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Francija > atmetė Ru 
sijos skolų pasiūlymą

Du Francijos atstovai 
nuteisti kalėjiman

Užgiria $70,000,000 paskolą

Francija atmetė Rusijos Du Francijos atstovai
nuteisti kalėjiman

siūlymą

Tautų sąjunga rūpinsis 
nusiginklavimu

i >

Taipjau rūpinsis pagerinimu 
ekonominėj padėties ir pakė
limu prekybos

Kartu su jais nuteisti šeši 
komunistai.

kiti

Sutinka tartis apie skolas, bet 
nenori duoti Rusijai naujų 
kreditų

PARYŽIUS, rūgs. 28. — 
Francijos valdžia galutinai nu
tarė atmesti Rusijos bolševikų 
valdžios pasiūlymą atmokėti 
apie 16 nuoš. buvusios caro 
valdžios skolos Franci jai. Fran
cijos atsakymas bus pasiųstas 
Maskvai ateinančią savaitę.

Nors Francija gal ir sutiktų 
tartis apie atmokėjimą tik 16 
nuoš. skolos, bet bolševikų val
džios pasiūlymas yra nepriimti
nas delei reikaląvimo naujų 
kreditų. Rusija nors sutinka at-| 
mokėti 16 nuoš. skolos po $12,-' 
000,(KM) į metus, bet reikalau
ja. kad jai pirmiau butų 
nauja paskola sumoje 
000,(MM), kurią ji apsiima 
keti į šešis metus.

PARYŽIUS, rūgs. 28. —Aš- 
tuoni komunistai, jų tarpe du 
parlamento atstovai, liko Pary
žiaus teismo nuteisti 
metams kalėjiman už 
sukurstyti sumišimus 
ir laivyne. Atstovas 
Duclos liko nuteistas
kalėjiman ir užsimokėti /18,000 
frankų (apie $720) pabaudos 
už parašymą maištingų straips
nių. Atstovas Andre 
liko nuteistas 10 
man ir užsimokėti 
kų (apie $400) 
tai, kad būdamas 
rašė Humanite
straipsnį, kuriame buvo puola
mas maršalas Foch. šeši kiti 
komunistai nuteisti trumpes
niam laikui kalėjiman.

iligems 
bandymą 
armijoje 
Jacųues 

30 metų

[Pacific and Atlantic Photo j

Su šia 12 pėdų ilgio valčia, 
kuri neturi nė garo, nė buorių, 
nė irklų, E. P. Tresney iš Sal- 
ford, Anglijoj, tikisi perplaukti 
Atlantiką j 50 dienų. Valties 
propelerį varys vėjas, o jei vė
jo nebūtų, tai rankomis ir ko
jomis. Navigatorium bus Ma- 
tthevvspn, 80 m.

duota 
$120,- 
atmo-

Valdžia nebeužlaiky- 
sianti karčiamų

\VASHINGTON, rūgs. 28.— 
Prohibicijos departamentas, 
kad sugauti Lutlegerius, tan
kiai užlaikydavo net karčiamas, 
“kliubus” ir munšaino urvus, 
kuriuose atvirai buvo pardavi
nėjamas munšainas. Tai išėjo 
aikštėn, kada valdžios užlaiko
mas tokis munšaino urvas, 
Bridge VVhist Club, New Yor- 
ke, davė apie $5,000 nuostolių, 
kuriuos ✓padengė New Yorko 
prohibicijos direktorius Green. 
Dabar * tečiaus kontrolierius 
pranešė, kad tokios prohibicijos 
agentų išlaidos nėra autorizuo
tos ir todėl Green negali gaut) 
atlyginimo nuostolių, nėgi atei
ty prohibicijos departamentas 
negali užlaikyti jokių karčiamų 
ar Riunšaino urvų. ’ Tą urvą 
New Yorke vedė slapukas a- 
gentas A. Bruce Bielaski iš 
Chicagos, kuris už munšaino 
pardavinėjimą gaudavo nemažą 
algą.

Marty 
metų kalėj i- 
10,000 fran- 

pabaudos už 
kalėjime pa- 

laikrnsčiui

Užgiria $70,000,000 pa 
skolą Lenkijai

Coolidge priešingas ar 
mijos ir laivyno ma

žinimui
WASHINGT()N, rūgs. 28. — 

Prezidentas Coolidge nori, kad 
Jungt. Valstijos turėtų gerą 
armiją ir laivyną, todėl jis nė 
ne mano siūlyti sumažinti ar- 

i mijos ir laivyno išlaidas.
Armijos ir laivyno metinės 

išlaidos siekia $700,0(M)JMM) 
Tiek bent yra paskirta kongre
so. Ir Coolidge nori, kad visi 
tie pinigai butų suvartoti išlai
kymui geriausios armijos ir 
laivyno, kokius galima su tiek 
pinigų išlaikyti.

Valty perplaukė Atlan- 
tiko vandenyną

MADRIDAS, Ispanija, rūgs. 
28. •— Iš Las Palmas, Kanarų 
salose, pranešama, kad į ten 
Hugo Hoahna mažoj valty at
plaukė iš Jungtinių Valstijų. 
Jis atplaukė vienas. Jo drau
gais kelionėje buvo tik šuo ir 
katė. Las Palmas jis turi žmo
ną ir tris vaikus.

