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Maištas Tauragėj buvęs 
Vokiečių sukurstytas

Kinuose sukurta nauja 
nacionalistų valdžia

Tautų Sąjungos komisija pri
ėmė Lenkų receptą prieš karus
Įtaria Vokiečius dėl suki 

limo Tauragėj
Norėję iššaukti sukilimų visoj 

Lietuvoj, kad ta proga galė
tų nuo jos atsimesti Klaipėda

Kinuose sudaryta nauja 
nacionalistų valdžia

Ji pakeičia buvusias dviejų fak- 
cijų valdžias, Nankino ir 
Hankovo

KAUNAS, rūgs. 19. — Suki
limas Tauragėj gali, kad kokia, 
turėti tarptautinės reikšmės 
pasėkų.

Lietuvos vyriausybės ener-į 
gingi tirinėjimai parodo, jogei 
sukilimą Tauragėj sukurstė vo-: 
kiečių agentai. Tarp areštuotų; 
sukilimo dalyvių yra nemaža, 
vokiškų pavardžių. Tolesni liuos tam 
areštai, kurie dabar eina visoj komisija, 
Lietuvoj, parodė, kad sukiiimoĮ Hanrnino,- 
Tauragėj tikslas buvo iššaukti 
sukilimą visoj Lietuvoj. Vy
riausybė dėl to visuose Lietu
vos miestuose areštuoja pro
jektuoto sukilimo pritarėjus.

Koks buvo tiesioginis to są
mokslo siekimas, kol kas pilnai 
nenustatyta, manoma betgi, 
kad vokiečiai geidė, idant 
Klaipėdos kraštas, pasinaudo
damas pilietiniu karu Lietuvoj, 
turėtų progos atsimesti nuo 
Lietuvos.

Tirinėjimai parodė, kad Tau
ragės sukilėliai buvo gavę dide
lės paramos iš Rytų Prūsų. Di
delė sukilimo dalyvių dalis bu
vo rekrutuota iš Vokiečių. Iš 
Rytų Prūsų sukilėliai buvo ga
vę ginklų ir amunicijos, o iš 
Vokietijos jie gaifdavo instiuk- 
cijų telefonu. Del to dauguma 
nesugautų sukilėlių 
pabėgti į Klaipėdą, 
paskui buvo alapta 
į Rytų Prusus.

Remdamosi jau
daviniais, Lietuvos vyriausybė 
ėmė visur Lietuvoj areštuoti 
vokiečius. Tų areštų byla da
ros vis reikšmingesne, ir galt 
būt, . kad ji pasibaigs 
Lietuvos nutraukimu santykių 
su Vokietija, jei tik tolesni
tirinėjimai parodys 
Vokiečių dalyvumą
tikslu padaryti politinį pervers
mą Lietuvoje.

ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 
19. — Praneša, kad nuo rytdie
nos Nankine pradės funkcio
nuoti nauja Kinų nacionalistų 
valdžia, kuri pakeičia dviejų 
nacionalistų fakcijų valdžias, 
„urių viena buvę Nankine, an
tra Rankove.

vyriaus: «ę Kontro- 
tikra penkių žmonių 

susidedanti Iš Hu 
buvusio vyriausio

Kuomintango (politinės nacio
nalistų organizacijos) karo va
do; D-ro Vang Čingvei, Kuo
mintango centralinio vykdo 
mojo komiteto pirmininko; 
Tsai Jonpei, buvusio švietimo 
ministerio pirmame respubli- 
kininkų kabinete; Tan .lenkai 
Kuomintango vykdomojo Komi
teto nario, ir Li Liehčun, buvu 
šio Kiangsi provincijos guber
natoriaus ir žymaus Kuomin
tango nario.

Užsienio reikalų
bus D-ras Vang Čunghui.

sugebėjo 
iš kur jie 
pargabenti

surinktais

tiesioginį
sukilime

J. V. kareivių kautynės 
su nikaragiečiais

19.WASHINGTONAS, rūgs.
Jungtinių Valstybių laivyno 

kontradmirola# Sellers praneša 
iš Nikaraguos, kad 
kos kareivių ir 
maištininkų būrio 
kirtimas ir kad
Luvo išvaikyti. iMaištininkų bū
rio vadas Francisco Barrlos 
buvęs užmuštas.

tarp Ameri- 
Nikaraguos 

įvykęs susi- 
maištininkai

Suėmė chicagietį
M1LWAUKEE, Wis., 

19. — Vietos policija suėmė čia 
vieną chicagietį, S. Hirscnma- 
ną, kaltinamą dėl iškeitimo de- 
partementinėj krautuvėj netik
ro $400 Čekio.

rūgs.

Chicago, III., Antradienis, Rugsėjo-September 20 d., 1927
?•5.^

'■ M

Į.Pacific and Atlantic Photo)
Nagasaki miestas, Japonijoj, kurį nesenai užpuolė tyfunas ir paskui užliejo jurų banga. Šim

tai žmonių prigėrė ir daug namų sugriauta.

Karu panaikinimo klausi- Komunistai planavę iš- Meksikos miestas aštao
mas Tautu Sąjungoj

Komisija priėmė Lenkų projek
tą užpuolamus karus padažy
ti neteisėtais

rūgs.
seimo
šlan-

GENEVA, Šveicarija, 
19. Tautų Sąjungos 
nusiginklavimo komisija 
die priėmė Lenkų projektą pa
daryti visus užpuolamuosius 
kart s neteisėtais.

Lenkų rezoliucija, kaip kad.
ministerlu ji buvo komisijos priimta, uu- 

Isakn, kad visi užpuolamieji ka
trai yra ir bus užginti, kad vi- 

rkilS tai’P valstybių kon- Francuzy nauses priešjfliktai turi būt išpsręsti ta-ikos

Amerikos legioninkus
PARYŽIUS, rūgs. 19. - Ry

šy su Amerikos Legiono laiko 
mu dabar Paryžiuje suvažiavi
mu, Clinchy Įvyko šiandie prie
šingų amerikiečiams demons
tracijų ir riaušių, per kurias 
buvo sudraskyti Amerikos ir 
Francijos flagai, paleista kele
tas šovinių ir daug asmenų 
apkulta. Demonstracijas buvo 
suruošę komunistai.

Nauja oro linija tarp 
Europos ir Australijos
HA AG A, rūgs. 19. — Rolan

dų oro linijų kompanijos rūpes
čiu ateinančiais metais bus įs
teigtas reguliarinis susisieki
mas oru tarp Europos ir Aust-

jas. Naujoji linija bus sujung
ta si daoartin Lwlc../v 
Indijos linija. Tai bus ilgiausia 
pasauly oro tarnyba.

Pasigenda brytų gar
laivio

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
19. — Bijoma, kad nebūtų žu
vęs per pastarąją audrą britų 
garlaivis Panama, kurs turėjo 
šenai atplaukti į Mazatlaną, -bet 

šiol jokios žinios apie jį nė-iki 
ra.

Audros sunaikino uostą
TEHERANAS, Persija, rūgs. 

19. — Smarkios liūtys ir aud
ros kone visai sunaikino Per
sijos Abadeh uostą.

sprogdinti Hankovą i nias pėdas vandeny
Kinų karo vyriausybe suėmė Tvanas išnešė telegrafo stul- 

140 dėžių dinamito ir areštu- pus; sunaikino daug namų;
vo daug komunistų daug žmonių !sbo be pastogės

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs, 
suėmė 19. — Praneša, kad Acambaro 

komunistų miestas, svarbus geležinkelių 
agentų, kurie, sako, bandę slaę- centras Guanajuato provinci- 
ta įgabenti 140- dėžių vokiečių joje, pagrimzdęš aštuonias pė- 
darbo dinamito. Po to tuojau das vandeny ir potvynio esąs 
padaryta areštų vietos komu- J nuo vakar ryto izoliuotas nuo 
nistų centro įstaigoj, kame, sa- visų kitų vietų. Išėję iš krantų 
ko, buvę daugiau dinamito už- Lerma upės vandenys išnešė 
tikta. Suimta taip pat doku- telegrafų ir telefonų stulpus ir 
mentų, kurie buk parodą, jogei sunaikino daug gyvenamų na- 
komunistai planavę išsproguln- mų, taip kad šimtai šeimų liko

HANKOV, Kinai, rūgs. 19.
Kinų karo vyriausybė 
keletą tariamų

Del karo ne Vokietija 
buvus kalta Lietuvos žinios

Vokietija buvus priešų priverk
ta imtis ginklo gavo l;uč. u 
ginti, sako Hindenburgas

TANNENBERG, Rytų Pru
sai, rūgs. 19. — Vakar čia bu
vo atidengtas garsaus Tannen- 
bergo mūšio paminklas. Atiden
gime dalyvavo patsai Vokieti
jos prezidentas Hindenburgas, 
kurs 
1914 
kaip 
mušė

tame mūšy, įvykusiame 
metų lugpiučio mėnesį, 
vokiečių karo vadas, su- 
rusus.

Kalbėdamas paminklo ati
dengimo apeigose, llindenbur- 
gas vėl nugynė, kad dėl di
džiojo karo ne Vokietija buvus 
kaita.

“Ta proga esu priverstas iš
kilmingai pareikšti,” sakė Hin- 
denburgas, “kad dėl to didžiau
sio už visus karus karo ne Vo
kietija kalta, kaip kad ją kalti
na. Ne pavydas, ne neapykan
ta ir ne užkariavimų troški
mas privertė tuomet mus imti 
į rankas kardą. Priešingai, tas 
karas buvo kraštutinė priemo
nė, kurią mes pavartojome sa
vo egzistencijai ginti nuo prie
šų tytveikų.”

Lietuvos-Italijos prekybos 
sutartis

ROMA, Italija, rūgs. 19. — 
Lietuvos ministeris pirminin
kas ir Italijos premjeras Mųc- 
solini pasirašė arbitražo ir pre
kybos sutartį tarp Lietuvos ii 
Italijos palankiausio 
traktavimo pamatu,
numatyta piliečių ir biznio įs
taigų traktavimas, 
laisvo tranzito 
garantijos.

valstybė!
Sutarty

o taipjaj 
ir navigacijom

JAUNAS BANKŲ PLĖŠIKAS 
PASMERKTAS MIRTI

Rugių atpigimas 
Lietuvoje

KAUNAS. — Dabar Lietuvo
je jaučiamas žymus rugių at
pigimas. Centneriui rugių da
bar moka iki 1C litų 50 et.

Sąryšy su tuo pinga ir dar 
bininkų darbas, Štai pav. gele
žinkelių padieniai darbininkai 
gauna 4 lit. ir 3 lt. 50 et., o 
dar nesenai jiems buvo mo*.įi
ma nemažiau 5 litai dienai. At
skiri jmory ni u ka i, kurie iki 
šiol mokėjo po 5 ir daugiau li
tų (miškų darbai — plovimas, 
krovimas ir kt.) dabar darbi
ninkams mokesnį mažina.

• Bulvių derlius
labai gero bulviųįraukiama 

derliaus.
riešutų derlius 
rugpjūtis baigiasi.

Vaisių ir
Nors jau 

rinkoj vaisių nėra. Vaisių der
lius šiais metais menkas. Užtat 
riešutai užderėjo labai gerai.

Kultur5ninkų ir švietėjų 
suvažiavimas neleistas

Kultūrininkų ir švietėjų su
važiavimui, kuris turėjo įvykti 
rugpiučio 27 ir 28 d. Šiauliuose, 
leidimas atimtas, ir dėl to su
važiavimas neįvyks.

Jš ROMANO PRAEITIES

KAUNAS. žydų Balso” 
196 Nr., rugpiučio 26 dieną 
yra įdėta pora faktų iš lioma- 
no netolimos praeities, ka<į e- 
sant Romanui tarptautinio ban
ko direktorium, jis syki žiau
riai sumušęs vieną jo aukštesnį 
valdinį ir numetęs jį nuo laip
tų. Šisai jo buvęs valdinys da
bar užimąs aukštą vietą Lietu
voje.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ DAR
BININKĄ

OKMULGŲE, Okla., n '. t
— Mirties bfsusm1.' laivo pu- 

is plėšikas
Mathcw Kitts, kurs nesenai 
bandydamas apiplėšti banką 
užmušė policininką McAnally.

ti strateginius punktus Hanko- be pastogės. Suteikti pagalbos, smerktas čia jauna
• £ 1* _____ • _ ___ . ! A Iv.. /i A n maKiIO .keliu, ir kad Tautų SąjuiAus 

seimas pareiškia, jogei kiekvie
nas sąjungos narys turk šių 
principų laikytis.

v Po to nusiginklavimo komis!-! Rado 
ja priėmė rezoliuciją, kad ar-' 
timiausioj ateity butų sušauktai 
tarptautinė konferencija priva-! 
tinei ginklų gamybai prižiūrėti.!

--- . •_ _ , F - -w. 
LAIKRODŽIO GRANDINĖLIS l’raneJa, kad Oahu salos krąn- ryta.

ve ir netoli nuo jo esamame Acambaro įgyventojams nebus 
Vučanigo mieste. 'galima, ligi nežttslugs vanduo.

 - I Pranešimai iš vakarinio Mek- 
. .v - '• sikos pajūrio sričių sako, kad

Vilnių išplautų audros ir smarkus lietus vis
dar nesiliauja. La Paže, žemu- 
tinėj Kalifornijoj, daugiau kaip 
penkios dešimtys namų sunai- 

HONOLULU, rūgs. 19. — kinta ir šaiP didelės žalos pada-

krantan aeroplano 
sparną

Dinamitavo Old Forge 
burmistro namus

PANEVĖŽYS. Rugsėjo 1 
d. apie 11 vai. Panevėžio stoty 
manevruojant sunkiai sužeistas 
vagonų sukubintojas Gaižunas 
Stasys. Nelaimingasis netyčia 
papuolė tarp perkrovimo ram- 
fos ir garvežio tenderio. Nu
kentėjęs tuojau buvo nugaben
tas j ligoninę.

i PASMAUGĖ BURMISTRĄ tan- "etoli nuo Kui|ua, vakar' 
__________________, rado išplautą sudužusio aero-1 

BEUTHEN, Vokietija, rūgs. PIano »Parn«’ Manoma, kad, 
19. — Važiuojant namo iš Neu-'^ sparnas Golden
stadto, Ratiboro burmistro E!- .P-a£le aeroplano, žuvusio ne.se- 
lendto automobilis ties vienu na* l<eb®n^j® Per Ramųjį vai
kelio užsisukimu išvirto. Bur- ^enyną iš Oaklando, Kaliforni- 
mistras buvo išmestas laukan, J08, i Havajų salas, 
bet krintant iš automobilio ii-; 
gas jo laikrodėlio ;
grandinėlis apsiviniojo jam ap
link kaklą ir jį ipasmauge.

