7927 Princeton avė.

lų ir IN. vv • <\. um įęentiD . i J* • 1"
jmokėt $3000. Savininkas 1738 Sum- SI ant VICtOS KclSdie IK nCClG

iki 8 vai. vakaro.
Telefonuokit 

Lafayette 4168

Vincennes 6112.

PINIGAI KALBA

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

PARIkAVIMUI arba mainymui 
muro namas, 2 štorai ir 4 fialai po 
6 kambarius, gražioj apielinkėj, 
gera transportacija.

BRIGHTON Park naujas muro 
namas, 2 po 5 kambarius su dviem 
lotais. Bargenas.

COTTAGE 4 kambarių su dviem 
lotais. Kaina $3,000, cash $500, li
kusią ant išmokėjimų.sumų

A. Grigas
3114 S. Halsted St. 

Pone Boulevard 4899

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 

--- ,1 ir garantuojamas už $4. Automobi- 
| lių, trokų patarnavimas, Chicagoj ir 
apielinkėj. {steigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. • Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO. 
3411-ie Ogden Avė..

Phone Lawndale 0114

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bučer
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekernių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. Cfate Street.

TURIU šį mėnesį parduoti 
rezidenciją numeriu 7228 So. 
Morgan st. laibai pdgiaT par
duosiu, nes turiu išvažiuoti. 
Mrs. MARGARET NORMAN 

7228 So. Morgan Str. 
Tel; Stewart 3213

PARDAVIMUF 6—4 kambarių 
mūrinis namas, gerame stovyje, 
yra geri rendauninkai, nebrangi 
kaina; Atsišaukit 2023 W. 47 St.

PARDAVIMUI du visai nauji 
bungalow po 6 kambarius. Naujos 
mados įrengimai. Namai randasi 
ant 66-tos ir So. Califomia avė. 
Tel. Prospect 4640.

PARDAVIMUI 2 aukštų namas 
ir krautuvė iš fronto. 322 \V. 47 st.

PARDAVIMUI 2 flatų medinis, 
5—5 kambarių, 50 pėdų lotas, ga
ražas, 5349 S. Campbell avė., 2 fl.

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.

SUTAUPYKI!' PINIGŲ
Mes dar parduodame specialč- 

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

BULVARO biznio kampas, 75 i 
pėdų, labai gera vieta dėl gasoli- j 
no stoties.

2256 W. Division St.

J^arms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Farmų Bargenai

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

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 
šj skelbimą. Roosevelt Auto Hospital, 
1154 So. Albany. Van Buren 8341.

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

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. Pasi- 
matykit su mumis šian 
die.

4 flatų naujas mūrinis namas, {plau
kų $220 j mėnesj, kaina $4500 cash, 
$2000 žemiau kainos, reikia pinigų, 
2448 W. MarqueUe Road.

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

PARDUOSIU arba mainysiu 200 
akerių geros žemės prie didelės 
upės, 1<3 karvių, 3 arkliai, su vi
soms mašinoms. Kaina $7,500.
BIZNIERIAMS spekuliantams pro

ga! 35 akerių farma prie pat Le- 
mont miesto. Parduosiu už pusę 
kainos, 
m ės.

Kurie pasiskubins, ,tie

A. Grigas
3114 S. Halsted St. 

Pone Boulevard 4899

lai-

Bridgeport Painthig 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted S t 
Phone Yards 7282 

J. S- RAMANOIONIS. Prev

RUBIN BROS

NAUJAS 2 flatų namas prie i 
... icord Place, netoli Crcero, 1 j 

Aš noriu gauti eųuitv, West ar-1 blokas j vakarus nuo North avė. j 
ba North Side Apt. mainysiu į 120 Ui geriausj pasiūlymų. Kaina 
akrų farmų, išrenduota, vra 8 kam- $17,500, $9,000 cash ar pasiūlymas, 
bariu namas didelė barnfl ir t. t. Savininkas 4857 Concord Place. 
in-loli Sterling, III., kaina $200 už----------- ------------------ ——į---------
akrų. Yra $6000 morgičius, 6%, ku
ris užsibaigs birželio mėn. 1931. __ _ ______ __
Mr. Green, 201 Harrison st. Oak šildomas, moderniškas, pirmos kle- 
l’jrk, III Austin 3074. ........................