Iš Providence, R. L, jis iš
plaukė birželio 15 dieną, mažoj 
valty, kurią jis nupirko už 
$75. Valtis buvo sena, jau iš
mesta ir tiek maža, kad niekas 
nemanė galinčią ją atlaikyti 
audras vandenyne. Jis valtį pa
sitaisė, pasiėmė maisto trims 
mėnesiams ir išplaukė į Kana
rų salas, pas savo žmoną. Bet 
kad kelionė buvo 4,000 mylių 
ilgio ir kadangi visko toje ke
lionėje gali atsitikti, tai jis nie
ko nerašė apie kelionę savo 
žmonai, kad jai nebūtų jokio

Tik moterys pasiliko skristi per 
Atlantiką

NEW YORKAS, rūgs. 28. — 
Visi vyrai aviatoriai, kurie bu
vo pasirengę bandyti skristi 
per Atlantiką, dėl vienų ar ki
tų priežasčių pasitraukė ir su
silaikė nuo kelionės. Dabar be
liko tik dvi merginos, kuries 
vistiek yra pasirengusios pave- 
jingon kelionėn. P-lė Elder yra 
pasirengusi išskristi į Paryžių 
penktadieny su aviatorium 
kapt. George Haldeman. Ban
dysianti skristi ir p-lė Gray- 
son. su aviatorium Wilmėr

. Stutz, jei bandymai parodys, |rupesnio. Kely jis miegodavo 
kad jos aeroplanas gali atlaiky- .dienomis ir plaukdavo tik nak
tį ilgąją kelionę. Daugiau nu-itimis, kad negalėtų jo suvaži- 
sitarusių skristi per Atlantiką nė.ti didieji laivai, kurių jis 
jau nebėra. vandenyne pasitikęs nemažai.

28.— 
intere- 
sukelti 

Lenkijai,

VVASIIINGTON, nigs.
Amerikos bankiniams 
sams, kurie rūpinasi 
$70,000,000 paskolą
tikslu sustipiinti Lenkijos pi
nigas, tapo užtikrinti VVash- 
ingtono valstybės departamen
to, kad valdžia nesipriešina šiai 
paskolai. Didesnė pusė tos 
kolos, būtent $45,000,000, 
sukelta Jungt. Valstijose.

pas
inis

Valdžios bankai pagelbė 
jo Europos bankams

protestų 
pusės 
vasarą

WASHINGTON, rūgs. 28.— 
Nesenai įvestas federalinių re
zervų bankų tarybos sumažini 
mas rediskontavimo ratų, tapc 
padarytas prašant Europos 
bankieriams, nors tas ratų su
mažinimas susilaukė 
iš Amerikos bankierių 
Pasirodo, kad pereitą
buvo atvykę į Ameriką Angli
jos banko direktorius Norman, 
Vokietijos reichsbanko direkto- 
liūs Schacht ir Francijos banko 
direktoriaus pageliu rinkas 
Rišt. Jie susitarė su New Yor
ko internacionaliniais bankie- 
riais, nuvyko į Washingtoną, 
kur jiems buvo surengtas ban- 
kietas, o paskui užvedė ir dery
bas apie rediskontavimo ratų 
sumažinimą.

Jie guodėsi, kad dėl Ameri
kos augštų rediskontavimo ratų 
(kurios betgi yra daug žemes
nės už Europos) Europos šalių 
auksas plaukia į Ameriką, dė
lei ko kenčia Europos industri
ja, ypač Anglija, kuri dar nė
ra atsigavusi nuo pastarojo 
angliakasių streiko. Girdi, An
glija jau norinti atsižadėti auk
su paremtos valiutos. Tą patį 
padarysiančios ir kitos šalys, 
nuo ko nukentėsianti ir Ameri
ka, ypač jos prekyba.

Valdžios bankų taryba pa
klausė Europos bankierių deja
vimo ir rediskontavimo rata# 
sumažino. Pasėkos jau matyti: 
Amerikos kapitalas, Amerikos 
auksas jau pradėjo plaukti Eu
ropon, nes jis gauna ten geres
nius nuošimčius, negu Ameri
koje.

---------
ENEVA, rūgs. '28.
užsidarė aŠtuna.s tautų są

jungos visuotinas > su brinki
mas, kuris nustatė tautų sąjun
gos darbuotę visiems metams. 
Tuoj ix) to tautų sąju.igus ta
ryba pradėjot 
kaip tuos su) 
O tų sumanu 
rybos pasitarimai tęsis tris sa
vaites. \

Vienas iš rirmiaUsių tarytos 
darbų bus įkūnijimas ekonomi
nės konferėncijos rekomenda
cijos suvienodinti internaciona
linius įstatymus, taip kad gali
ma butų panaikinti arba bent 
sumažinti muitų sienas 
palengvinti tarptautinei 
bai.

Antras dalykas bus 
mąsis sušaukti naują nusigink
lavimo konferenciją ir svarsty
mas kitų taikos palaikymo pro
jektų, kurių yra keli. Tarp tų 
projektų yra atgaivinimas Ge- 
nevos protokolo, verstina arbit- 
racija, pripažinimas karų ne
teisėtais, taipjau kaip patirti, 
kuri valstybė * yra puolike ir 
kaip ginti užpultąją valstybę.

J ekonominį komitetą, suside
dantį iš penkių narių, kurio už
daviniu bus priruošti projektą 
r u vienodinimui internacionali
nių įstatymų, bus pakviestas ir 
vienas amerikietis.

a-

svarstyti pienus 
manymus įvykinti, 
my yra daug. Ta-

ir tuo 
preky-

rupini

Amerika pastojusi kelią 
Prūsijos paskolai

BERLINAS,/ rūgs. 28. — 
Prūsijos valdininkai paskelbė, 
kad didžiausioji Vokietijos val
stija Prūsija ieškojo $30,(MM),-, 
.000 paskolos Amerikoje, bet 
Jungtinių Valstijų iždo depar
tamentas pastojo kelią tai pas
kolai ir todėl jos negalima bu
vo gauti.