Vokietija palengvina 
amerikiečiams jva 

žinoti
BERLINAS, rūgs. 19. —Vo- 

kietijos vyriausybė instruktavo 
svarbiausias savo pasienių sto
tis Bentheime, Aachene, Keh- 

auKsini.3 j NUSIŽUDĖ ŠOKĘS IŠ ŠEŠTO l’e ir Bazely leisti ameriKle- 
VIEŠBUČIO AUKŠTO čiams, turintiems pasportus, ke 

---------- - liauti į Vokietiją be jokių truk- 
NEW YOiRKAS, rūgs. IV. — dymų ir dagi be jokio jų pas-

įsadOi’OS Duncan kūnas Clendenning viešbuty iš šešto- portų vizavimo.
sudegintas

PARYŽIUS, rūgs. 19. — 
nas pagarsėjusios šokikės, 
doros Duncan, kuri praeitą 
čiadienį t ralinga mirtim mirė 
Nicoj, šiandie buvo Pere La- 
chaise krematorijoj sudegintas, 
muzikai griežiant.

KU-KLUX-KLANIEČIŲ
ŠIUA PAŠAUTAS

Ku
isą- 
:re-

VIR-

rūgs.

i jo aukšto šoko pro langą ir už
simušė Jesse Coogan, 50 m., iš 
Salt Lake City. Nusižudymo 
priežastis nežinoma.

LOS ANGELES, Cal
19. — Praeitą naktį čia vienoj 
girtoj puotoj, kilus muštynėms, 
buvo mirtinai pašautas H. C. 
MitcheH, x turtingas Ku-klųx 
klano viršila. Girtavimo vieton
buvo pas žinomą vietos būtie- džiasi 6:53.
gėrį Vandermarką. ryto.

^ORR!
Chicag

linis oro
našauja:

Iš dalies apsiniaukę; nedide
lė temperatūros atmaina; vi
dutiniu ir stipresnis vakarų vė
jas.

Vakar temperatūrom 
tarp 47°.ir 67° F.

šiandie saulė teka
Mėnuo

Danų pasažierinis aero
planas susikūlė

KOPENHAGA, Danija, rūgs. 
19. — Pasažierinis danų aero
planas,. pakilęs skristi į Ham
burgą, nukrito ' žemėn ir susi- 
kūlė. Pilotas pavojingai užsigu- 

ei fedefa-, vo, pasažierių betgi nė vienas 
lienai pra- skaudžiai nesusižeidė. Nukritęs 

aeroplanas užsidegė ir buvo Ug
nies sunaikintas.

i buvo

6:34, lei-

Uždarė banką
KEWANEE, III., rūgs. 19.— 

Valstybės bankų vyriausybės 
įsakymu tapo uždarytas Citi- 
zens State Bank of Buda. Ban-

teka 1:14 kas buvo kapitajizuotas $20,- 
000.

OLD FORGE, Pa., rūgs. 19.
— Praeitą naktį Čia dinamitu 
buvo išsprogdinti burmistro 
Bergerio namai, žmonių tečiau 
niekas nenukentėjo.

Manoma, kad dįnamitininkfi
buvo patvirkimo namų laikytu-! vilkų. Kaip girdėti, papiovė net 

burmistrą/šešis arklius ir daug srtiulkių 
gyvulių.

PRIVISO DAUG VIKųJ

Vaišvydavos miškuose, Aukš
tosios Panemunės valsč., privi
so šią vasarą nepaprastai daug

jai, prieš kuriuos 
pradėjo griežtą kovą

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

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

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima attikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, :aipgi per skyrius ir paštą i* kitų 
miestų

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

Telegrafuoki! pinigus Lietuvon per NAUJIFJNAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamds vietos suteiks 
jums patarnavimą:

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L

>
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Budrikė Didžiausia Radio Krautuvė
• / Chicagoje

Nauja Radio, 1928 Model.
6 tūbų, 1 kontrolius, tiktai vienu pasukimu pagausi 
ką tiktai nori, nereikia ne baterijų, prijungiamos 
prie lampos, saketu, grynai elektrinis.
IŠGIRSKIT TUNNEY-DEMPSEY KUMŠTYNES

Žji'nrTO S su v'8'<u0>

įL, r;SMIVIjDk Klnieko daugiaus ne- 
f Vreikia pirkti $153.kAStEKrIEcB“™’

vaitę.

Tobulas balsas, aiš
kus ir visada vieno
das, garsus balsas, 
galima gauti viso
kių stylių kabinetų. 
Išgirsk Šią stebėti
nai gerą naują Ra
dio pas Budriką. 
Krautuvė Atdara 
kožną vakarą, nė- 

• dėliomis iki 1 va
landos po pietų.

bs. F.Budrik
KRAUTUVE PIANU, RADIOS, RAKANDŲ

I

3417-21 So. Halsted St., Chicago
9

Te!. Boulevard 4705

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane-1 
Šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad šių-i 
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia jeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį eavr 
kvito ir pa vėjo vardą.

Pinigus gavo:
<56i&>—Jonikienė Veronika 955:, —Placidai
9390 —(huu Sungailivnt i 9570—Mykolui
9527 Onai Benediktienei ' 9567—Antanui

Pilučkiėnei
I tipkeviČiui
Truskelai

Paulauskienei
23622 Jonui, (’ždrevaičiui

9552 Kaziui Norvilui
23033 Marcelei- Jšleikiutei

960 J—Onai Kazokaitienei
9608 Mare. Zadlauskienei

23031 Petrašionienė Monika 
13081—Marijonai Šalkauskienei
9621 Juozapui Blauzdžiui
9613 Elzbietai Jaraitei
9618 Peik. r. Laurinavičienei
9629—Klemen tinai Marcinke-

9555— Barborai Grapstienei
9558—Juozapui Bucui
9565 Matui Dilkui
9363—Dcminikui Plauskui

23(T8 Viktorijai Vaznienei
23020 Elžbietai l’žkuraitienei 
‘*2651 Ciprijonui Gudmonui
9573 Mateušui Kunevičiui

23028—Barborai Mikalauskie
nei

9582 Veronikai Juodelienei
23633 Onai Kaukienei

vičaitei '
28937—Jonui Mikniusnui'
23612—Marcijcnai Jovarauskie- 

nei
23617—Izidoriui Valskiui
23648—Agotai K unčienei
23652 Marijonai Drežienei
23659 - Kazimierui Simonui 

Aleksai
23664 Elžbietai šepkienei
56185 Petrui Bitikui
56101—Juozui Barkauskui
56195 Juozui Lopai
56/196 'Rozalijai Mikutaitienei 
13086— Rozalijai Vaitiekūnaitei 
23668 Onai Pajuodienei 
23672 Kazimierui Juončiui 
23671 Leonui Gališauskui

. 23420—Ipolitui šobliauskui 
9343 Katerinai Vaitekienei

23601—Kazimierui Survilai
9506 Kazimierui Nąviekui 
9517 Antanui Sinkevičiai 
9533 Albertintai Kasparavi

čienei
13058—Simonui Balčiūnui 
23614 Anelei Rukštelienei 
13063— Lecnorr.i Petkienei 
22610—Bar herai Tamošauskie

nei
9561 Adomui Šimkui

230$ -Kajatcnui Petrosonlui

13C68—Antonia Masiokas 
*23629 Agnieškai Rudauskienei 

9598 Marijonai Degutienei
(Vikarauskienei) 

9583 Juozapui Kazlauskiui
9590— Veronikai šepkienei 

13070—Veronikai G. Pilkaus
kienei

9594—Kazimierui Neurai 
9589—Onai Beverungienci 
9595 Kazimierui Mačiunskui
9591— Valerijai Barsukienei 

13069 Teofilei Stankevičienei
9587 Veronikai Mezvinskie 

nei
9592 Jonui Balčiūnui
9596— Pranciškui Putnuvičiui
9597— Onai Putnevičienei 
96(15 Jonui Zamoksliui

13073 Jonui Kuzai
9666—Stanislovai (Jzminskienei 

13076 Veronikai Girčienei 
13074- Juozapui Lapinskui 
23032 .Kazimierui Kanserevi-

Čiai
9612—Antoilinai Jasulaitienei

J1602—Agotai Bitienei 
21791—Dom. Šimkaitei 
23035—Julijonai Bučienei

9615—Jonui Juozapaičiui 
23036—Barborai Žilienei f
8809— P. Simonaičiui

ŽIURKĖS PAPIOVĖ U 
ŽMONIŲ

Trys šviturio sargai ir laivo 
įgula suėsti laivų žiurkių

Pietinės Amerikos pakraš
čiuose, už 40 mylių nuo Fran
cuos Gvinėjos, yra nedidelė ža
liukė, kurioj nesenai ištiko bai
si tragedija: žiurkės paplovė 16 
žmonių.

Ta saliukė yra visai mažytė. 
Teisingiau, tai ne sala> bet krū
va iš vandens kyšančių uolų, 
nes visas salos ilgis yra apie 70 
metrų, platumas apie 8 met
rai. Ant tos uolų sulinkęs jau 
rttio 25 metų stovėjo šviturys. 
tfas šviturys buvo žinomas, kai
po “Trijų griaučių šviturys”, 
nes jis buvo aptarnaujamas tri
jų žmonių, kuriė to šviturio 
b'bkšte gyveno ir tik kas keturi 
rirėnesiai dviems svaitėms ap- 
Ičisdavo šia sala. Tais šviturio 
sargais buvo trys seni Bretoni- 
jos jurininkai, kurie naktis iš 
nakties uždegdavo šviturį, įspė
jimui laivų pasisaugoti šios pa
vojingos vietos.

Nė vienos nakties nebūdavo, 
Kad šviturys nedegtų ir nero
dytų kelio laivams. Bet vieną 
daktį jo neuždegė. Tą naktį iš 
Holandijos Gvinėjos į Europą 
plauke holandų prekybinis lai
vas “Albert Eiffert”. Jis nema
tydamas šviturio, negalėjo iš
sisaugoti pavojingos vietos, už
bėgo ant uolų ir susidaužė.

Nuo kranto irgi tapo patė- 
mita, kad šviturys daugiau ne- 
bedega ir ant rytojaus, išplaukė 
i salykę valtis pažiūrėti kodėl 
neuždegama šviturio. Atplau
kusi arčiau salos valtis pamatė 
vandeny plaukiojančių laivų 
laužų, o vandeniui nuslūgus pa
matė ir du sudaužytus laivus. 
Priplaukusi prie salos valtis pa
matė tiek daug žiurkių, kad jos 
tirštai buvo nuklojtfkios visą 
žemę. Niekas nedryso lipti į 
kiantą, bet kuogreičiausia val
tis pasiskubino sugryšti atgal į 
savo uostą Gvinėjoj. Ten ji ap
sirūpino visokiais nuodais ir 
nuodingomis dujomis ir taipjau 
kitokiais pabūklais naikinti 
žiurkes. Sugryžusi atgal ji pra
dėjo leisti žiurkėms nuodingas 
dujas. Tik kada, tūkstančiai 
žiurkių liko išnaikinti, o kilos 
pasislėpė uolų gilumoj ir švi- 
tury, judninkai išdryso išlipti 
ant salos. Dar kiek jas apnai
kinus, imtųsi tyrinėjimų. Ir 
tai, ką surado, išgąsdino drą
siausius jurininkus.

Įėję i šviturio bokštą, juri
ninkai rado griaučius (skeleto- 
nus, kaulus) trijų žmonių — 
šviturio sargų. Netoli šviturio, 
ant uolų, rado griaučius dar 13

I 
pražuvęs 

Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'Į'AI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums Hti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 

- roins ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą hm žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs istikro Šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo ii- 
rišta*.

Didele tūba Listerinc dantų 
tepaįo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Ėambert Pharmacal Co, Saint 
Lobis, U. S. A.

Feen&mint 
' / 

Liuosuotojii 
Jus kramtysit 
Kaip Gumą 

i Soknis Tik 
Mėtos ..

PAGES BLURRED IN ORIGINAL
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Stentteriziiig Modeliai
Gėfta žitatatf du i viėną rūbai 
padarą Mbhėsnį visą liemenį.

George V. Coffih, Marion pa
vieto, Indiana, repuhlikonų va
das, kuris už korupciją ir pa
pirkimus tapo apkaltintas kar- į 
tu su gubernatorium Jackson, ’ 
Indianapolis mayoru ir daugy-j 
be kitų žymiausių politikierių.

žmonių. Visi šie žmones buvo 
papjauti ir suėsti žiurkių. \

Iš rastų vieno sargo užrdšų 
ant šviturio sienos ir taipjau 
iš padarytų tyfinėjirpų, šiaip 
nustatytas visas įvykis:

Dieną prieš užgesimą šviturio, j 
sargai pastebėjo apie salą plau
kiojantį nevaldomą laivą, ku
ris, kaip matyė, buvo jurininkų | 
apleistas ir niekieno nevaldo-1 
mas. Gabaus laivas užbėgo ant 
uolų ir susidaužo. Tuoj sargai ■ 
suptato, kodėl laivas buvo ai>: 
leistas ir nusigando: iš laivo ji 
krantą / ėmė plaukti nesuskai-1 
lomi tūkstančiai didelių žiur-l 
kių (pacukų). Suprato, kad 
jurininkai pasiryžo verčiau gel
bėtis juroje, negu pasilikti lai
ve su žiurkėmis ir gal likti jų ( 
suėsti. Ir nusigando, nes žino
jo, kad ir jie gali susilaukti j 
mirties iš tų 
kani, žvėrių. JrS neapsiriko: tą 
pačią naktį visus tris sargus 
žiurkės papiovė' ir šviturys likd 
neuždegtas, iją pačią naktį 
pro uolas plaukas holandų lai
vas užbėgo ant uolų. Jo 13 ju
rininkų, narių.,, įgulos, bandė 
gelbėtis ant salos ir taipjau ta
po žiurkių paplauti ir suėsti.

Tokios baisios nelaimes la
bai retai pasitaiko. Bet yra ži
noma, kad žiurkės, kiek dides
niame skaičiuje, jei jos yra 
alkanos, yra labai pavojingos 
ir tada visai nesibaido pulti 
žmogų. Yra daugelis vietų, ypač 
salose, kur žmonės, negalėdami 
nugalėti daugybes privisusių 
žiurkių, patys apleidžia savo gy-. 
venamąsias vietas, kad nors sa
vo gyvastį išgelbėjus. —K. B.

jai i 
rių, kuomet ai- j

PLAIN
OR HOP

LAVOR

[RED TCP]
MALTEXTRACT

$ liisfeif? Smeltif/ > 
Jis [ilTlliELY Oifferenf/\\

Pahnolive Shampoo _ _ _ .
fn ™mŽtai 31C Halsted-14 & Liberty

COME PVT OF THE BĖATEN PATH

“Natnre’s Rival” korset brassieres, su 
labai didefitf /‘rtffaūįymu pinigų. Dirb
tuvė daugiai tų taimerių nebetŠmrbi- 
nės, nes nebegali gauti tokio ifiaftėfldlo. 
žemtad į damos dvi grupės yra 
matas parduotos visai pigiomis klino- 
mi$ — n mės tokį pat sutaupytą j šu-
leikidtaė Savo Icostumferiams.

ti iš brocaded gražiai dryžuotų 
matėnofę, kiti sti atskiru “inner dir
žu”, kūtrs prlvė/Žta liuosą odą ant 
fiėmenio it ttta poloni ha kūno iš
vaizdų. Mietos iki 50, btet hė QR 
visuose styfidose, spėtfaliai po *

Lengvai ar Mi sutvirtinti modeliai
Korsetai kurtė apsupai strėnų kaulus ir skilvį — su
Hais rėmais, juos dėt? merginos arba moterys kurios turi 
ddielius strėnų kaulus, net trumpą juosmenį—pada- C j 0Q 
^yti iš gero materioto, verti dvigubos kainos po * 1
Modeliai dėl kiekvienos figūros randasi šiose dviejose 
grupėse

, kiti atskiru “inner dir-

stip-

iuilihtfs ir Draperies Importuotos Panel Kurtinos
Poiftt Venice kurtinėk, gražiai išmargintos ant Francuziško bobbfinet dviejų 
spalvų efėktb, 2į/z mąsto ilgtimo, kiekviena ..........   $3.48

Rayon Panel Kurtinos
žvilgančio, seno aukso spalvos, dades gražumą 
bile kokiam langui. 35 colių pločio, 2’/2 ma
sto ilgumo, kiekviena po.......................