- n i ...... i........ . Boulevard, 2 fl.

SPECIALIS bargenas. 3 augštų 
mūrinis namas, karštu vandeniu

Kcal Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

CRANE AND 
MORELAND 

5600 W. 63rd St.

$500 ĮMOKĖTI
$70 j mėnesį, įskaitant nuoš. 2 apt, 
rendų $45, naujas, gražus 2 apt. kar
štu vandeniu šildomas, sun parlor, 
miegojimui porčiai, lotas 30x125, 20 
minučių iki vidurmiesčio, gera trans
portacija greit augančioj apielinkėj, 
kur kainos kyla, mainysiu { namą ar 
lotą. Gatvė cementuota ir apmokėta, 
bėra išlaidų. Imkit Kedzie Avė. karą 
iki Archer Avė. eikit 2 blokus j vaka
rus, arba imkit Archer Avė. karą iki 
Spaulding Avė. ofisas 4436 S. Spauld- 
ing Avė. Tel. Lafayette 9570, arba 
kreipkitės prie savininko 4358 South 
Spaulding Avė.

TRANŠFERINIS KAMPAS—N. W. 
KAMPAS ARCHER IR CRAWFORD, 
10116X125, GERAS PASIŪLYMAS 
NEBUS ATMESTAS. SAVININKAS 
LAWNDALE 6688.

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

ATNEŠ 16% INVESTMENTAS 
Pardavimui prie 3821 S. Cali-

NAUJAS geros rųšies bungalow, 
mūrinis octagon frontas, miegoji-

Puikus biznio lotas, frontage 33 pė
dų 6 kambarių moderniška cottage, 
garu šildoma, prie 75 St. 1% bloko į 
vakarus nuo Cottage Grove Avė. Kai
na $15,000, % cash, kituą išmokėji
mais. Tel. Radcliffe 0825.

į sos stovyj. Savininkas, 1542 Oakley arba

forma avė., pečium šildomas, mūri- mu{ porčiai, puikios vertės, $10,500, 
nis namas, 5—4 kambarių flatai, ca3h $3000, savininkas, 3630 North 
krautuvė su gyvenimui kambariais j Mozart St. Tel. Irving 5540. 
iš užpakalio, galit pirkti su bizniu 

t be biznio. Kaina $13,000 
$3,000 cash reikia, šailkit savinin
kų vakarais. Irving 3069, Wab. 3588

3680 North

Finansai-Paskolos
Financial

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

PARDAVIMUI gražus 7 kamba
rių bungalow, karštu vandeniu šil- 

i ir prausynė ant 
kitus

BARGENAS. 3801 S. Halsted st., I domus, toiletas 
galiūnas, nėra lyso, 3—6 kainb. viškų, garažas, $3500 cash, 
apt. modemiškas, šaukit Vincennes 1 kaip rendų. 5942 S. Tahnan avė. 
8608. 7332 S. Halsted st. Tel. Prospect 5765.

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

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas per savininkų, furnas šildo- 

5—6 kamb., gera transporta- 
parduosiu greit už $12,500, 
reikia $4500. 6807 Calumot 

Triangle 2142.

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

nnis, 
cija, 
cash 
avė.

PARDAVIMUI kampinis lotas, 
prie 65 St. ir S. Washtenaw avė. 
Gatvė ir elė išmokėti, lotas 74 pė
dų pločio 125 pėdų ilgio. Savinin
kas, Tel. Prospeot 9551.

2-ms MORGICIUS
Padarome j porą dienų

Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

PETRZILEK BROS & €0.
' 47th St

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT.
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00 

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

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. {vedam elektros dra- 
tus, motorus, taigom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stepnan Electric Co., (nor inc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7462

Educational
Mokyklos

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St.. Chicago. UL

LIETUVIAI, bukit pasekmingi, 
lankyki! Dickinson Business (’.ollege. 

i Asmeninės instrukcijos: 60 dienų 
kursas. Trumpraščio, knygvedystės, 
mašinėle rašymo, dienomis ir va
karais. 218 S. Wabash, Room 824. 
Wab. 2082.