Valdininkai sako, kad ta (pas
kola buvo norima 
Prūsijos uostus ir 
išvystymui vandens
rinėj Vokietijoj. Bet jai pasi
priešino netik Amerikos repa
racijų agentas Gilbert, bet 
taipjau ir Vokietijos Reichs- 
bankodirek torius Schacht, ku
ris yra priešingas visokioms 
paskoloms, kurios neneša pelno 
ir todėl sunkios atmokėti. e

pagerinti 
platesniam 
kelių šiau-

Amerikos legionininkai Romoj

ROMA, rūgs. 28. —Amerikos 
Legiono, kuris laikė savo kon
venciją Paryžiuje, “draugišku
mo delegacija”, susidedanti iš 
260 narių ir vedama Legiono 
komanduotojo Savage, atvyko į 
Romą ir po iškilmingo ir triuk
šmingo priėmimo pirmiausia 
apsilankė pas papą.

Prieš atvyksiant į Romą le
gionininkai buvo nuvykę į Pi- 
są, kur yra karaliaus rūmai ir 
kur jie apsilankė pas Italijos 
karalių.

ORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

linr biivas šiai dienai pra
našai.;

Apsiniaukę, galbūt lietaus ir 
šalčiau.

šiandie saulė teka 5:44, lei
džiasi 5:37. Mėnuo leidžiasi 
7:13 vakaro.

f 
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g [Pacific and Atlantic Phutoj
v Krutamųjų paveikslų akto
rius Wallace Berry, kuris ispa
nės šokikės Juanita Montanya 
.liko patrauktas teisman, nes 
jis buk ją ' du sykiu prievarta 
išgėdinęs ir esąs jos dar negi
musio kūdikio tėvas. Ji reika
lauja iš jo $1,000,000. Bet ji 
pati buvo policijos ne kartą 
areštuota už slankiojimą apie 
aktorių namus ir kitus mažes
nius nusidėjimus.

Viduramžio karo budai 
’ Chinijoj
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Kas sušaudyta
UNIVtKSli jMjULLINOIS ' e1 auragėjer

t

Ruošimasis prie “refe 
rendumo”

Sušaudė 6 Tauragės 
sukilėlius

Koks derlius?
BIRŽAI. — Labai buvo daug 

vilties, jog šiais metais bus 
geras darbus ir nors šiek tiek 
ūkininkai gaus atsikvėpti, bet, 
deja, to nėra. Iš pradžių gerai 
atrodę rugiai, kaitros tapo su
traukti ir grūdas negalėjo už
augti ir subręsti. Todėl ir byra 
labai maža. Jau šiandiena Bir
žuose rugių centneriui mokama 
25 lt. Tai brangu, nes daugelis, 
reikiant pinigų trąšoms, veža 
parduoti, o kas bus toliau?

Vasarojaus derlius dar men-

Nuo rugsėjo 10 d. Tauragėje 
ikiąs karo lauko teismas 

kaip praneša “Lietuva”, rugsė
jo 12 d. posėdy išnagrinėjo še
šių suimtųjų kalinių bylas: 
Kudzonio, Kodaro, Plechav^ 
čiaus, Pauliuko, Purnicko ir 
Kazlausko.

Karo lauko teismas nuteisė 
juos visus mirties bausme. 
Sprendimas įvykdytas rugsėjo
13 d. 4 vai. ryto. »<K>mvjauB urmu.> Ūžti įtini-

Rugsėjo 13 d. karo lauko tei- kesnis. Avižos rudžių paėstos, 
smas nagrinėjo kitų kaltinamų ir jų derlius bus blogas. Mie- 
sukilime bylas. Daugeliui jų žiai taip pat menki. Pusėtini 
gresia taipgi mirties bausmė, žirniai ir daržovės. Linai vleto-

Iš Vyriausio štabo praneša- mis ir apygeri, bet sodnai šle- 
ma, kad “Lietuvos 
aprašytame karo teisme Taura-’ 
gėj nuteistųjų pavardės netei
singai perduotos.

Turi būti taip: mirti pa
smerkti riaušininkai: Gudjonls, 
Odovas, Paulikas, Burneckis, 
Liakavičius ir Kazlauskas. 
Sprendimas įvykdytas. [Lž]

dienrašty met Biržų rajone be vaisių.
Taigi bendrai suėmus — der

lius gali būti ir žemiau vidu
tinio.

Prasidėjo rugių sėjimo sezo
nas.
Biržų

žmonės vežimais veža iš 
trąšas. [LŽ]

PEKINAS, rūgs. 28. — Ko- ----------------
vos, kuriose panaudota vidur- i Lietuvon Sccialdemokra(ų 
amžių kovos budus, ištiko prie'partijos laikraščio “Socialde- 

mokrato” 35-tas numeris — 
rugsėjo 8 d. išėjo visas karo 
cenzūros sukramtytas. Išėstos 
didelės spargos užlopytos ad
ministracijos skelbimais.

prie Yunnanfu, Yunnan provin
cijos sostinės, kurią laiko na
cionalistai. Ją puolė Tan Čiyu, 
brolis 
kuris 
torių

Po 
pasitraukė į sostinę, kurią puo
lė Tan Čiyu, tikėdamasis pa
imti ją šturmu. Lun Yin mažai 
kareivių turėjo, bet jis pašau
kė ginti sostinę piliečius, kurie 
nuo 50 pėdų augščio sienos 
ant puolikų galvų liejo ištirpin
tą šviną, rito sunkius akmenis 
ir kitokius sunkumynus mėtė. 
Po dviejų dienų ir naktų smar
kaus mūšio Tan čiyu buvo pri
verstas pasitraukti, palikdamas 
daug šimtų kareivių užmuštais 
ir sužeistais. Vien prie sienos 
gulėjo 300 užmuštų kareivių 
bet lavonais buvp nuklota ir 
visa apielinkė.

Maršalas Wu-Pei-fu, kuris 
pabėgo į šechuano provinciją, 
kartu su gen. Yan Šen pasiuntė 
ultimatumą gen. Fen Yusianui 
ir taipjau pasiuntė delegatus į 
Pekiną, bandydamas susitai
kinti su maršalu Čan Tso-lin.