♦ • 
t

45 colių pločio, pritaikomos spalvos, 
na ... ....................... k.......................  '

$3.98
kievie-

$4.98

5 šmotų Kurtinų Sętai
Sunfast kvaldūoti kurtinų setai, geros riįšies ir 
padirbimo, 54 colių, rožinės, mėlynos, auksinės, 
orchid ir jade. Mes pakeisime, jeigu kuri nu
bluktų, setui ..............   $2.14

- - ------------------------- ’ 1 .

50 colių Rayon Damask
Drapery materiolo tinka bile kokiam langui, 
pilnas pasirinkimas družėtų ir kitokių $1.49

66x80 Coliy Vilnonės. Užklodės
100 nuoš grynų Virgin vilnų, visokių spalvų ir kombinacijų, raudo
nos, juodos, baltos su juodais, satinu atsiūtos, mieros 68x80, kiekviena

Vilnoniai Comforters, kiekvienas $5.65
Prikimšti minkštų, grynų vilnų, satin panel dengti, su plačiais satini- 
niais kraštukais, pilnos lovos mieros, kiekvienas...................................

Vatiniai Flanel
Storos rųšies, su baltomis ar 
gražiomis druželėmis, 27 colių 
pločio, maistui ....... 21 c

Valancing
Damask valancing • dėl 
langų užlaidų, su kvaldu- 
kais, gatavos dėl pakabi- 
spalvų, mastui .... $1.57 
ninio, gražių paternų ir spalvų, mastui .

Lininiai Stalo Setai 
Sidabriniai baltinami impor
tuoti iš Czechoslovakijos, 55x 
71, lininės staltiesės su 6 nosi- 
nukals, hemstitehed, 7 šmotų 
setas ........    $2.98

“Hope” Muslinas
«, 36 colių pločio, daugiausiai 

vienam 15 mastų, nesiunčiama 
C. O. D. mastui....

Utica Audeklai
Pilnai baltinami. 2% masto 
pločio, mastui .

Pilnai baltinami. 2!4 masto 
pločio* mastui ....  54c

t ‘

Baltinami Audeklai 
Ekstra storos rųšies, 2!4 mas
to* pločio, mastui 29c t

45x36 Priegalvių 
Ančvalkiai 

“Pepperell” ir “Mohawk” hem
stitehed ančvalkiai, kiekvie- 
nas......................... 32c

49c

$7.45

$5.65

Pas vinus vertelgas

-I. ,rli|l' . (I '(j
Master ’Aressmaking S.jų 1 J j

College < l

Išmoki! Dressmaking
Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operuvimo, 
lengva sistema, Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy- 
kai knygutes.

J. F. KASNICKA 
190 N. State St. 

kamp. Lake St. 10 fl.

Vilnoniai Materidlai Rudeniniam Dėvėjimui
Visokie materiolai naujų spalvų ir patenių labai 

pigiomis kainomis. *
SATIN UŽBAIGIMO TWILL

Vilnoniai, novelty druželėmis, 40 colių pločio, didelis pa
rinkimas spalvų, mastui $1.25

VILNONE ČEKIOTA TAFFETA
Vienas geriausių ir mėgiamiausių vilnoni!’ materiolų dėl 
drebių, plono išdirbimo, Čekiotos, didelis pasirinkimas 
spalvų, 48 colių pločio, mastui ...........$1.25

VILNONIS FRANCUZIŠKAS FLANELES
Labai geras materiolas dėl dresių, dvidešimtis Pe"^‘U 
gražių spalvų, specialiai mastui .................. S1.6S

$1.25
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KORESPONDENCIJOSPERKAME ir PARDUODAME
LIETUVOS PASKOLOS ir kitų VALS

TYBIŲ BONUS.
ZIMMERMANN and FORSHAY

Dept.rt;n< nt S.
170 Broadway, New York City

X . ________ ______

Ne Atidėliokite Ilgiau
Jsiveskit namų a K.ldymo i^ikme- 
nis j savo narna a einančiai žie
mai — už keletą dienų gal jau 
ateis šaltas orus.

Pašaukite n us telefonu
arba atsilankykit j musų ofisą, o 
musų inžinierius šaiškins jums, 
kaip galite turėt apšildymo reik
menis savo nan tose su mažomis 
išlaidomis.

Mes taipgi duo' ame reikalingus 
įrankius ir planą dykai.

M. LEVI & CO.
KAMPAS STATI, JR 22 GATVIŲ 

Telefonas į visus departme ius — Calumet 0644-0645 
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė.
Tel. Sagi? iw 4847

iiiiimiiiiimiziiizim: xxxxixmmixxninxmi
3 __ _ __ a

M

M 
M

Peoples Firniture Co.
DIDŽIAUSIOS LIETUVIU i RAUTUVĖS CHICAGOJE 

Užpildytos su augščiausios rųšies, tanais, Radioms, Rakandais, Kau
rais, Pečiais ir visokio .is namų reikmenims.

Taipgi išdirbinėja dalinusius seklyčioms setus 
nuosavoje dirbtuvėje.*

Ir yra autorizuoti pirdavinėti labiausiai ( 
išgirtus muzikalius instrumentus.

KIMBALL PIANUS ir R. C. A. RADIOLAS.

>

M

M

M

»<

H 
*

Tik pailgindami prekių rųšis ir gerai įsi
vaizdindami į Jums teikiamą patarnavimą 
ir tvarkingą šios pirklybos vedimą, Jus da- 
žinosite, kad visuomet apsimoka pirkinėti 
namų reikmenis labiausiai atsakančiose 
(Most Leliable) Krautuvėse. Todėl Jus 
visais ž i f ganiais busite geriau patenkinti 
lankyda ni Peoples Fumiture Co. Kiautu- 
ves, nes jus čia rasite geriausias prekes ir 
patarna-imą už mažesnį atlyginimą.

Lengvins Išmokėjimo Budus Pritaikom Kiekvienam 
Pagal Išgalę 

Dvi Krautuvės ir Setų Dirbtuvė,

M

M

M 
H 
M

4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St.;
Lafayette 3171 ' CanaI 6982 “
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. A; daryta -.........  ...
1,054 patarimai kaip virti pairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINI 4AS. 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 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu-, 
vos žmonių surašymo. Sutašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, t Kaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli gulei nkelio stotis ir arčiausiai

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

VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septy tiuose tomuose ----------- --- _ |7JM
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..........................  .... 50c

Rašybos vadovėlis su raŠylios žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .... X.............. .............—............ 55c
Namų darbai, naminė są* kaltybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyna užlaikyti.

12.50

ujo

13.00

50c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

-s— - -

MucttMCo.,Dpt. H. S.,9B. OhioSt.,Oūi

Svarios, Grynos, Sveikos ’
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana. 
Murinę Valo, Gydo, Atšvieži

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygute MEye Care'* arba Eye 
Beauty” Dykai

Garsinkites “NAUJIENOSE”

' \ Baltimore, Md,
Baisi žmogžudystė lietuvių 

šeimynoj
J? ---------

Antanas Danielius, 55 m., 
nušovė savo padui Anelę Da
nielienę, apie 40* m., ir po tart, 
pats su ve nusišovė. x

Kalbama tragedija įvyko ji: 
j pačių namuose, 709 W. Lom- 

' Ibard St., 13 d. rugsėjo, pietų 
laike. Danielius su savo pačia 
nesugyveno jau gana senas lai
kas. Jis šitų savo piktadarybę 
yra pareiškęs daugeliui savo 
kaimynų, sakydamas, kad jo 
l>ati turinti kitų vyrų, su anuo 
gyvenanti ir jo nemylinti, užtai 
jis sakydavęs, kad nušausiąs ją 
ir jos meilužį, ką jis dalinai ir 
padare. Meilužio tuo kart ne
buvo namuose, tad Danielius 

[nušovė tik savo pačią ir pats 
nusišovė.
Kaimynai įš^irdę šūvius, pa
šaukė policiją. Atvykęs policis- 
tas turėjo laužtis pro duris, 
nes buvo užrakintos iš vidaus. 
Įsilaužus policistui j vidų, rasta 
Danielienė gulinti pas “sinką” 
ant grindų, o jis pats parvirtęs 
ant krėslo su peršautu smilki
niu, ir abudu negyvi.

Abudu Danieliai buvo žemos 
kultūros žmonės. Jis buvo pu
sėtinas girtuoklis ir šią žmog
žudystę atliko po įtekme mun 
šaino. Svaigalų gėrikai turėtų 

. suprasti kokių liūdnų davinių 
pagamina tas nelabasis mun- 
šainas, kurio kiekvienas turė
tų vengti. Danielius iš amato 
buvo kriaučius. Mirusieji pa
liko vieną dukterį Oną, kuri 
yra jau 21 m. ir rengėsi iš te
kėt. \

Vienas iš kam ynų pasakojo, 
kad jis norėjęs Danielių su- 
(irimsti nuo tos žmogžudystes, 

'bet Danielius buvęs tiek apim
tas keršto, kad pagrasinęs nu
šauti savo kaimyną, jei pasta 

, rasis j j trukdysiąs. Kaimynui 
; apleidus jo namus, Danielius už
sidarė duris ir po kiek laiko 
paleido tris šuvius į savo mo
terį, o potam vieną šūvį sau Į 
galvų. Taip ši visa drama ir 
užsibaigė su skandalu ir negar
be dėl baltimoriečių lietuvių.

—Reporteris Pipiras. .

------------------------------------------------

Rugštumai Viduriuose
." -I— — 1

“Phillips Milk of Magnesia” 
Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 

i Milk of Magnesia” su vandeniu 
i Lile kada nuo nevirškinimo arba 

i ugštumų, acid, gasų vidurios> 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik 
ras “Phillips Milk of Magnesia’ 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso 
kių gasų. Jis neutralizuoja gai 
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidų 
rių labai lengvai. Be to dar, ji* 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”, Dvidešimtis penki ir pen 
kiasdešimtis centų buteliukas 
bile kokioje aptiekoje. “Milk o1 
Magnesia” yra U. S. Užregis 
truota Trade Mark per Thi 
Charles H. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles H 
Phillips nuo 1875.

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKU8ERKA 
3252 So. Halsted St

A. Vims-LULEVICH

SAPNINYKAS
Nauja laida

Tik-ka išėjo iš spaudos

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

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

Viršuj Un i versn I 

State Bank

AKUšERKA
3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Raiguid akule- 
> i jos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi PennsyL 
\anijos ligon- 
lučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio- 
e ligose prieš 

gimdymo, laike 
gimdymo ir po 

gimdymo.
Už dyką pa

barimas, dar ir 
citokiuose rei
kaluose mote- 
‘ims ir mergi
noms, kreipki- 
ės, o rasite pa- 

gelbą.
Valandos nuo

8 ryto iki 2 pc 
pietų, nuo 6 iki
9 vah vakare.

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

OI’TOMESTR.LS'r

Tel. Boulevard 6487
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
* Kenvvood 1752

Praktikuoja 20 metų

Surembėjimai
Greita, saugi, tikra pagelba nuo 
Hurembėjimų ir skaudamų 
kojų.

Apdekoea Ir čsverykų
krautuvais.

DlScholl's Uždtkit vieną ir

Zino-pads •kauamaa 
pranyks

Moterys
Giria 
ši
Tonikų
Mis. J. J. Cisler—Milės, Micnigan, 
rašo: “Severa’s Regulator pagel- 
bėjo man daug. Aš pasinaudoju 
Šiandie iš to toniko dar daufę’au. 
Aš visuomet rekomenduoju Seve- 
ra’s Gyduoles,,.
W. F. Severą Cq., Cedar Kapldn, Iowa

Waukegan, III.
Netyčiomis nusišovė lietuvis ap 

tiekininkas Juozas Bruzevi
čius.

Z"1- .......................... .........................
Phone Central 1110 

Res. Canal 0403 /
JOHN S. RYBICKI 

ADVOKATAS 
54 W. Randolph St.

Room 607 Woods *Bldg.

I

SERGANTI ŽMONES

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

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės | seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

Puikiai atspausdinta^ 
graži popiera, kaina

75 centai

Įvairus Gydytinai
/ 1 1 ■■ ■ ” 

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 sutartį

Naujienos
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
VTa naudiniros

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

(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0(511—0774

NATARIUŠAS
F-adarom notariškus raS- 

tus: daviernastis, pirkimo ir 

pardavimo aktus pagal Ame
rikos ir svetimų šalių tiesas. 
Pasekmingai siunčiam pini
gus ir parduodam laivakor
tes.

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel, Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

Pereito šeštadienio ryte, 
rūgs. 17 d., netyčiomis nusišo
vė plačiai žinomas aptieki nitu 
kas Juozas Bruzevičius, aph 
45 m. amžiaus, laikęs Waukeg i 
ne aptieką jau apie 18 metų 
—prie 705 S. Genesse St.

Nelaimė atsitiko apie 8 vai. 
ryte, tuoj po atidarimo apie- 
kbs. Bruzevičius davęs reika
lingų instrukcijų klerkams, nu
ėjo į užpakalinį kambarį, ku
riame jis ir gyveno, pasiimti 
smulkių pinigų. Prie pinigų bu
vo padėtas ir revolveris. Spė
jama, kad Bruzevičius išėmęs 
iš stalčiaus pinigus, dėjo revol
verį atgal j stalčių, kuomet 
revolveris išsišovė ir kulka per 
vėrė Bruzevičių virš širdies. 
Peršautas Bruzevičius pašauki 
dar policiją ir kunigus Azbe ir 
Klorį, lietuvių parapijos klebo 
ną. Atvykusi policija rado 
Bruzevičių jau sukniubusį. 
Nuvežta jį ligoninėn ir nors 
daktarai dėjo didelių pastangų, 
bet gyvastj išgelbėti nebepa- 
sisake ir Bruzevičius pačii 
dieną po piet ligoninėj pasimi 
rė. *

Bruzevičius pastaruoju laiku 
gyveno vienas. Jo Jmona pus
antrų metų laiko atgal išvyko 
gydytis j Colorado Springs. Su 
motina yra ir jų sūnūs Juozas, 
8 metų, kuris sėrga džiova ir 
taipjau gydosi Coloradoj. Jiems 
skubiai pranešta apiė' įvykusių 
nelaimę. s

Velionis buvo pažangus žmo
gus, nuolatinis “Naujienų” skai
tytojas ir rėmėjas, pirmiau 
daug dalyvavęs vietos lietuvių 
veikime.—M.

Del geriausio ir greičiausio iisigydymo 
paaitarkit et»

Dr. B. M. Rosu 
Specialistu

J° trisdešimtis me- 
ilVHP ,u ii:is,‘k,ninLr<» »»'•• 

ktikavimo gydvm j 
y Lchronišku ir užkrf- 

'tmų ligą, krsuj', 
mįslės, privatlškų ir 
slaptų ligą, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi

tarimas dykai. Jis vartoja Amerikon 
ir Europos gydymo metodus. Geriau
siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

35 S. Dearborn St.•
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto rfukito. Vy

rų priėmimo kambarys 506, — Moterų 50K 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. Panedėlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGA 

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

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

K visados butų madoj.
Užąąkymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Petternų Skyrius

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St,* Chicago, III.
........ . ' —■» ......- | — z

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

Tel.: Dieną: Canal 8110. Naktj 
South Shore 2238, Boulevard 4136

Lietuviai Advokatai'
■■ ................................. .....

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom St„ Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Bonlevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarų, išskyrus ketvergę.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St„ Room 1012 

Tel. Dearbom 2784 
Valandos nuo 9:80 Iki 2:80 vai.

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 8:80 iki 8:00 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yerde 0141
Bylos viauoae teismuose. — Ab- 
Straktai. — Ingaliojimal. — Paa- 
kola pinigų 1 ir 2 mergišiams.

John Kuchinskas ir
Bailys F. Mastauskas ,

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjj
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978♦ \ r ’ ’J.T’

Namų Tel.: Hyde Park 8395

1 « I I H H * I

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas x 
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, UI.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

JOHN B. BORDEN 
(John Bagddunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 Weet Adams St Room 1217 
Telephone Randolph 6727

Vakarai* 2151 W. 22 St. mo 7 Iki 9 
Telephone Rooeevelt 9090

Namų Telefonas Repnblic 9600

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chi^argas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St„ Chicago 

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

Lietuvis Konlraktorius
Suvedam šviesas ii 
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 Naujienose



NAUJIENOS
The Litbaanian Daily Neva

Publiahed Daily Etcept Bunday 
by the IJthuaniėn Daily Neva Pub. 
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Editor P. GRIGAITIS

1739 South Haleted Street 
Chicago, IU.

Telephone Rooaerell 85M

Subscription Ratai i
|3.80 per year in Canada
$7.00 per year butside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
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Entered aa Second Claaa Matter 
March 7th. 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienom eina kasdien, iiekiriant 
sekmadieniui. Leidiia Naujieną Ben
drove, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
IU — Telefonas: Rooaevalt 8508.

chemiškas departamentas, kur dirbo geriausi Franci jos 
. artistai. Kuomet buvo reikalingi “faktai” apie neįmano- 

Ž8 00 • •
4*o« rną vokiečių žiaurumą, tai tame departamente artistai pa- 
i’m gailindavo paveikslus, kur buvo vaizduojami sukone-

Užsimokijimo kainai

Chicago je — paltu:
Metams ...................................
Pusei metą______________
Trims minesiams________
Dviem minesiams________
Vienam mineaiul___ _____

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija __________ __
Savaitei ---------------------------
Minėsiu! ______ «....r______

suvienytose Vaistuose, ae chicagoje, ,fabrikuodavo literatūros departamentas. O paskui tie
Matams------------------------------I7.oo'paaiškinimai buvo verčiami į 18 įvairių kalbų.
Pusei metų ________________ 8.10/ T, . A____ ,_____________________ •„ ____j-_._
Trims miuesiains
Dviem minesiams
Vienam minėsiu!

Lietuvon ir kitur ufcrieniuoee:
(Atpiginta)

Metams __________ __________$8.80
Pusei metų_____ ___ <

•įveikti moterų ir vaikų kūnai. Tokiu pat budu buvo pa- 
_ daromi sugriautų bažnyčių ir ligoninių paveikslai.

KARO PROPAGANDA

Lietuvos Koperatyvy 
Taryba’ .

.« «7o.veikti moterų ir vaikų Runai, lokiu pat buciu ouvo pa- Kad suartinti .visą ryšių ko- 
daromi sugriautų bažnyčių ir ligoninių paveikslai. Tie j>cratyvus, suderinti jų darbą

'Z 18c paveikslai buvo siuntinėjami į įvairias pasaulio dalis, kad ir atstovauti jiems, kalbėti jų 
Paaiškinimus paveikslams vardu ,jei rūpintis bendrais75cl įrodyti vokiečių žiaurumų.

--------------------------------- , --------------— ......

džiausią Lietuvos organizacija. 
Koperatininkų eilėms tankėjąnt 
ir jų vienybei tvirtėjant, Tary
bos rolė ekonominiame gyveni
me darosi vis reikšmingesnė.

Lietuvos Koperatyvų Valdy
ba:

P. Šalčius—-pirmininkas, V. 
Zakarevičius vicepirmininkas, 
St. Kuzminskas— sekretorius, 
V. Kvieska, J. -Pakalka ir J. ba

Antradienis, Rūgs. 20, 1927

linėms valstybėms buvo labai svarbu įgyti Jungtinių Val
stijų palankumų. Kaip vieni, taip ir kiti, visais galimais 
budais bandė Ameriką savo pusėn patraukti.
tai buvo lengviau padaryti. Žinios iš Europos bėgiu dau
gelio metų ėjo per Angliją. Anglų ir amerikiečių kalbos, 
literatūros ir tradicijų vienodumas taipgi daug prisidėjo 
prie propagandos sėkmingumo.

Buvo dar ir kitų faktorių, kurie pagelbėjo Antantei 
Amerikos simpatijų užkariauti. Kai dėl vokiečių propa
gandos tikslingumo, tai nuomonės žymiai skiriasi. Bet 
išviso ta propaganda buvo vedama gan gremėzdiškai ir

i.751 Kai Amerika įsivėlė į karą, tai ir ji pradėjo skleisti 
savotišką propagandą. Tam tikslui buvo pavartota spau- 

’da, krutamieji paveikslai, gyvasis žodis ir tt. Šimtas ir 
penkios dešimtys tūkstančių žmonių sudarė propagandos 

4.OT armiją. 75,000 kalbėtojų pasakė 755,190 kalbų teatruose 
— ir kitose įstaigose. Jie buvo žinomi kaipo “four-minute“ 

ur<HriuUka’h^ Money,kalbėtojai. Knygynai ir skaityklos buvo užverstos karo
« literatūra. Kintamuose paveiksluose Vokiečiai buvo vaiz

duojami kaipo aršiausi žvėrys. Tūkstančiai isteriškų mo
terų ir vyrų, užnuodytų šlykščiausio melo karo propagan- 

kiek Antantei, tiek centrą- da, dirbo savo tėvynės labui, skleisdami neapykantą.
Ir visi tie melų fabrikuotojai buvo vadinami geriau

siais patriotais!
Antantei I------------- ----------------------------------------------------------- - ---------------

Apžvalga
REFERENDUMO BELAU

KIANT

Anglų propaganda Amerikoj buvo vedama ant labai 
plačios skalės. Sir Gilbert Parker, kuriam buvo pavesta 
propagandos darbu rūpintis, štai ką 1918 m. rašė žurnale 
H a r p e r ’ s Magazine:

“Praktiškai nuo pirmos karo dienos aš buvau atsako- 
mingas už skelbiamas Amerikoj žinias. Nėra reikalo sa
kyti, kad mano darbuotės dirva buvo neįmanomai plati ir 
įvairi. Kas savaitę aš turėjau kabinetui išduoti raportą 
apie Amerikos opiniją karo klausimu. I mano pareigas 
taipgi įėjo palaikyti artimus ryšius su Amerikos kores
pondentais, gyvenančiais Anglijoj. Aš tankiai surengda
vau pasikalbėjimus tarp žymesnių Anglijos politikų ir 
Amerikos korespondentų...

“Tarp kitų dalykų mes siuntinėjom Anglijos laikraš
tį 360 Amerikos laikraščių redakcijoms. Laikraštyj tilp
davo savaitinės karo apžvalgos ir komentarai. Mes suė
jome į kontaktą su paprastais piliečiais pagalba kintamų
jų paveikslų, pašikalbėjimų, straipsnių, pamfletų ir tt. Jei 
kuris amerikietis pradėdavo mus kritikuoti, tai mes atsa
kydavome jam per žymiausią to kritiko valstijos laikraštį. 
Mažesni laikraščiai, žinoma, tą atsakymą persispausdin-

Smetonos valdžia rengiasi 
paskelbti referendumų, kad su
žinojus “tautos valių“. Bet 
kuomet nėra spaudos ir susirin- 
I imu laisves, kuomet šalyj vei
kia karo stovis, tai referendu
mas nustoja visokios vertės. 

|'Patai supranta ir Lietuvos Uki- 
nikų Partijos laikraštis “Ūki
ninko Balsas“, kuris rašo seka
mai: . ' ' t'

Kadangi . referendumo die
na nebe už jūrių marių, oi 
kai p. Ministeris Pirminin
kas prof. Voldemaras pareiš
kė, kad naujos konstiucijos 
projektas ir rinkimų įstaty
mo projektas netrukus busią 
paskelbti “Vyriausybės Ži
niose”, tai pravartu, ruo
šiantis prie referendumo, iš
aiškinti du pagrindinius 
kiekvieno balsavimo, o tuo 
labiau referendumo, klausi
nius nuo kurių atatinkamo 
pritaikymo praktikoje vyk
dant referendumų pareis tik
resnis ar netikresnis 'Kautos 
valios pasireiškimas, būtent: | 
balsavimo 
kontrolės

tik nurodyti į 
Vilniaus krašte, 
pagrobė Vilnių 
ir žmonių atsi

kad 
prie 
kas 

Aiš-

“Mes paakstinome daugelį žmonių rašyti straipsnius; 
mes pasinaudojome draugiška musų konfidenciališkų 
draugų parama. Iš žymių amerikiečių mes nuolat gau
davome raportus ir asmeninių laiškų pagalba susiartino
me su įtakingais įvairių profesijų Amerikos žmonėmis, 
pradedant nuo kolegijų ir universitetų prezidentų, profe
sorių ir jnokslininkų ir baigiant šiaip žymesniais žmonė
mis. Mes prašėme savo draugų ir korespondentų rengti 
prakalbas ir debatus amerikiečiams, kurie mums simpa
tizuoja. Tačiau mes buvome priešingi anglų vykimui j 
Ameriką propagandos tikslais. Be susirašinėjimo su at
skirais žmonėmis, mes siuntinėjome dokumentus ir ka
rišką literatūrą Amerikos knygynams, universitetams, 
kolegijoms, klubams, laikraščiams ir mokslo draugijoms.

“Nėra reikalo sakyti, kad darbas buvo labai sunkus 
ir opus.“

Bet Parker nu viską tepasako. Laikraštyj The 
L o n d o n Times lordai Northcliffe paskelbė, kad 
Amerikoj randasi 500 britų karo misijos narių, kurie-turi 
10,000 padėjėjų. Apie anglų propagandą AmeHkoj daug 
dar dalykų ir šiandien nėra žinoma. Bet akivaizdoj ir ži
nomų faktų pradeda aiškėti tikroji Amerikos laikraščių 
ir žurnalų nusistatymo priežastis karo klausimu.

Francuzų propaganda, kaip rašo H. C. Engelbrecht, 
pasižymėjo dar įdomesniais dalykais. Prieš trejetą metų 
vienas francuzų laikraščio redaktorius parašė knygą apie 
francuzų žurnalizmą. Vienas knygos skyrius pašvęstas 
aprašymui karo propagandos. Tarp kitko autorius pasa
koja sekamus dalykus: Kai tik prasidėjo karas, francu
zų valdžia propagandos tikslams paskyrė 25,000,000 fran
kų. Didelis penkių aukštų trobesys, Maisoi^ de la Presse, 
tapo propagandos centru. Trobesio 200 kambarių tapo 
pavesta presams, fotografijos departamentui, vertimų de
partamentui, literatūros departamentui ir tt.

Vyriausias Maison de la Presse tikslas buvo sukelti 
Franci ją ir visą pasaulį prieš Vokietiją. Kartais patys 
vokiečiai palengvino tą darbą. Pavyzdžiui, vokiečiai ne
siskaitė su magometonų papročiais. .Dėliai to magometo- 
nys pradėjo vokiečius neapkęsti. Bet tokios progos retai 
tepasitaikydavo? O kadangi žut-but pasaulį reikėjo prieš 
vokiečius sukelti, tai propagandos skyrius pradėjo “fak
tui’’ ir “žinias“ fabrikuoti. Ypač tuo pasižymėjo foto—

budo klausimas ir 
klausimas.

kokiu bildu sten-Nuo to 
giamas pravesti balsavimas I 
daug priklauso balsavimo re
zultatai. Galima drąsiai 
tvirtinti, kad balsuojant slap
tai ir balsuojant viešai gau
sime visai kitus rezultatus. 
Tų gerai suprato Sovietų Ru
sijos komunistai. Jie užuot I 
davę gyventojams slaptai 
balsuoti įvedė atviro balsa
vimo sistemų. Ir rezultatai 
gavosi puikiausi. Į įvairias 
tarybas buvo išrenkami tik 
komunistai. Ir tai supranta
ma. Valdžios atstovas, ko
munistas, kuris paprastai 
pirmininkauja susirinkimo 
siūlo susirinkusiems išrinkti 
tokį ir tokį komunistų, žmo
nės savo kandidatų siūlyti bil 
jo, nes gerai žino, kad pa
siūlius savo kandidatų ne ko-| 
munistų, arba balsuojant] 
prieš pastatytų pirmininkau
jančio kandidatų gali, ko ge
ro, ir kalėjiman atsidurti, 
žodžiu, čia valdžios atstovas 
sudar m tikras sąlygas ir 
nors /netiesioginiai, bet vei
kia rinkikų nusistatymų ir 
toks balsavimas yra lygu į- 
sakymui tų ar kitų išrinkti. 
Tokį balsavimų negalima lai
kyti tikru gyventojų valios 
pasireiškimu. Visiška šios 
sistemoj netobulumą atvaiz
davo nesenai tilpusi “Liet. 
Žiniose” karikatūra. Joje at
vaizduota kalėjimas ir sto
vintis prie jo kareiviai— sar
gybiniai su šautuvais. Apa
čioje padėta parašas 
už tas stovi, kas prieš—tas 
sėdi“.
rodos, nebereikalinga.

Kas kita yra slaptas balsa
vimas. čia kiekvienas gali 
visai laisvai paduoti balsų

I už tai, kas jo manymu, šiuo 
laiku yra geriausia, nes jis 
yra tikras, kad niekas nesu
žinos už ką jis savo balsų 
atidavė, jeigu jis pats nepa
sisakys. Slapto l>alsavimo sis
tema buvo ir pas mus ren
kant į Seimų atstovus.