Areštuoja studentus.
Pekino policija tebetęsia kra

tas ir areštus tarp studentų, 
pasirodžius valdžiai nepalankių 
proklamacijų.
gręsia galvos nukirtimas. Gau
ta žinių apie sumišimus ir ki
tose Chinijos dalyse.

buvusio gubernatoriaus, 
stengėsi išstumti uzurpa- 
Luri Yin.
smarkių mūšių Lun Yin

38 studentams

Berline daugiau mote
rų, negu vyrų

KĖBLINAS, rūgs. 28. — 
Statistikų biuras paskelbė, kad 
Eterlinas turi virš 4,000,000 gy
ventojų. Moterų gi Berline yra 
320,000 daugiau, negu vyrų. 
Karčiamų Berline yra 18,000, 
arba viena karčiamų ant 200 
gyventojų. Miesto skolos siekia 
418,000,000 markių ($106,500,- 
000), arba daugiau kaip po 100 
markių ($25) ant kiekvieno gy
ventojo.

Ple-Paskilbęs smurtininkas 
chavičius paskirtas Lietuvos 
generalinio štabo viršininku.

Iš kariuomenės atleistas at- 
sargon III Karo Apygardos vir
šininkas generolas K. Ladyga.

Klaipėdos krašto gubernato
rium paskirtas buvęs krašto 
apsaugos i^inisteris pulk. A. 
Merkys ministerio teisėmis.

Fordo brolis pasimirė

Buriasi orie referendumo
BIRŽAI. 5. IX. Biržų apskri

ties valdyba gavo aplinkraštį, 
kuriuo įsakoma nuo 8.’IX pra
dėti ruošti tautos atsiklausi- 
mui balsuotojų sąrašą. Pažy
mėtina, kad balsavimo teisę, 
turės tik sulaukę 24 metus 
amžiaus. Aplinkraštis pasirašy
tas p. Musteikio ir Savivaldy
bių D-to viršininkų. Koks bus 
balsavimo būdas slaptas ar 
viešas — nieko tame aplinkraš- 
tyj nesakoma. Tuo reikalu bu
siąs kitas aplinkraštis. [LŽ]

KAUNAS: “Socialdemokrato” 
Redakcija daugelį laiškų gauna 
su atplėšimo žymėmis. Ant kai 
kurių tokių vokų esti pašto pa
staba: “Kauno pašte gautas 
paklijuotas”, “Kybartų pašto

DETROIT, Mich., rūgs. 28. įstaigoje gautas netvarkoje” ir
— John Ford, 62 m., brolis t. toliaus.
Henry Ford, pasimirė urnai nuo -----
širdies ligos namuose, kuriuos 
jis buvo nusipirkęs ir dar ne- naktį sudegė alaus 
gyveno. Spėjama, kad jis paju
to širdies ataką važiuodamas 
ir užbėgo į namus pasilsėti. Jis 
buvo real estate bizny.

Šiauliuose rugsėjo 2 dienos 
bravoras 

“Gubernija.” Liko tik murinės 
sienos ir nedegamos daly#. 
Nuostolių padaryta, sakp, dau
giau kaip mlionas litų. ,

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

J. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
i ’ Mi.intėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 

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

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais h taipgi per skyrius ir paltą ii kitų 
miestų

8. NAUJIENOS duoda visišką garantiją 41Ž siunčia- 
muą, pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adrewintas nehutų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteik* 
jums patarnavimą: z

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S; Halsted St 
TUBUČ1O APTIEKA, 233 E. 1151 h Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West «9th Street.

'1 I

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL, Chicago, Ilk
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A W atsargumu ir budrumu
S 8 I padėsite policijai apsaugoti

V—_ jūsų savastį nuo vagių, ir jei
dėl jūsų kuris vagilių taps 

K areštuotas, padėkite mums įro-
dyti jo nusikaltimą.

Perspėjimas. krautuvi 
niekams

Padėka Dr. Šimkui

—

• rxn.Twvnc? nncaro, m. 
- ----------------- •——-------------—— ............ ....... '

Judėjimai, ynogtus, bandančio^nai^ą^ ciįyretą. BRIGGS

Ketvirtadienis, Rūgs. 29, ’27
- ---------------------------------------- ■ ■ ■■

PASIIMA CIGARETĘ NUO 
DRAUGO IR NEMATYTA 
PAKELI APŽIŪRI 
A8ĖJODAMAS.

UŽDEGA CIGARETĘ 
NEPASITIKĖDAMAS.

ĮSITIKINA, KAD KELI 
PIRMIEJI DŪMO UŽSI
TRAUKIMAI NĖRA NEMA
LONUS IR PARODO 
GILlį PASITENKINIMU

SUIMA SAU UZ 
GERKLĖS IR MĄSTO, 
KURGI DINGO JO 
GERKLĖS KUTENIMAS

Bulatas rūpinasi ir giminių at
sišaukimo arba i jų tikslių adre
sų pranešimo laukia.

leškbjamiėji arba-apie Juos 
ką nors žibantieji asmens nuo
lankiai prašomi atsiliepti šiuo 
adresu:

i Lithuanian Consulate 
ral, 15 Park Row, New

Gene-
York,

kai 
galima žymiai 
krautuvninkai

Aš J. M. Vainauskas, 3206 S. 
Aubum avė., noriu išreikšti 
viešą padėką Dr. Šimkui, kuris 
gydė mane sunkioj ligoj. Ačiū 
Dr. Šimkaus pastangoms šian
dien esu pasveikęs, nors liga 
muno buvo labai sunki ir jau 
nebesitikėjau išlikti gyvas. Dar 
kartą ačiū.— J. M. Vainauskas.

* 4
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vardu,

Susikabino, išvirto per langą
Užvakar naktį policija užti- A

Michael Hughes, 
jiolicijos viršininkas.