Antras dalykas tai paties 
balsavimo kontrolė. Neužten
ka apsaugoti piliečio laisvę, 
kad jis galėtų laisvai pasisa
kyti, liet reikia, kad tie bal
sai, kuriuos piliečiai padavė 
laike balsavimo butų tinka
mai apsaugoti nuo suklusto-' 
jimo. Kad kontrolės klausi
mas turi labai didelės reikš
mės užtenka 
referendumų 
Kada lenkai 
jie darė, lyg
klausimų prie ko jie nori dė
tis. Pravedė referendumų ir, 
žinoma, rezultate gavo, 
gyventojai nori dėtis 
Lenkijos. Bet ar gali 
tiems daviniams tikėti?
ku, kad ne, nes ten nebuvo 
(kontrolės. Dalyvavo tik len
kam palankių organizacijų 
nariai ir karo valdžios atsto
vai. O kaip jie ten tuos bal
sus skaitė ir kiek jų priskai
to tur būt, tik vienas Dievas 
ir tie kur skaitė težino.

Nuo suklastojimo tik tuo
met tegalima apsisaugoti, jei 
priežiūrą vykdo įvairių visuo
menės organizacijų nariai, 
kaip tai numatyta musų rin
kimų įstatyme ir kaip buvo 
daroma per rinkimus į Sei
mų.

Iš čia seka išvada, kad tik 
slaptas balsavimas ir iš įvai
rių visuomenės organizacijų 
sudaryta balsavimo priežiū
ra tegali laidoti tikrų Tautos 
valios pasireiškimų. Kur šių 
dviejų sųlygų neišpildoma, 
ten negalima kalinti apie 
tikrų Tautos valių.

Kojų pas mus dėl šių klau
simų padėtis? Ar referendu
mas bus slaptas ar viešas?
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Koki bus referendumo kon
trolė?

Vyriausybė Seimo paleidi
mų ’svarbiausia motyvavo 
tuo, kad jis neatatinkųs Tau
tos nusistatymui. Dar dau
giau, kad apsaugoti Tautos 
valios pareiškimų, vyriausy
bė sumanė referendumų, nes 
netikėjo, kad naujai išrinkti 
Seimo atstovai galės reikšti 
tikrų Tautos nusistatymų. Po 
tokių vyriausybės rūpinimosi, 
kad Tautos valia nebūtų su- 
Iflasta, rodos, nė. abejonės 
neturėtų kilti, kad vyriausy
bė padarys viską, kas reika
linga, kad laike referendumo 
butų tikrai apsaugotas Tau
tos valios pareiškimas. 1

Koki bus referendumo kon
trole: ar dalyvaus, visuome
nės organizacijų atstovai,e ar 
priežiūrų vykdys valdžios at
stovai, lig šiol nieko nežino
ma.

“Kas

Daugiau paaiškinimų
Jungt. Valstijų senatas susi

deda iš 96 senatorių — po du 
senatorių nuo kiekvienos vals
tijos. Senato pirmininku yra 
Jungt. Valstijų vice-pręzidep* 
tas. ‘

i bendrais 
koper. reikalais, 1922 m. visų 
koperatyvų sušauktas kongre
sas išrinko tam tikrą komitetų, 
kuris paminėtus uždavinius 
kiek galėdamas vykino ir ruo
šė busimos Lietuvos Koperaty
vų Tarybos įstatus. 1924 m. 
gruodžio 14-15 d. didžiausiam 
Lietuvos koperatyvų kongrese 
buvo nustatyti Tarybos princi
pai. Einant jais atskirų kope
ratyvų rųšių sąjungos deleguo
ja į Tarybos valdybų savo at
stovus.

Netrukus po Kongreso buvo 
įregistruoti įstatai ir sudaryta 
pati Lietuvos Koperatyvų Ta- j 
ryba. Į jų pasiuntė savo atsto
vus šie koperacijos centrai: 
Liet. Koperacijos Bendrovių 
Sąjunga, L. Koperacijos Ban
kas, L. Žemės Ūkio Koperatyvų 
Sąjunga, Koper. S-ga “Spaudos 
Fondas“, Šiaulių srities Vart. 
Bendrovių S-ga ir Šiaulių žemės 
ūkio koperatyvų S-ga “Gamin
tojas”. Vadinasi Tarybų suda
rė visi neitralųs koperatyvai. 
Partiniai ir žydų tautiniai kope
ratyvai neįėjo. Pirmieji tuo
jau sušaukė savo uždarų kelių 
dešimtų koperatyvų kongresą, 
vadinamų krikščionišku, ir, to-1 
liau mėgdžiodami neitralius ko- 
peratyvus, išrinko vadinamą 
Vyriausį Lietuvos Koperatyvų 
Komitetą, apie kurio veikimą 
nieko negirdėti iki šiol.

Lietuvos Koperatyvų Taryba, 
ners taip pat kažin ko nenu
veikė, bet vis dėlto nė nesnau
dė. Pirmiausia ji perėmt leisti Į 
bendrą koperatyvų I 
Iki to laiko vartotojų koperaci-1 Michigan, 
ja leido savo organų “Talka”, 
< žemės ūkio koperatyvai “Lie
tuvos Dirvų . laryba perėmėlmeĮų amžiaus gali dirbti šiose 
abu šiuos laikraščius, sujungė valstijose tik, jeigu turi leidi- 
į vieną bendru vąrdu “Talka“ ir mę arba darho cęrtifikatą. Tai 
leidžia ją iki šiol, toliau, la- neliečia ūkių darlx> ir nominio 
ryba suorganizavę koperatinio LarbOt 
draudimo sąjungą “Koperacijų“, 
kuri jau atsistojo ant savų ko
jų ir užpildė didelę musų ko
peracijos judėjime spragų.

Visų laiką Taryba stengėsi 
derinti koperatyvų darbų ir juos 
jungti. Buvo padaryta net ke
letas pasitarimų su partiniais 
koperatyvais vienyjimosi reika
lu, tik, gaila, iš to nieko neiš
ėjo. Nemaža Taryba prisidėjo 
ir prie Šiaulių koperatyvų są
jungų įsiliejimo į kauniškes. 
Stengėsi koordinuoti įvairių 
i ąšių koperatyvų darbų taip, kad 
jiems nereiktų varžytis, kišti 
\ ienas kitam koją. Šioje srityje 
I dp pat šis tas nuveikta. Pa- 
nioše^musŲ pasenusio kopera
cijos įstatymo pakeitimo pro
jektą, kuriam padėta daug dar
bo tačiau dėl įvairių kliūčių 
yra dar nebaigtas. Kur reikia 
siunčia į valdžios įstaigas atsto
vus ginti koperatyvų interesus. 
Organizuoja koperacijos šven
tes.

Santykiuos su užsieniu Ko-i 
peratyvų Tarybos rolė taip pat 
labai svarbi. Ligšiol viena L. 
Kop. B-vių S-ga buvo Tarptau
tinės Koperacijos Sąjungos, į 
burių susidėjo viso pasaulio 
koperatyvai, narys ir ten repre
zentavo Lietuvos koperaci jų. 
Dabar šias pareigas pavedė Ė. 
K. Tarybai. Taryba gauna iš 
visų kraštų įvairių užklausimų 
i.pie Lietuvos koperaciją ir 
siunčia inlormacijas, statisti
nes žįstas ir t.l. Jos dėka vi
sose naujose koperacijose ju
dėjimo apžvalgų knygose ran
dame paminėtų ir Lietuvą. Be 
to ji dar ruošia įvairius pasi
tarimus ir konferencijas arti- 
iaesniems santykiams užmegsti 
nu Baltijos kraštų koperaty
vais. Atlieka dar daug ir kitų 
mažesnių ir didesnių darbų, 
kuriuos visus čia sunkų ir su; 

/minėti.
Lietuvos Koperatyvų Tai-ybu 

dabar apima apie 7(10 stipriau^ 
šių ir sveikiausių Lietuvos ko- 
>eratyvų su daugiau kaip l(H),r 

000 narių; tokiu budu yra di-

Lietuvos koperatyvų Tary
bos adresas: Kaunas, Laisvės ai.

-——-■ ——

Vaiky darbas Suv 
n Valstijose

Kiekviena valstija turi savo 
ypatingus vaikų darl>o {staty
mus. Tie jstatymai stengiasi 
sulaikyti perjaunus vaikus ar
ba mergaites nuo darbo, nes 
apleidę mokyklas išauga .be
moksliais, jų sveikatą išsibai
gia ir užaugę tampa prasti dar-

kas, kad ir dirbdamas, gali tik 
labai mažai prisidėti prie šei
mynos užlaikymo, nes negali 
daug uždirbti. Kiekvienas 
metas mokykloje pagerina vai
ko progų gauti geresnį darbų 
jam užaugus, o Su v. Valstijose 
kiekvienas gali įgyti gerų mo
kslų visai dykai.

Sulig Suv. Valstijų imigra
cijos įstatymų, svetur gimęs 
vaikas, kuris atvyksta į Suv. 
Valstijas dar nesulaukęs šešio
likos metų, turi lankyti mo
kyklų iki sulauks šešiolikos me
tų. Valstijų vaikų darbo įsta
tymai liečia netik čia gimusius 
vaikus, bet ir imigrantus vie
nodai. Čia paduodame sutrau
ka įstatymų apie vaikų darbų 
septyniose vals|ijose, kur gy
vena labai daug* svetimtaučių— 

laikraštį. | california, Illinois, Massachu- 
, New Jersey, 

New York ir Pennsylvania:
Vaikas nesulaukęs šešiolikos

tokio leidimo, jeigu jis nėra 
ižbaigęs paskirtų dalį mokslo. 
Kalifornijoj turi užbaigti sep

tintą skyrių; Nėw Jersey, penk
tą skyrių. Kitos penkios vals
tijos reikalauja, kai jis užbig- 
tų šeštą skyrių. New Yorke 
vaikas mažiaus penkiolikos me
tų senumo negal gauti daro 
leidimo, jeigu nėra užaigęs 
aštuntą skyrių. Paprastai, vai
kas gali užaigti vieną skyrių 
kasmet ir praleidžiant šešis me
tus mokykloje užbaigs šeštą 
skyrių. Jeigu vaikas negabus 
vistiek į aštuonis metus gali už
baigti šešis skyrius.

Vaikas neturintis šešiolikos 
metų negali ^auti darbo leidi
mą, jeigu nesveikas. Turi pa
rodyti daktaro certilikatų, kad 
jis yra sveikas. Tik Mielu gano 
valstijoj tokio leidimo nereika
laujama.

Tik New York o ir Michigan 
valstijose vaikas neturintis še
šiolikos metų gali nakčia dirb
ti. K-tose valstijose naktimis 
darbas uždraustas.

Vaikas neturintis šešiolikos 
metų amžiaus gali dirbti tik aŠ- 
tuonias valandas j dienų (Kali
fornijoj, Illinois, Massacbu- 
setts, New Jersey ir New Yor
ke. Michigan ir Pennsylvanijoj 
gali dirbti dešimts arba devy
nias valandas į dienų.

Visose septyniose valstijose 
vaikas turi lankyti dieninę mo
kyklų iki sulaukia šešioliktų 
metų, tik jeigu turi darbo lei
dimą nelankyti mokyklą. Tie 
įstatymai neliečia nesveikus 
vaikus, kurie dėl nesveikatos 
negali lankvti mokyklas.

[FLIS].

Garsinkitės Naujienose

Vaikas nesulaukęs keturioli
kos metų negali gauti leidimo 
dirbti. (Kalifornijoj ir Michigan 
valstijose turi būti penkiolikos 
metų.

Bet vaikas, kad nors ketu
riolikos arba penkiolikos metų 
(kiek reikalauta) negali gauti

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytoja, ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(Cor. L<eavitt St.)

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

Tel. Republic 7868 
CHI0AG0, iLL.

J

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tek Boulevard 2160 
— Valandos —

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

Telefonas Boulevafd 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

*

—w——— I ■ -u................................

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

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

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

-- ■ ■ . .........i.... .  "
Res. 4600 So. Artėtą# Avą.

Pborię Protipuct 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Habtecf St.
Chfc*I0. tu.

✓

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia 
n ■ i i .............

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A. K, Rutkauskas, M. D.
44/12 Sb. Westem Ate.
j/Tel. Lafayette 4146

Z j J nuo ® iki U v. ryto 
Valandos / nuo g jkj g vai. vaj£>

b ........ i i. i.i» i.i —

Offico Boulevard 7042
Dr. C. Z. V eželis
LIETUVIS UENTISTAS 

4645 So. Aahland Avė 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.
...... . -

Off. YardA 8567 Res. Jląmlodt 1385
DR, JONAS MOCKUS

Dentistas
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį
3401 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

TEKO PAMATYTI ŠARKIS Pranešimas

Golfas
Ket vergas, September 22, 1927

Tai istoriška Amerikos lietu
vių diena. Nes tą dieną lietu-1 
viai pirmu kartu loš “Naujie
nų” Golfo turnamente Cog ilill 
golfo aikštėje. Pradžia 1 vai. po 
pietų. Pirmas ir didžiausias lie- * 
tuvių dienraštis .Amerikoje 
/Naujienos” visuomet pirmas 
stoja į pagalbą sportininkams. 
Pora metų atgal “Naujienos’ 
davė Lietuvių Golfo kliubui $25 
piknike, o šįmet surengė di
džiausią lietuvių golfininkų cur 
namentą; kuriame galės daly-' 
vuuti visi lietuviai golfinlnkai.

Ir mes lošime ne dykai. Tu
rime daugybę prizų. Pamatysi-1 
me. kuris geriau lošia. Cog 
Ilill golfo laukas puiki vieta pa
rodyti savo gabumus visiems. 
Moterims nupirkta specialių 
prizų.

Taigi neužmirškite, vyrai ir

» Į ------------------------------------------

L. S. Sąjungos 4-tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
šiandie Raymond Chapel sve
tainėje. Pradžia 8 vai. vakare. 
Visi kuopos nariai bukite susi
rinkime. — V. P.

I
I a., - .

Tunney ir Oemsey

moterys, kad ateinančiam Ket
verge lošime golfą Cog Ilill 1 
vai. po pietų.

Visi bukite laiku, nes golfi- 
ninkas fotografas pirmiausia 
nuims visų paveikslus. O kurie 
nelošiate, galėsite pa išžiūrėti ir 
pasigrožėti puikia gamta.

Tai bus lietuvių golfo paro
da, kurioje dalyvaus visi lietu
viai golfininkai ir golfinlnkės, 
kurie nebijo pasirodyti su savo 
lošimu. — Vienas golfininkų.

“Naujienose” jau buvo pra-» 
nešta, kad Lietuvių Pirklybosi 
Butas (American Lithuanian' 
Chamber of Commerce) mano; 
pakviesti pietums p. Šarkį, kai i 
jis atvyks Chicagon.

Dabar p. Šarkis jau Chica-i 
goj, ir kai vakar Lietuvių PIr-Į 
klybos Buto komitetas važiavo 
į Stevens viešbutį, kur p. Šar
kis yra apsistojęs, tai ir Repor
teris nuvažiavo kartu.

Pasimatėme su p. Šarkiu.