Plėšimai krautuvių po to, 
jos uždaroma, 
sumažinti, jei
bus pakankamai atsargus ir tu
rės mintyse sekamus patari
mus:

Nepasitikėkite paprastais už
raktais. Akli užraktai (dead
locks) yra daug saugesni ir ko du susikabinusiu vyru nete- 
per juos ne taip lengva įsiver- kusiu sąmonės, ties namais
žti. Pirm negu apleisite krau- 619 West 18-th st. Policija ma
tavę vakare, užveskite perser- no, kad jie susimušė ir besi- 
gėjimo nuo plėšikų prietaisus, mušdami išvirto iš antro aukš
lį* patikrinkit jų veikimą Kas- to to namo, lies kuriuo jiedu 
dien. rasta apalpusiu.

Plėšikai retai įsibriau.ja j vie-į Abu vyru buvo nugabenti li
tas, kur šviesos dega. Palikite1 goninėn. Vieno vyro vardas j 
šviesas savo rautuvėj, kai už- yra Andrew Conti, o kito - 
darote ją. Saugiąją šėpą (safe) . Tonis iStamšlovUitis. 
ir registerį laikykit tokioj vie
toj, kur policininkas, einąs sa-' 
vo pareigas, 
matyti.

Pirm negu uždarote krautu
vę, rūpestingai apžiūrėkite vi
sas tas vietas krautuvėj, kur 
vagis galėtų pasislėpti, ypač gi 
išeinančius kieman laiptus ir 
kelnorę (beismantą).
’ Neduokite savo krautuvėse 
susirinkti didelėms pinigų su
moms, padėkite pinigus bank? 
dięnos laiku. Brangus tavorasj 
neprivalu palikti languose per.sisako grįžti mokyklon, koi

nusistebi, kad jis 
NETURI REIKALO 
KO6ĖTI.

į

SUSIRŪPINUS, IEŠKO 
KIŠENIUOSE, DUODA
MAS SUPRASTI, KAD 
JIS NORI KITO.

SUSILAIKO PAKEL|, 
IMDAMAS ANTRĄ, 
GIGARETĄ SU TIKSLU 
APŽIŪRĖTI.

SKUBINA l, ARTIM
IAUSIĄ. CIGARETlį 
KRAUTUVĘ, KAD 
ĮSIGYTI DEL SAVĘS 
OLO GOLDS PAKELĮ.

♦ 4 ♦

ouis Frien, 1338 So. Wa- 
alėtų aiškiai juos bash avė., 'teatre sumanė >u- < 

siipažinti’. su greta sėdėjusia | 
mergina. Mergina į pastangas 
atsakė “punčiu” akin. To nega
na. Triend tapo nugabenta* 
šaltojon. čia ir susipažino su 
mergina, kuri pdsisakė, 
jos vardas L. Nemecek ir 

i ji gyvena 1900 California 
Ne labai maloni pažintis.

Gary, Indiana mokiniai

)

kaa' 
kad Į 
avė. Old Gold /S"

JIVLSA 1 v C411I 11W VUV i • g—  y  

naktį. Jis patraukia savęsp va-'jos nebus pašalinti priimtieji 
Į juodveidžiai mokiniai. Mokyk
los perdėtinis, A. E. Spaulding, 
matyt inteligentiškas žmogus, 
ne nusileidžia mokiniams, šis 
“streikas” yra ytin įdomus, ka
dangi jis nušviečia kokios rų- 
šies “susipratimu“ pasižymi 
Amerikos jaunuomenė.

už- 
ma-

Ar Jus žinote
Kad kiekvienas pasažierius ant 
musų laivų turi privatišką 
daromą ka^nbarj. Jei jus 
uote važiuoti

LIETUVON
tegul musų geras agentas pasa
ko jums apie gerą maistą, pui
ku patarnavimą ant musų di
delių, greitų ir patogių laivų

VVhite Star Line 
Red Star Line

INTERNATIONAL MEfiCAN- 
TILE MARINE CO.

127 So. State St. 
Chicago, III.

Tai švelnesnis ir geresnis cigaretas
Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi.

Produktą* P. Lorlllard Co., lai. 17W .

daktaras skubiai nugabentas 
pas kitą daktarą. Čia ir mirė.

i Nužiūrima, kad važiavę viršuj 
traukinys tuo laiku,.,ekai gat- 
vekaris bego tunetM?'*’ Išjudino 
konkreto plytą ir įmetė ją ka
rau.

SPORTAS Tarp Chicagos
— __ _  _ . _________ _ f * fll.li

Ieškoma

Du automobiliu susikūlė 
prie Archer ir Cook avės. At
simušė j elektros lempos stul
pą. Pasekmėj vienas tapo už
muštas elektros srovės, kadan- metais Amerikoj daugiau kaip 
gi jis mėgino nuimti elektros 1,000 automobilių susikūlė 
vielą, pasikabinusią ant jo geležinkelių traukiniais, 
automobilio.

*

Apskaitoma, kad praeitais

*

su 
7,090 

ypatų tokiose nelaimėse buvo 
užmušti. Iš to skaičiaus nukan- 

Cravvford gatvės kavas važia- Įgj0 2,623 todėl, kad nepaisė
vo tuneliu, po Milwaukec ir pasargos šviesų.
St. Paul geležinkelio bėgiais, 
ties Belden ir Crawford avės. 
Staiga karau mesta sunki kon
kreto plyta. Ji pataikė daktaro 
Beichardo galvon. Sužeistas

Laiškai Paštoje

:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i r r t x r i xxxxxxxxxx x x x x xxxx h

BANCEVIČIUS PRIIMA 
IŠŠAUKIMĄ

atvyko iš Kalifornijos.

Lietuvių

Peoples Furnitūra Co
DVI DIDŽIAI SIUS LIETUVIŲ KKACTUVtS CHICAGOJE

M

N

M
H 
N
M
M

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

M 
M

Užlaiko viskę dėl namų 
TAIPGI

WHOLESALNINKAI IR 
RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

MUZIKOS SKYRIAI
Yra pilnai aprūpinti su didžiausiu pasirink'inu 
parinkčiausių Amerikon muzikalių išdirbiačių 

produktais

KIMBALL PIANAI
R. C. A. RADIOLAS 

ATWATER KENT RADIOSktt.IReikalaujanti Bile muzikaliu daikto, buki- 
♦ o tikri, k it ei Lik Bloaso I-.it* t uv i <3 Krautuvėje 
Hite ;;cr.auMiu» dulktub už žemesnę kuinu ir 
nrje narneanea išlyga*. Taipgi mes užlaiky- 
(’ari* patyrusius pianų ir radio mekanikus ir 
patarnavimo įmonei, visuomet galime nuteikti 
goresnį patarnavimą ir pilną užganėdijimą 
kiekvienam. |

LENGVUS IŠMOKĖJIMUS SUTEIKIAME VISIEMS

T

Kai ;
Chicagon Jack Gansonas ir peri 
laikraštį iššaukė lietuvių ris- 
tikus persitikrinti, tai dzūkas 
nieko nelaukdamas tuoj pareiš
kė:,

Marųuette Park

Šie laiškai yra atėję iŠ Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi]j paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Kei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
io\v” lobej nuo Adams gat- 

; /ės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
ik keturioliką 

i skelbimo.
508 
524 
525 
529 
542 
548 
552 
561 
562 
570 
571 
576

“Dar nebuvo nei vieno lie- 
tuvio ristiko, kuris butų mane 

įtiek nugąsdinęs, kad aš bijo- 
Ičiau su juo ristis. Nebijau aš 
ir Gansono. Jo iššaukimą mie
lai priimu. Ant matraso jis tu
rės progos parodyti, ar iš tiesų 
jis yra tiek geras, kaip jis apie 
save kalba. Bistis su juo aš vi
suomet sutinku. Dūliai ristynių 
su manim galima susižinoti se
kamu adresu: 6420 S. Califor- 
nia avė. Tekiomis — Republic 
8581.”

d-enų nuo pa-

Ette
John

Bu t rėmas 
Jesuloitis 
Katilu vas 
Kowalewskos Petes 
Maciene 
Natalijo 
Ogorzata 
Semadis
Shaudikis Water 
Viesurauskas Mrs 
Cenckus Tedis 
Zolursczys Jozef

Mrs, Ona 
Pagojiene 
Elzbieta 
Chryszt

2

M

GYVENIMAS 1
A’, i liesinta žurnalas j

900 VV. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Roulevard 3669

' Rugsėjo mėnesio 
GYVENIMAS 

papuoštas naudingais 
raštais ir puikiais 
gražuolių atvaizdais. 
Isigykit GYVENIMĄ 
tuojau — nesigailėsit.
Prenumerata metams
Pusėj metų
Kopija ...... . ..............
r---- '1T~ ’i~Ti~----- T **■

$2
$1|

20c I

Vadinasi, Bancevičius yra 
pasirengęs ristis su kalifornie- 
čiu. (Jansonas turės progos įsi
tikinti, kad chicagiečiai nėra 
bailus.

Iš Rosclando padangės
Reporteriui teko nugirsti, 

kad į Roselandų. atsilvaladavo 
labai tvirtas ir geras ristikas, 
kuris per pastaruosius trejetą 
metų daug ristynių laimėjęs 
Wisconsino ir kitose valstijo
se. Kalbama, kad tai labai tvir
tas vyras. Jis norįs su Chica- 
goa ristikais pasigrumti. —Rep.
----------------------------------------

i Pirmadieny, rugsėjo 26-tą 
d. persiskyrė su šiuo pasauliu 
Marijona Andrijauskienė (tėvų 
pavarde Jurėnaitė). Iš Lietuvos 
a. i
Vilniaus vienkiemio, Kupiškio 
vals. Amerikoj išgyveno tre
jus metus. Paliko nuliudusius 
vyrą Lauryną, seserį, brolį ir 
švogerį — čia, Amerikoje, o 
Lietuvoje — motiną ir seserį.

Velionės kūnas pašarvotas 
vyro namuose, 5823 So. Troy 
str. Laidotuvės bus ateinantį 
penktadienį, rugsėjo 30 dieną. 
Išlydės iš namų į Tautiškas ka
pines kaip 1:30 po pietų. Gimi
nės, draugai ir ipažįstami yra 
kviečiami atiduoti paskutinį pa
tarnavimu \Jionei. L- w

Lauryną Andrijauską ištiko 
Ši sunki nelaimė ve kaif). Ve
lionė, jo žmona, pagimdė kūdikį. 
Kūdikis mirė. Porai dienų pra
slinkus mirė ir moteris. Vyras 
laukė su džiaugsmu šeimynos 
padidėsiant, o begailestinga 
mirtis lyg vėtra sudraskė jo 
šeimyninę laimę. Gyveno And
rijauskai nepaprastai sutarti
nai, taikiai. — Reijjorteris.

r UZSISAKYKITE
MADŲ KNYGĄ 

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

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, 111.

Petternų Skyrius

KAZIMIERO BUZOS 
Lietuvos Rasi imtiny bęs Vašing-. 