Nesu garbintojas kumščiavimo- 
si, bet, prisipažįstu, mėgstu žiu 
rėti į tvirtą augalotą vyrą, 
kaip mėgstu žiūrėti galerijose 
į skulptuiSSų^Jįguras. Taip, į 
Šarkį galima anurėti, — juo 
labiau,’ kad jo išvaizda nepasa
kys jums, jogei jis yra kumš
tininkas: kaip minėjau: gražus, 
ramus, sveikas, augalotas vy
ras. Kaip jis išrodo, ant pa
grindų, nemačiau ir nežinau.

Bet žinau štai ka: Lithua-V

Skaityk šitą —
Dabar!

i

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

VVhite Star Line 
Red Star Line 

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO.

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

127 So. State St. 
Chicago, III.

Jaunas vyras, augalotas. Vei
das skaistus. Kiekvienas pasa
kys, kad gyvena sveiką gyveni
mą. Tykus, ramus. Sutikęs 
gatvėj nepamanysi, kad matai 
pagarsėjusį kumštininką, kuris 
gali ir priimti ir duoti kitiems 
tokius smogius, jog labai retas 
kuris išlaikys.

Vienok ir pro šalį jo nepraei
si nepažvelgęs atgal. Kodėl? 
Totel. kad ištikiu jų matai jė
gą, tegul fizišką, bet visgi di
lelę jėgą. Kaip kartais praei

viai žiuri į gražią moteriškę, 
taip galima žiūrėti į $ar<kį, 
kaipo pavyzdį sveiko, nuaugu
sio, jauno ir įvirto vyriškio.

O tos rankos, visgi rankos 
yra į ką pažiūrėti. Tokia 

ranka — viena ar kita — ga- 
’.ėtųme žmogus gerai užduoti.

nian Chamber of Commerce 
pakvietė p. Šarkį pietums, ku- 

Įrie bus surengti Jlamilton kliu- 
be, trečiadienį, rugsėjo 21-mą, 
kaip 12:30 vai. dienos. P-nas 
Šarkis mielai priėmė pakvieti
mą.

Laike pietų p. Šarkiui bus į- 
j teiktas didelis, gražus sidabri
nis “loving cUp.”

Kadangi manoma, jog jis 
gal nenorės perdaug pozuoti, 
gal jam bus nepatogus didelis 
sujudimas, kilęs dėl tų pietų, 
tai skaičius dalyvių bus mažas.

Platesnių informacijų norė
dami dėl rengiamų p. Šarkiui 
pietų meldžiami yra kreiptis į 
p. Valūną, Universal Banke. 
Cel. Boulevard 0700.

—Reporteris.

Gene Tunney gimė New 
Yorke, gegužės 25, 1898, ame- 
rikietis, airių tėvų sūnūs. Kaip 
kumštininkas dalyvavo savo 
karjeroj 61 kumštinėj, 31 per
mušė 1 išėjo be pergalės, 14 
jokio nuosprendžio nepadaryta, 
1 buvo pralošta, 15 lairpėjo.

Jack Dempsey ginu birželi 
2b, 1895, Manassa, Colorado, 
amerikietis, škotų airių tėvų 
vaikas. Dalyvavo 79 kumšty

nėse, 48 sumušė, 11 laimėjo, 
; pats buvo sumuštas 1, be nuo
sprendžio išėp 'fi, lygiomis išė
jo 4, pralaimėjo 3, parudavi
mui kumščiavosi 10.

Tunney 29 metų,, sveria 195 
svarus, aukščio 6 ir pusantro 
colio, rankų sieksnis 76 su pu
se colio, sprando storumas 17 
colių, krūtinė , normaliam stovy 
41 colis, krūtinė išpusta 44 c., 
juosmuo 34 col., klubai 23 col., 
blauzdos 16 colių, kojos riešas 
9, rankos riešas 8 coliai.

Dempsey 32 metų, sveria 
194 sv. aukštis 6 i>ėdos 1 colis, 
rankų sieksnis 77 coliai- S'pran, 
do storumas 16 ir puse col., 
krūtinė normalė 40 su puse c., 
išpusta 41 su puse col., Juos
muo 33 col., klubai 22 coliai, 
blauzdos 15 su puse col., riešas 
kojos 9 coliai, rankos riešas 9.

Kumštynės bus ketvirtadieny 
rugsėjo 22 d.; preliminarinė 
kumštynių pradžia 8 vai. va
kare, Tunney-Dempsey kumš
tynių pradžia 10 vai. vakaro.

įplaukų promotoriai laukia į 
3.000,000 dolerių. Žiūrėtojų ti- 

J kiši tureli apie 163,000.

Tunney gaus $l,00Q,00(), o 
' Dempsey — $4,50,000.

I
A A Į

TADEUŠAS GRIGULA I
Mirė rugsėjo 19 d., 2 vai. 

po pietų, 1927 m., sulaukęs 
iinjo ‘16 melų amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje, Kauno rėd., įlieta- ■ 
vos parap.. Drupstas kaimo. 
Paliko dideliame nuliūdime I 
savo mylimuosius ir mylia- ■ 
Sius fnoterį Pulkeria ir 4 duk- 
ierys: Pulkeria, Petronėle, Ka- 
dimera ir Bronislava. Dabar 
randasi prirengtas į paskuti
nę kelionę namuose 3608 
Emerald avė. Pragyveno Ame
rikoje apie 22 metus.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
rugsėjo 22 d., 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 

I' į šv. Kaziimero kapines.
Visi a. a. Tadeušo Grigulo 

giminės, draugai ir pažįstami 
ir taipgi draugai likusių nu
budime jo mylimųjų esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame

Moteris ir dukterys.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
b(>rius A. Masalskis. Telefo
nas Blvd. 1139.

A 'f A
KOTRYNA MASLIONAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasau

liu rugsėjo 18 <1., 12:30 val_. 
ryto, 1927 m., sulaukus 25 
metų amžiaus. Gimus Lietu
voj Pomplių kaimo, Ramyga
los vaisė. Paliko dideliame 
nuliudime tėvus Joną ir Vik
toriją Masbonaičius, brolius 
Petrą ir Joną ir seseris • Oną 
ir Marijoną Amerikoj, o Lie
tuvoj seserį Petronėlę. Kūnas 
pašarvotas randasi 2335 VV. 
2.3rd St.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
rugsėjo 21 d., 8 vai. ryto iš 
namų į Aušros Vartų parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes. ‘

Visi a. a. Kotrynos Maslio- 
naitės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuošidžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir sutrikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame

Tėvai, broliai ir seserys.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius S. 1), Lacbavicz Tel. 
Ganai 1271. I

Roseland
GRAŽUS DANTYS

1

Pereitą antradienį Aušros 
kambariuose laikė susirink ,ą 
draugijų, palaikančių , Aušrą, 
delegatai. Tame susirinkime 
komisija raportavo apie buvusį 
išvažiavimą, kaip sakoma, su 
serijomis. Iš komisijos raporto 
pasirodė, kad išvažiavimas da
vė gražaus pelno už $220. Tai 
stipri parama 
nui.

Aušros knygy-

* * *

turintis aptieką

Auksiniai “fillings” ........  $1.50
Kepuraitės (22k. auksas) .... $4
Auksiniai tilteliai ...............  $4
$25.00 Fleitos ..................... $15

Geras <len t isterijos darbas 
per 35 metus

DR. S. T. JONAS
135 S. State St.

Kampas State ir Adams — 
Trečias augštas

Atdara vakarais iki 8. Nedėboj 
nuo 9 ryto iki 12 dieną.

J. Yonaitis, 
adresu J05 ir Michigan avė., šią 
visą vasarą uoliausia Tėmč Ąu 
šros knygyno išvažiavimus au
kaudamas po keletą galionų ai- 
skrimo ir šiaip teikdamas viso
kios paramos. Tai yra vietos 
binzierius, kuris šiemet daug 
prisidėjo prie palaikymo Auš
ros knygyno.

* * *

WENNERSTENS
uohemlan (typo

TIKRI APYNIAI 
TORTINGAME SALYKLE

PROCESAS iškelia 
paslėptą skonį pasaulio 
puikiausių apynių ir 
turtingo salyklo.

Naujas dalykas: tveriasi lie
tuvių kalbos mokyklėlė Vai
kams. Pereitame Aušrą palai
kančių draugijų delegatų susi
rinkime A. Narbutas atsikreipė 
į delegatus prašydamas duoti 
Aušros kambarius mokinti ma- 

’žus vaikus (taip berniukus, 
kaip mergaites) lietuvių kalbos 
ir rašybos. Delegatai pavelijo 
ir, kaip girdėtis, neužilgio ma
noma pradėti mokinti. Tėvai, 
kurie tą mokyklą organizuoja, 
sakosi nbrintys įsteigti gerą 
mokyklą, idant vaikučiai turė
tų pamokas du šyk savaitėje, 
būtent šeštadieniais ir sekma
dieniais. Linkėtina gerų pa
sekmių. — Staseliukas.

Lietuvių bylos teismuose
Barbora Puškevičienė prieš 

Juozą Buškevičių, bylos No. B. 
151362, Circuit Crt., divorsas.

Besė Gerulis prieš Juozą Ge
rulį, bylos No. B. 151388, Cir
cuit Ct., divorsas.

Draugystė šv. Motinos Dievo 
Sopulingos prieš Cicero State 
Bank, bylos No. B. 151418, 
Circuit Crt.

Anna M. Pora prieš Klemen-, 
tą Porą, bylos No. 463547, Su- 
perior Crt., divorsas.

R. Pacowski prieš Vincent 
PacowSki, bylos No. 463568, 
Superior Crt., divorsas.

V. Ratelio prieš Petrą Kalel
io, bylos No. 463587, Superior 
Crt., divorsas.

Ona Vidugiris prieš Jurgį 
Vidugirį, bylos No. 463600, Su
perior Crt., divorsas.

Ona Luky prieš Juozą Luky, 
bylos No. B. 151192, Circuit 
Crt., divorsas.

Paulina Kasmauskienė prieš 
Miką Kasmauską, bylos No. 
163716, Superior Crt., divorsas.

Kazimira Dambrauskas prieš 
Joną Dambrauską, bylos No. 
B. 151575, Circuit Crt., divor
sas. . .' ' 1

Francas Kastis prieš Jurgį 
Kastį, bylos No. B. 151595, 
Circuit Crt., divorsas;

Frankis Deviakas prieš Sil
vestrą ir Daratą Venzlntus ir 
Juozą Kostekas, bylos No. 463,- 
755, Superior Crt. dėl $2,b50.

R. ZaVis prieš Edvardą Ža
vį, bylos No. 463774, Superior 
Crt., divorsas.

Karolina Matovich prięš Jo
ną Matovich, bylos No. 163865, 
Superior Crt., divorsas.

Klaidos atitaisymas
Vakar dienos “Naujienose’^ 

tilpo žinia, kurioj pranešama, 
kad p. Vaičkaus teatras statys 
scenoje “Du Keliu.”

Tas pranešimas turėjo tilpti 
praeito šeštadienio “Naujieno
je”. Tokiu budu pranešimas 
I tilpo po laiko.

Labai nemaloni klaida, dėl 
kurios atsiprašome p. Vaičkaus 
Teatro Direkcijos.
~-Viet. žinių Skyriaus Vedėjas.

W. J, STANKŪNAS ’
FOTOGRAFAS
Vestuvių, Gru
pių ir. šeimynų 
Musų Speciali- 

Jkumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

1
■‘i.
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Ten ir iš LIETUVOS
per Ęremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos lai”u

COLUMBUS
Arba hitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

100 N. LaSalle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

Kg reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiamę, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap’ 
nq Įsigykite naują, dideli, gra 
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran 
dasi išguldymai keliolikos tuk 
stančių sapnų ir pagražintu dao 
gybe paveikslų. Kaina su pri 
auntipiu 75 centai.

NAUJIENOS
1739 S*. HalHted St.

Chicago. III

Garsinkitės Naujienose

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

Bhptas ligas vyrų ir moterų 
Benas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudetle
• VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO.

1800 So. Ashland Avė.
Valandom:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po piety

REZIDENCIJA: 
2226 Maruhall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480 
TELEFONAS CANAL M64

S. D. LACHAVIGZ '

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OprOM’TTRTSTAS

LIET IS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvina aklų įtempimą, kuris 

U8tf priežaėtimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atvda at
kreipiama j' mokyklos vaikus. Vai. 10 
ki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Te.. Boulevard 7589

Lietuvis Graborius 
ir Balza m uoto jas
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III. y 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale me'džiu at- 
dšaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel, Canal 1271 
ir 2199

’ A + A
JONAS SUGINTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 17 dieną, 8 valandą ry
to, 1927 m., sulaukęs 27 metų 
amžiaus, gimęs Tauragės ap., 
Kaltinėnų parap., Giedrių kai
mo, Amerikoj išgyveno 20 me
tų, paliko dideliame nubudime 
brolį Petrą ir gimines, o Lietu
voj tėvelius, 3 seseris, Petronė
lę, Johaną, Aleksandrą ir brolį 

'Antaną. Buvo narys Simano 
Daukanto draugijos. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1930 S. Union 
Avenue.

Laidotuvės įvyks Seredoj 
Rugsėjo 21 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų j Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Sugintos gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis ir gimines.

Laidotuvėse patarnaują gra- 
borius Eudeiki.s, tel. Yards 1741

r >
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PETRAS STANKAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 17 dieną, 6:20 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 44 me
tų amžiaus, gimęs Gruzdžių pa
rapijos, šiupilių kaimo, Šiaulių 
ap., Amerikoj gyveno 20 metų, 
paliko dideliame nubudime mo
terį Marcelę po tėvais Norkai- 
tę, 2 sūnūs, Algirdą ir Keistutį, 
seserį Elzbietą Važnienę, Lietu
voj 3 seseris, Oną, Mortą ir Jo
haną ir brolį Joną. Kūnas pa
šarvotas, randasi 5446 Nott- 
inghani Avė.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Rugsėjo 20 dieną, 1 vai. po piet 
iš namų į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Petro Stankaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, sunai ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis. tel. Yards 1741

POVILAS RAGAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasau

liu rugsėjo 1’8 d., 1:30 vai. 
ryto, 1927 m., sulaukęs 36 pi. 
amžiaus. Gimęs Mardos kaime, 
Plungės valsč., Telšių apskr. 
Paliko dideliame nubudime 
sūnų Aleksandrą 15 metų., 
brolį Kazimierą ir 2 seserį: 
Kazimierą Paplauskienę ir Zu
zaną Lignugarienę ir Lietuvoj 
brolį Franciškų ir seserį Do
micėlę Gečienę. Kūnas pašar
votas randasi 1819 S. Peoria 
si.

Laidotuvės įvyks seredoj 
R rugsėjo 21 d., 8 vai. ryte iš 

namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Povilo Bagaus- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Sūnūs, Brolis ir Seserys.

I
 Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Kadžius Tel. Canal 
6174.

J. F. RADZIOS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir-

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

SKYRIUS:
32^8 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Tel. Boulevard 4139

ELZBIETA ROZAN1ENĖ
Persiskyrė su šiuo pasau

liu rugsėjo 19 d., 2 vai. po 
pietų, 1927 m., sulaukus 50 
metų amžiaus. Gimus Šeduvos 
miestelyj, Šiaulių apskr. Pali
ko dideliame nubudime vyrą, 
5 sūnūs ir 2 (lukteri. Kūnas 
pašarvotas randasi 7211 So. 
Ashland avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
rugsėjo 22 d., 10 vai. ryte iš 
namų į Tautiškas kapines.

Visi a, a. Elzbietos Boza- 
nivnės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Vyras, suųai, 

dukterys ir giminės.

A. MASAI^KIS 
GRAIiOKIUS

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

3307\uburn Avė.
CHICAGO, ILL.

> ................ Į. . ...................................«... ■ II —

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

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

Dr. C. MicheI
IJ ET U V Y S OPTO M ET R1 ST A S 

3401 So. H dsted St.
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C L A S S I F I E D ADVERTISEMENTS
Amerikos rūkytojai gavo 

ko jie norėjo

Per daugelį metų Amerikos pub
lika reikalavo geresnių cigaretų. 
Tokių cigaretų, įjurie butų gardus, 
malonus rūkyti ir tuo pačiu laiku, 
kad rūkant nekenktų gerklei.

Pirmiausiai buvo pasikalbėta su 
tūkstančiais žmonių, ko jie pagei
dauja iš cigaretų, kol P. Lorillard 
pradėjo išdirbinėti Old Gold Ame
rikos publikai. Nuo to laiko Old 
Gold cigaretai yra labai mėgiami į 
tokį trumpų laikų savo buvimo.

Didelis išpardavimas tų cigaretų ,________ ___ __
ųavodo, kad Amerikos publika lai- nebus pasiūlyta * kitu sykiu, 
ko Old Gold ^cigaretus geresniais ‘ ......................
cigaretais. Old Gold cigaretai ne- 
įrituoja gerklės, nei vienas nesuko- 
sėja ir visą vežimų išrūkęs. Nusi
pirkt sau pakelį šiandie.

Skaitykit Old Gold cigaretų ('.ar
to m skelbimų šiame laikraštyj. Iš- 
sikirpkit juos ir įsiklijuokit į savo 
knygų. Jie suteiks jums daug juo
ko. Jų skelbimai reguliariai telpa 
šiame laikraštyje. 

 \

Help Wanted—Malė h , Musical Instruments
Darbininkų Reikia Muzikos Instrumentai

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

Real Estate For Sale
Namai-žeinė Pardavimui

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas su garažium. Puikioj apielin- 
kf je, Rosclande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.

Personai
Asmenų Ieško

TONSILAI IR ADENO1DAI 
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 
Burer r’556.

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-divislon že

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

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

LIETUVĖ mergaitė ieško dar
bų lietuviškoj įstaigoj (ofise arba 
banke). Baigusi keturių metų sek
retorės kursų. Kreipkitės HemltM’k 
2107.

Help Wanted—Male-Female
 parbininkų Keikia

VYRŲ IR MOTERŲ 
štai yra . tas skelbimas, 

jus senai laukiate. Mums 
tuojau vyrų ir moterų dirbti 
rais arba dienomis, trumpos 
valandos.
t ždirbkit ekstra pinigų, kurių jums 
reikia dėl ekstra rudeninių išlaidų. 
Tai yra jūsų proga, griebkil jų. Jus 
galit tikti tam darbui ar jus dabar 
dirbate arba ne, jei tik turit virš 
25 metų amžiaus.

$40 l SAVAITĘ MINIMUM ALGA
Nei su venų žmogumi atsiliepu

siu ant šio skelbimo nebus kalbė
tasi p > 8 valandai vakaro. 
SEREDOS VAKARE, RUGSĖJO 2t 

ATSILIEPKITE | ŠITĄ SKEL
BIMĄ TUOJAU. ATSIŠAUKIT SE
REDOS VAKARE, RUGSĖJO 
VAL. VAKARE.

Room 614
100 \V. Monroe St.

Jus negalite tikėtis kitos 
čios progos, kad butų pasiūlyta per 
ilgų laikų.

kurio 
reikia 
vaka- 
darbo 

Patyrimas nereikalingas.

21, 8

pana-

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų dėl- 
sortavimo popierų atkarpų. Gera 
mokestis. Atsišaukit, 1445 South* 
Peoria st.

DABAR turime moterims daug ge
rų dailių. Antrarankių virėjų, $20 j 
savaitę. Lovų taisytojų, $60—$65 i 
mėnesį. Prie namų darbo, $15 į 
savaite. Indų plovėjų, $15 iki $18 j 
savaitę. Merginų prie counterio, 
$18 į savaitę. Virėjų, $35 j savaitę. 
Veiterkų, $18 į savaitę.
South Park Enmployment Agency, 

4191 So. Halsted st.
2nd floor 

kampas 42nd St.

PATYRUSIOS pardavėjos reikia par
davinėti sermėgas ir kailinius. Nuo
latinis darbas teisingam žmogui. 
Burrovvs, 1726 S. Ashland avė.

PATYRUSIŲ operatorkų, ran
kom siuvėjų ir beisterkų, atsišaju- ’ 
kit. l^wis Dress Co. 325 W. Adams

REIKIA merginų lengvam dirb
tuvės darbui. A. L. Randai! Co., 
525 W. 76 St.

Help Wanted—Malė 
______ Darbininkų peikia 
Lietuviai vyrai, 
kurie ištikrųjų nori 
dirbti, pas mus 
suras tokių vietų, 
kurios jau senai 
ieško.

• t i k rą koperaci j ą 
ir prižiūrėsimo, kad 
jus tiek pat uždirbtumėt, 
kaip musų kiti vyrai. 
Taipgi pa^elbėsim prie 
užbaigimo jūsų “deals”. 
Tai tik dalis paminėta 
tos pageltos, kokią 
mes teikiame nariams 
musų organizacijos. 
Pasimatykit su manim 
asmeniškai šiandie.

MR. WILLIAMS
Suite 501 6 No. Clark St.

Puiki nauja proga
Nuolatinė apmokama vieta

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

PATY RIMAS N ER EIK ALINGAS
Mes jumis išmokinsime ir kol 

mokinsitės jus uždirbsite. Tik ne
praleiskite šios progos. Gal būt ji

. Pasi
matykit su manim šiandie, tuoj, i 

MR. ANTHONY •
Room 1514 134 N. La Šalie St.

PARDUOSIU savo mahogany 
Steger grojiktį pianų atsakantiems 
žmonėms už $75, cash $30, kitus 
išmokėjimais i du mėnesiu. Atsi
šaukit nuo 10 ryto iki 9 vakaro, 1 
fl. 6512 S. Halsted st.

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

Real Estate For Sale
NanMi^l-žemf Pardavimui_

PARDAVIMUI į Park Rldge. 422 
Li.ke Ave., 6 kambarių reizdenci- 
ja, karštu vandeniu šildoma, kam
pinis lotas, 87x124» assesmentai iš
mokėti, $13.500, — $5,000 cash, 
2‘a bloko North VVestern Stotis. 
G. Earl Grindcr, 4956 N. Kentucky 
a\c. Palisade 0029. . •

Real Estate For Sale
Namal-žemč Pardavimui

NEBRANGI biznio prapertė, 2 
flatų, kaina $15,500, mūrinis na
mas, 5—6 kambarių, 2 karų gara
žas.

4316 Milwaukee ave. 
Kildare 7491.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

REIKIA patyrusio truck druive- 
rio j geležies atkarpų jardų. Turi 
pažinti miestų. Kili nei neatsišau- 
kit. Atsineškit paliudymus. A. Black- 
slonc, 853 XV. I.ake St.

ATYDA
KABŲ SAVININKAMS

Mums reikia trijų VVest Side 
gyvenančių vyrų su karais dėl 
subatos ir nedėlios. Gera mo
kestis. Atsišaukite tiktai asme
niškai. Netelefonuokit, .
Ofisas atdaras iki 8 vai. vakaro

Room
F A; SUNEGA, 
318 29 S. La Šalie

REIKALINGAS geras barberys. 
Nuolatinis darbas. Atsišaukit tuo- 
•aus. Frank Druktainis, 2354 W. 68 
SI. prie Western Avė.

AR JUS NORIT DADĖTI 
$25 f SAVAITĘ PRIE 

SAVO {PLAUKŲ
Jei taip, tai man yra reika
lingi 6 vyrai. Patyrimas ne
reikalingas. Šis darbas ne
trukdys jūsų dabartinio už
siėmimo. Atsišaukit nuo 10 
iki 4 po piet ir nuo 7 iki 9 
vakaro.

Room 315, Conway Bldg. 
111 W. Washington St.

REIKIA keletos gerai iš
rodančių lietuvių darbui, 
kurie gali uždirbti $65 į sa
vaitę. Patyrimas nereika
lingas, tik biskį turit mokėti 
kalbėti angliškai. Tai yra 
proga visam gyvenimui tiem 
vyrams kurie gali susitikti 
su savo tautiečiais ir pasi
kalbėti. Pasimatykit su ma
nim asmeniškai šiandie.

MR. SUTHERLAND 
R. 1003—100 W. Monroe St.

AB JUS norit uždirbti nuo 
$50 iki $150 į savaitę. Reikia 
jaunų vyrų į senų biznio įstai
gų. čia ne pardavinėjimas real 
estate arba bonų.

Yra tiesioginis geras biznis.
Atsišaukite pas

S, and XV.
TAILORING CO.

4727-29 Lincoln Avė.

For Rent
RENDAI 5 kambariu flatas. Kam

bariai yra šviesų h, švarus, ant ant- Į 
ry lubų; karštu vandeniu šildomi 

, ir karštaa vanduo kasdieną. Gra-. 
žiausioj Marųuette Parko apielin-| 
kėj ir tik 2 bloku iki parko. Ren- 
da visai nebrangi. 7002 S. Rock-. 
well St. 2-ros lubos.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys de) 

J arba dviejų vyrų. Su valgiu . 
' valgio $10 į mėnesj. 2900 South 
Paplar avė. Yards 2099.

Geras lotas sekamas nuo kampo 
prie 79, netoli valstijos kelio, 25xJ25, 

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro-1 į ^vais išmokėjimais. Walter J. Paul, 
šerne, geroj vietoj tarpe 2 bučernių, Lstate, 3280 W. 55th St. Apt. 2. 
lietuvių kolonijoj. 3 kaibbariai iš už-------------------------- ;--------------------
pakulio, nauji fikčeriui, nebrangiai. I Pardavimui 10 akrų prie 83 ir 52, 
Savninkas 2917 W. 63rd St. dvigubas, X/l2 sekcijos linija, $12,000

————.. akras —*• 25% jmokėt, kitus išmokėji-
__  n iais. Tel. Sunnyside 6925.

PARDAVIMUI lunoh room; se- ....
nas, geras biznis. Parduosiu pigiai,' . 
nes turiu 2 bizniu, arba mainysiu L(',o”<‘ort’ 
i lotų arba automobili. 5340 So. ; 
WcWtworlh. Tel. Wentworth 2870

NAUJAS 2 fintų namas prie 
uumvid Place, netoli Cicero, 1 
blokas | vakarus nuo North ave. 
Už. gerinusį pasinlyihų. Kaina 

1 $17,500, $9,000 cash ar pasiūlymas. 
. ,, . i Savininkas 4857 Concord rPlacė.PARSIDUODA saliunas ir res- ______ ________ *

toranas, 2 duris įėjimui, duris i r__________ .
restoraną 1818 (’analport ave., o į . 1 . ,, , ~ ,
saliunų 549 XV. 18th st. Atsišaukite hungalmv, karštu vandeniu Sil
po bile vienu adresu. toiletas ir prausynė ant,________________ .___ Į viskų, garažas, $3a()() cash, kitus

.. . kaip rendą. 5942 S. Ta Inu. n ave.PARDAVIMUI saliunas tarpe di- yd. Prosnect 5765.
dėlių dirbtuvių. Geras biznis, par
duosiu įpigiai. 2246 Blue Island Ave. ---------------------------------------------- -

PARDAVIMUi gražus 7 kamba-

T

NEPAPRASTAS pargenąs
Pardavimui bučtrr.ė ir grosernė 

ant didžiausios biznio gatvės Brid- 
geporte, 25 metų senumo. Biznis iš
dirbtas gerai. Parduosiu ant leng
vų išmokėjimų. Biznis daromas 
cash. Parduosiu arba mainysiu į 
lotų. Del pragyvenimo yra puikus 
fialas viršuj krautuvės. Pardavimo 
pricžbstis — pavargimas biznyje.

Aušros Knygynas, 
3210 S. Halstpd st. Box 245

PARDAVIMUI buČernė ir groser-! 
nė, parduosiu arba mainysiu ant na
mo. Priežastis pardavimo — vie
nam persunkti. Atsišaukit t įlojau s. 
4503 S. Hermitage avė.

SU mažu j mok ėjimu galite 
nupirkti naujų 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabvdavo- 
ta ir moderniškai įrengia. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puik oje Mar
ųuette Park apielihkėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė- 

gaus lengviausias išmokėji- 
sųlygas. K zeipkitės: 
'7114 S. Campbell Avė.

jas 
mo

2 FLAT, mūrinis namas, 5—5
kambarių, 4341 Drummond Place, 
visi assesmentai išmokėti, 2 furnas, 

PARDAVIMUI grosernė ir deli-1 viršutinis fiatas i.šrenduotas už $50; 
katesen. Geroj vietoj, sena įstaiga, kaina $13,500, cash reikia $2500. 
ilgas lysas. Parduosiu pigiai. 3735 G. Earl Grlndler, 4956 N. Kentucky 
S. b'meraid avė. avė. Tel. Palisade 0020.

PARDAVIMUI cigarų, < ‘ 
ir minkštų gėrimų krautuvė. P_ 
duosiu pigiai gerų vietų; turiu ( 
bizniu, vienas negaliu apsidirbti. 
Arba priimsiu- pusininką. 3551 So. 
Halsted st. Tel. ’ Blvd. 7075 arba 
Normai 1222.
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PARDAVIMUI hadware krautu
vė. Geras biznis. Priverstas par
duoti iš pirežasties ligos. Parduo
siu pigiai. 2805 XV. 63rd St.

______ PARDAVIMUI prie 7642 Corncll 
rianipfn ave- nal,jas 2 flatų, 5—5 kambarių, 
'ė Par- SUn Par’or» miegojimui porčiai, 2 

’ “Z karų mūrinis garųžas, karšto van- 
1 denio šildytuvas, paipos apdeng

tos, langai su stripsais, turiu par
duoti žemiau kainos, kaina $19,000, 
geriausis cash pasiūlymas, savinin
kas ROBERTS, South Shore 6399.

__________________ L_________________

PARDAVIMUI restoranas. Ge
ras biznis, apie $100 įplaukų kas
dien. ‘Parsiduoda iš priežasties li
gos. 1400 S. Union avė. Tel. Roose- 
velt 1948.

PARDAVIMUI variety ir hard- 
ware krautuvė, biznis senas, geroj 
vietoj.. Tikra proga, jei pirksit šių 
savaite. 2517 XV. 63 St.