,tonę,’ 1922 m. gegužės mėn. 4 
'd. Išduotą pa$ą ftr. 14567 lai
kyti neturinčip vertės ir radus 
j J pasiųsti Lfetd vos Generali- 

j niapi Konsidatui, 15 Park Bow, 
-Neįv Yorke.

i PILIEČIŲ DĖMESIUI

Einant Lietuvos pasų įstaty
mu, pilietis pametęs Lietuvoj 
ipasą privalo per 7 dienas pra-; 
nešti apie tai pasą išdąvgsiaj 
arba pasų išdavimą kontroliuo
jančiai įstaigai. 4 

/k.; r

Amerikoje , gyvenantieji Lie
tuvos piliečiai, sutikti paso pa
metimo nelaimės, neatidėlioja
mi turi kreiptis j Generalinį 
Konsulatą ir visą reikalą išaiš
kinti, kad vėliau, pasiryžus 
Lietuvon ar kur kitur važiuoti, 
nereikėtų aimanuoti ir ilgai 
laukti kol paso klausimas išsi
aiškins.

DZIGMANTAVIČ1US, Jonas, 
kilęs iš Panevėžio miesto. A- 
merikon atvykęs pirm 30 m., 
gyvenęs New Yorke ir kituose 
miestuose — eina gandai buk 

t — giminėms no-jau esąs miręsjau esąs miręs — giminėms 
rėtųsi apie jo padėtį arba pa
likimus žinoti.

PLEKAV1Č1US,A Jonas, 
1922 m. gyvenęs VVaterbury, 
Conn., dabar giminėms adresas

dar

a. Andrijauskiene paėjo iš, nesąs žinomas — norėtų žinoti.

SPECIAL
Atneškite savo veltines skry

bėles dėl išvalymo į tokių 
vietą, kurioje žino kaip reik išva
lyti ir pamatysit jus patys kaip jos 
pciikiui išrodva. Nelaukite kol pa- 
sidurys didelis susigrūdimas.
LITTLE STAK HAT CLE.^EKS

& DYERS

★
 3328 So. Halsted .Street

Tel. Boulevard 0170
-------- >

Pasas yra asmens paliudy
mas — pilietybės įrodymo do
kumentas — jis privalo būti 
saugojamas daug budriau už 
pinigą.

Lietuves Generalinis Kon
sulatas.

MIARPILDAS, Jonas, gyve
nęs New Yorke, o vėliau New 
Haven, Conn., bet kur dabar 
jis yra, žinių nėra 
šuo.

PABEDINSKAS, Benediktas, 
kilęs iš Naujamiesčio, Panevė
žio apskr., gyvenęs apie Čika
gą ir Kanadoje — nuo 1920 
metų jokių žinių giminės netu
ri.

DIKTONIS (Diktanes) An
tanas, mirė Blissville, N. Y., ir 
paliko nemažą turtą. Jo turto

ieško sa-

M
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THE
PATENT 
LEATHER
KID

A Roman tie Knock-Out

WOODS
Dieną 2:30, vakarais 8:30

Pirkit tikietus iA anksto 
nerlkės laukti

»

M 
M
M

^innYTTHiHinniiiiin

— yra tinkama 
kaina mokėti

ųž gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILt.

tovi i»M- ♦ *

< 'įF

Ne Atidėliokite Ilgiau

M

arba t tsilunkykit j musų ofi.4, o 
musų inžinierius ifiaikkins jums, 
kaip galite turėti apšildymo reik
menis aavo namuose su mazonm 
išlaidomis.

f

Mes taipgi duodame reikalingus 
trankius ir planą dykai

.EVY

Jsiveskit namų apčildymo reikme
nis i savo namą ateinančiai žie
mai — už keletą dienų gal jau 
ateis i ui tas oras.

Pašaukite mus telefonu

KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ
Tetefonas i vtotts depnrtmentus - • Calumet
Atdari iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuvi i<**i

South Chicago Syiius, 930(1 Commercial Avė.
Tel. Saglnaw 1817
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KORESPONDENCIJOS |j
Racine, Wis

Pranešimai

lit, kad jūsų vaikai butų mo
kinami lietuvių kalbos, skaity
mo, rašymo, visus tuos kvie
čiu susirinkti penktadieny, rug- 
: ėjo 30 d., 7:30 vai. vakare į 
Lietuvių Svetainę. Patys tėvai 
{.teikite, atsiveskite drauge ir 
vaiku ii us.

Jei rasis ukvalninkų, SLA 
100 kuopa atidarys mokyklėlę

' ą vakarą tėvai suėję nustatys Kviečiu visus narius suseiti, 
! urį vakarą vaikučiams pate- ir pašalinius lietuvius. kurie 
ginusiai yra išeiti; aptarsime dar nėra nariais ateiti ii prisi- 
vist:i reikalus. Kam teks šis rašyti.
pranešimas skaityti, praneškite , , ...
kitiem, apie šį reikalą. I VienykimSs visi vienos tau-

__________‘ ’tos broliai ir seserys lietuviai
j Susivienijimą Lietuvių Ame-

SLA. 100 kuopos susirinki- rikoje.
mas įvyks spalių 2 d., 2 va!. 1 Apdrauda gyvasties turi rupė- 

(po pietų. Lietuvių Svetainėje, ti pirma visų kitų reikalų

kiekvienam, nes šiandie gyve
name sveiki, o su rytdiena nė 
vienas nežinome. Kada aplan
kys nelaukiamoji viešnia —. 
mirtis. SLA organizacija mili
joninė, ateitis kiekvieno nario 
užtikrinta, tai kam atidėlioti? 
Tapk nariu tuojau!

—M. Kasparaitis.

Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas A. VIDIKAS-LULEVICH 
AKUŠERKA * a

3252 So. Halsted St AKUŠERKA 
8101 So. Halsted Street 
Kampas 81-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigrusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon
iniuose. Sąži- 

i ningai patar- 
nąuja, visokio
se ligose prieš 

i gimdymo, laike 
j gimdymo ir po 

’ | gimdymo.
Už dyką pu 

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

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

Sutrinimai
Greita pagelba nuo skaui* 
m o. Apsaugoja nuo ČC- 
veryko ipauuimo.