*Exchanges—Mainai
Aš '.noriu gauti equity, VVest ar

ba North Side Apt. mainysiu j 120 
akrų farmų, išrenduota, yra 8 kam
barių namas, didelė barnė ir t. t. 
netoli Sterling, III., kaina $200 už 
akrų. Yra $6000 morgičius, 6%, ku
ris užsibaigs birželio mėn. 1931. 
Mr. Green, 201 Harrison st. Oak 
Park, III. Austin 3074.

MAINYSIU bungalow i lotų, 6 
kambarių mūrinis bungalow* su vi
sais įrengimais. Mainysiu į lotų.

THE ROYAL MORTGAGĘ & 
HEALTY CO.* 

Hemlock 8306.

Real Estate For Sale
Namai-Žeme Pardavimui_____

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

vieno______________ __ __ ____ _ _______
ar be, COLONIAL Gardens. Nauji, mo

derniški 2 flatų mųriniai, $16,000, 
cash $4000. 

* Savininkas Kildare 3695
Fumiture & Fixtures

Rakandai-Įtaigai .
GRAŽUS 4 kambarių nauji rakan* • , . . .

dai, greitam pardavimui, 8 šmotų kampą, Carmen ir Major ave. Yra 
parloro setas, 7 Šmotų riešutinis vai-1 visi Įtaisymai ir apmokėti, $6000. 
sromo kambario setas, 3 šmotų miegr- i E. GOSSVILLER, 2632 Touhy. Briar- 
ruimio sprinjęsui, msafcrstHas, vir- | Kute 2022.
tuvSa setas, 2 kaurai 9x12, lempos ir j —------------------------------------------------------------ -
maV kaurai, viskas už dalimis, įjjį j32š0 nupirksite 2 flirtų me- 
6542 K. Clark St. , ,)Įnį nainq, 6—6 kambariu, yra

vanos, elektra, gasas, pečium sil- 
donifis, užpakaliniai porčiai, ce
mentuota elė, netoli 42 St. ir Prince
ton ave. Lotas 25x125, remtų $45 
į mėnesj, tiktai biskį įmokėti. Tel. 
Commodore 1184.

PARDUODU stubos rakandus ir 
Starck pianų. Juozas Žuronns, 7043 
S. Rockwell st. Tel. Hemlock 1757.

•PARDAVIMUI didelis gasini.s Pe
čius, geram' stovyj, $15, naujas $325. 
Console cabinet Victrola, su re
kordais, $50. 11330 Forest avė. 
Pullman 2040.!---------------H----------------------------

I RIEŠUTINIS valgomojo kamba
rio setas ir dreseris, day bed ir 
kurtinos.

| 1526 Olive avė.
Edgewater 3563

BUDAVOTOJŲ ATYDON 
Sayininkas parduoda 60 pėdų

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

3 FLATŲ, mūrinis, naujas, ang
liškas aklepas, 3, 5—5 kambarių, 
garu šildomas, lotas 30x1^5. Atsi
šaukit 6131 Kolmar avė.

BARGENAS. 3801 S. Halsted st., 
saliunas, nėra lyso, o—6 kainb. 
apt. moderniškas, šaukit Vincennes 

; 81.08. 7332 S. Halsted st.

BARGENAS Marųuette Manor Bun- 
galow, muminis, octagon frontu, karš
tu vandeniu dildomas, tile lietaus la
šų vana, stikliniai miegojimui porčiai, 
baltiniams khsethas, dideli viškai ir 

į skiepas, franeuziški langai, garažas, 
5919 S. Wasktenaw Ave.

i Miscellaneous
{vairus

GARAŽUS, porčius, cementinius 
šalytakius, grindis, pamatus, stogus 
^nalevojame, taisome, dekoruoja
mo, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Hem. 7069.

5429 S. Ashland ave.
Arctic Construction Co.

General Contractors

GRAŽUS 6 kambarių namas, lo
tas 50yl25, 2 karų garažas, nau
jai dekoruotas, geležinkelių ir gat- 
vekarių transportacija, kaina $8900, 
arba geriausia cash pasiūlymas. 
1932 Pensacola avė. Palisade 2276.

3 FLATŲ mūrinis namas. Gc- 
riausis bargenas Northwest side. 
3—4 kambarių, pečiumi Šildomas, 
geros įplaukos, 4 blokai iki Gar- 
field Parko, kaina $8,500, cash 
$1000, atsišaukit T. R. Bruce, 745 
N. Han.lin avė. Kedzie 7891.

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. California avė.

GERIAUSIA VERTĖ MIESTE
Mūrinis bungalovv, 5 dideli kam

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

PARDAVIMUI 2 augfitų medinis 
namas, cementiniu pamatu, vana, yra 
vietos kambariams ant viškų, garažas 
$0950 arba geras pasiulynjas, geroj 
apielinkėj, Northwest side. Gatvė ir 
ėlė cementuota ir apmokėta, lengvais 
išmokėjimais savininkas Kildavę 4078

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. Tol. Merrimac 4162

TRANSFERINIS KAMPAS—N. W. 
KAMPAS ARCHER IR CRAWF0RD, 
101%X125, GERAS PASIŪLYMAS 
NEBUS ATMESTAS. SAVININKAS 
LAWNDALE 6688, '

Pardavimui naujas apartmentinis 
namas* ir Icm.vzt.u-v®, 2 didelČB krautu- 
v€s bu skiepu, 6-4 kambarių apart- 
mentalj 4 karų garažas, rendų $6540, 
su $40,000 galit veikti, kaina $53,000, 
priimsiu lotus kaipo įmokfijimą. 3801* 
N. Crawford Avė. Irving 2634.

Puikus biznio lotas, frontage 83 pė
dų 6 kambarių moderniška cottage, 
garu šildoma, prie 75 St. '1% bloko į 
vakarus nuo Cottage Grove Avė. Kai
na $15,000, % cash. kitus išmokėji
mais. Tel. Radcliffe 0825.

Lietuviai darykit biznį su lietuviais, 
kampinė krautuvė, 5 kambarių flata^ 
3 fcarų mūrinis garažas, galima var
toti kaipo ofisą, mainysiu j lotą ar
ba najnų kaipo dalį {mokėjimo. Walter 
J. Pa”l Real Estate, 3236 W. 55th St. 
Apt. 2 .

PARDAVIMUI medinis 2 apt. 
6 -6 kambarių, yra skiepas, prie 
bulvaro, naujai dekoruotas, kieto 
medžio grindys, furnas .šildoma 1 
fl., netoli gatvekarių, bargenas 

1 $8500, jmokėt i $2500. Savininkas 
apleidžia miestą. 1919 N. Kedzie 
ave.

EDVVARDS PUIKUS NAMAI — 
gražus, moderniški, $16,500 iki 
$25,000. Tikri namai gražiame Be- 
verly Hills, bungalow kainomis; jie 
randasi 10033 Irving, 9944 Prospect, 
9820 Hainilton, 9850 Hoync. Key. 
9134.

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

KANDYS 
BLAKĖS

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

Pardavimui 2 flatų namas, 5-6 
kambarių, gasas, elektra, cementinis 
skiepas, arba 6 kambarių flatas ren- 
don. PITTASI, 2812 W. Van Buren 
St. West 0749.

KAINA nužeminta $2000, ką tik 
užbaigtas 5 kambarių bungalow, 
5233 S. Kilpatrick Ave., bloko 
į pietus nuo Archer ave. karų, fur- 
ras šildomas, aržuolo trimas, gra
žiai dekoruotas, stikliniai porčiai, 
kaina $(>500. 1808 S. Ashland ave. 
Canal 1272.

PARDAVIMUI — Arcadia Terraee, 
2 flatų mūrinis namas, po 6 kam
barius kiekvienas, 2 karų garažas, 
elė ir gatvė cementuota ir apmo* 
kėta, kaina $18,300 žemiau kainos, 
įmokėti $5.000. Ardmore 4290.

PARDAVIMUI 2 akrai žepės, 
120X180, aptverta ir garažas, prie 
Country linijos, $3350 cash, gasas, 
elektra, telefonas, taipgi Yi akro 
su 5 kambarių namu, $3250, gasas, 
elektra, telefonas, tik žemė verta 
tiek, Augančioj apielinkėj, taipgi vi
sas blokas prie Grand Ave., 11 lotų- 
pardavimui už bargeną. C. A. Kirk 
vvood, 3939 W. North Ave., Belmout 
2407.

ATNEŠ 16% INVESTMENTAS
Pardavimui prie 3821 S. Cali- 

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

MEDINIS, 2 apt., 5-6 kambarių, 
naujai dekoruotas, pečiais šildomas, 
garažas, cementuota gatvė, netoli ka
rų ir N. W. R. R. bargenas $11500, 
įmokėt $2,500. Savininkas 1738 Sųm- 
merdale, Ravenswood 1592.

TIKTAI $1000 CASH — 2 flatų 
mūrinis namas, sun parlorai, 5—5 
kambarių, lotas 30x125, kaina 
$14,800, kitus kaip rendą. Atsišau
kit T. R. Bruce, 745 N. Hamlin av. 
Kedzie 7891.

BUNGALOVV — lotas 120x125, 
$7500, 2106—12 N. Mansfield, prie 
Grand ave. vien tik lotas vertas $75 
pėdai, savininkas, 3015 W. Madi
son st. 0—11 a. m. Matykit šian
dien.

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

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

2256 XV. Division St.

PARIVAVIMUI 2 flatų mūrinis, 
5-r-5 kambarių, furnas Šildomas, 
paranku prie geležinkelių ir karų, 
netoli mokyklų, 2 flatas tuščias, 
kaina $13,500, cash $2,000, agentų 
nereikia. Savininkas.

Tel. Pensacola 4451

PARDAVIMUI per savininką mo
derniškas 3 flatų mūrinis namas, 
1 blokas į vakarus nuo Garfield 
Parko, 1 kambario apartmentki, 
garažas. Keewanee boileris.

Kedzie 6479.

(PARDAVIMUI 7 flatų mūrinis, 
lotas 50X165, remiu $6,000 į me
tus, kaina $41,000, cash $11,000. 
4433 Greenview ave. 1 blokas i 
vakarus nuo Clark. Lenger.

2 APT. medinis namas po 7 kam
barius, urnas šildomas, 2 karų ga
ražas, netoli Logan Sq. “L” 1 akras 
žemės, i Norwood Park, tikras bar
genas, 2239 N. Sawyer ave.

GRAŽUS 6 kambarių bungulovv 
pardavimui per savininką, nėra 
asesmentų, nėra katailkiškos baž
nyčios nei parapiiinfts mokyklos, 
kaina $9,000, priunsim geriausį 
cash pasiūlymą. Larsen, 1821 Lo- 
well ,ave.

NAUJAS 2 apt. namas, 5—5 kam
barių, miegojimui porčiai, mūrinis 
garažas, netoli I. C. ir karų, kaina 
$17,500, apie $6,000 sach. Savinin
kas, 7352 Blaekstonc ave. 1 fl.

7224 S. OAKLEY AVE. — 6 kam
barių moderniškas bungalow, garu 
šildomas, aržuolo trimas, \ tiktai 
$8950, cash $500, kitus po $60 į 
mėnesį. T. M. RYAN, 1,50 N. Clark 
St. Cent. 2384,

AUKŠTOS rųšies, 6—6 kamba
rių apt. namas, 2 vanos, moder
niškas, prie Layola Ave. 1 apt. 
tuščias, ’/fc bloko į pietus nuo “L”, 
savininkas, 1454 VVarner nve. 2 apt. 
VVellington 1826.

PARDAVIMUI 5 kambarių mū
rinis bungalow, aržuolo trimas, 11 
pėdų ugnavietė, knygynas, 7 pėdų 
bufetas, elektrinė iedaunė, gasinis 
[ečius, skalbiniams klosetas, tile 
vana, iš šono įvažiuojama, 40 pėdų 
lotas, stikliniai ir su sieteliais por
čiai, garažas. 3221 W. 65th Place. 
Hemlock 6592.

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

J. J. DUNNE ROOFING CO.
8411-16 Ogden Ave., 

Phone I>awndale 0114
........ — ——-----------------------

RėlKIA prie presų darbo, namų, 
prie dažų, įrankių ir mašinerijos, eks
pertų prie galutino užbaigimo planų, 
sumanymų. Groetchen Tool and Mfg. 
721 Fulton, Haymarket 6061.

KAINA $7,700, tiktai $900 įmo
kėti, 5 kambarių, furnas šildomas, 
30 pėdų lotas, apšildomi viškai, 
lengvais išmokėjimais, savininkas. 
5910 Irving Purk blvd. Kild. 8091

SUTAUPYKIT PINIGŲ
Mes dar parduodame spccialė- 

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

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

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

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas per savininkų, furnas šildo
mas, 5—6 kamb., gera transporta- 

' cija, parduosiu greit už $12,500, 
cash reikia $4500. 6807 Calumct 
ave. Triangle 2142.

Finansai-Paskolos
______ Financial_________

2-rus MORGIČIUS
Padarome j porą dienų 

PETRŽILEK BROS & CO.
1647 W. 47th St '

2-RI MORGICIAI
8-TI MORGICIAI •

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontrantua 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8894 So. Kedzie Ave. 
Tel. Lafayette '6738-6716

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Yards 0062 
Daro paskolas ant

I-mo Ir 2-ro M ORG E«IO

Valandos nuo 4 iki 8 kas
vakaras

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

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

r 1154 So. Albany. Xran Buren 8341.

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

Bridgeport Paintiug 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St
. Phone Yards 7282

J. S. RAMANČION1S. 7nn

PLUMBINGO IR APŠILDYMO 
MATERIOLAS

Mes parduodame šį materiolą labai 
pigiomis kainomis. Mes galimo su
teikti visus reikalingus planus dėl 
plumbingo ir namų apšildymo įvedimo 

Abbot Wrecking and Lumber Co.
5201 W. Grand Ave.
Tel. Beikshire 1321

Phone Prospect 4320 
Prieš budavojimą pasitarkit su 

Stanley Kleehammer 
„ Generalis kontraktorius ir 

budavotojas 
5019 So. XVestern Ave. 

Chicago

RUBIN BROS.
Į* NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Ave.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

VARTOTOS LENTOS *
Gaukit musų kainas vartotų ir 

naujų lentų ir namų niaterirtlo. 
Plumbingo ir namų apšildymo reik
menis dastatome į visas dalis mies
to ir priemiesčius. Ashland Lumber 
<3o., 1800 N\ Ashlund ave.

• Educational
Mokyklos

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas

Miscellaneous
8106 S. Halsted St.. Chicago, I1L

_______ Įvalrys_________
HELICOPTER

Kas nori įsigyti aeroplaną — 
foot power, pakelia 301) svarų, $3800. 
Gasolino jėga pakelia 500 svarų, 
$4500. 4634 XV. Erie St. Austin 4204.

LIETUVIAI, bukit pasekmingi, 
lankyįkit Dickinson Business Collcge. 
Asmeninės instrukcijos: 60 dienų 
kursas. Trumpraščio, knygvedystės, 
mašinėle rašymo, dienomis ir va
karais. 218\S. XVabash, Room 824. 
XVab. 2082.

i