A pliekose ir čeverykų 
krautuves*

DTScholl's 
hino-pads

Viršuj Universal
State Bank

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

no-

Krautuvės valandos nuo 8:30 iki 6 vai. vak.

jus darote su ra

kandais.

skausmai 
pranyks Jei abejoji apie .savo akis, ck pas 

Dr. A. R. BLtJMENTHA..

ir motinos, kurie

Išmokit Dressmaking

M

Lietuviai Advokatai

K. JURG ELIONIS

niiiiiiiiiitiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiui
A. A. OLIS$139

$139

$139

mis iš savo įplaukų
$169

IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM $79
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T ei. Boulevard 6487
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

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

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 ▼. v. apart Panedėlio ir 
Pitnyžioi

— ir tarpe kitų gerų verčių
American opossum, dvigubas kailinis kalnierius, 

tomboy atyliaus ..........................-..... ..........
Northern seal su shawl kalnierium ir rankogaliais 

rš marmink ............................................ ........
Northern seal kautas su dideliu lapė j skuros 

kalniečiu, už ........................,............................
Mongolškas rudas caracul kautas, lapinis 

kalnierius, šilkinis pamušas ......................... .
IŠ šmotukų racc^ų, su shawl kalnieriu, atlenkti 

rankogaliai .. r ........................

Didelis pasirinki
mas šalikų dėl mo
terų ir merginų ir 
transparent ir chif- 
ton velvet dresių.

BLDG. 
St. 

t 
Clark

JOHN B. BORDEN 
' (John Bagdziunaa Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
112 Weut Adams St. Room 1217 

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22 St nuo 7 iki 9 

Telephone Roosevelt 9096 
*Namq Telefonas Repiblie 9600

Miesto Ofisas
190 No. Stste St„ Room 11113 

Tel. Dearbora 2734 
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:80 iki 8:90 vai. vak. 
Nediliomis nuo 10 ryto iki 13 

TeL Yards 9141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingallojlmai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 mergišiams.

M 
H 
M

2SUITS
2 O VE OATS

Jei jums nereikia dviejų rūbų, atsiveskit savo draugą, ir kiekvienas nusipirkit vieni}

KAILINIŲ KAUTŲ SERIAUSIS PASIRINKIMAS SIAME RUGSĖJO MENESIO IŠPARDAVIME
Pasinaudokit iš šio didelio pasirinkimo kailinių kautų. Kiekvie
nas kautas šiame išpardavime yra skirtas reguliariam stakui. 
Visi geros rųšias ir stylių.

SPECIALE GRUPE
Natūraliai muskart geriausios rųšies.
Pasirinkimas “pony” kautų, lapės sku
ros trimas. Northern seal ar raudonos 
lapės skuros trimu. Northern se&l su 
natūraliu fiteh kalnierju. Marmink 
didelis pasirinkimas

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

Puikiausi kokiui 'nes esam pasiutę 
Rankoms s

s čevcrykai vi 
tyliu, pigia kr

jti čeverykai
»<ių mietų
la 6"

M i eros 2* a 
iki 9 ir pla
tus AAA 
iki D

Grąžtais užmiš
kiais. Gražus mė
liui iš kumeliuko 
skuros ir paten
tuotos skuros če- 

r verykai, didelia- 
* me pasirinkime

Halsted^I4%Liberty
ČOME OuToV TOK BEATEN PAYH

PIRKIT SAU RUDENINIUS IR
ŽIEMINIUS RUBUS DABAR SU

DIDELIU SUTAUPYMU

Moterys
Giria

Musv Rūbų Dudget Planu
Didelis publikos patvir nimas pirmais metais surenj tas per L. Klein taip vadinamo rūbų išpardavime 
budget planu, reikalau i šio patarnavimo. Toks rūbų nusipirkimas suteikia didelį užganėdinimą tūk
stančiams vyrų ir mot rų, o kitaip jie negalėtų turėti tokio užganėdinimo. Irtai galima padaryti labai 
paprastu budu. •*. , '
Čia nėra jokio prig; vimo — tos pačios kainos kaip ir už pini- į 
gus perkant, tik bis į rokuojama 
inteligentiškas pati rnavimas.

$25 pirkinys — $5 įmokėti — $1 į savaitę
$50 pirkinys — $10 įmokėti — $1.75 į savaitę
$100 pirkinys - - $20 įmokėti — $3.50 į savaitę

ir kiti pirk niai' proporcionaliai
Musų reguliarės ca. h kainos pasilieka tos pačios

Pilkit saiu pirkinius paj astu budu, o kaip nusipirksit, pasakyt.it pardavinėtojui, kad jus 
norit mokėti tuo musų i uiju planu.

Suteikiamas musų isuomet geras patarnavimas
Tas pats malonus ir in eligentiškas patarnavimas yra suteikta Mas ir tiems musų kostume- 
ri;:m; kurie parka išmo ėjimų planu.

MUSŲ ŽINOMAS PUSMETINIS

“2už” pardavimas vyrų 2 kel. siutų ir overkautų
VIRŠUTINIŲ KAUTŲ IR TUXEDOS

Išpardavimas musų “2 už” vyrų puikiausių siu
tų ir overkautų, yra nepaprasta proga. Tas 
užinteresuos vyrus kuriems gerai pasiūti rūbai 
yra reikalingi ir kurie maloniai pasinaudoja ta 
nepaprasta pigių kainų proga.

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

už patarnavimą greitas, Šis planas dalei-

džia jums įsigyti

rubus — taip kaip

rūbai biskį daugiau 
negu už kainą

PASIRINKIMUI
2 overkautai a ba 2 dviejų kelnių siutai 
1 overkautas ir 1 dviejų kelnių siutas 
Pasirinkimas rudeninio kauto ir tuxedos

SIUTĄ! yra geriausiai pasiūti, sezono geriaus^ 
paternų ir nauji ozford pilki

AVERKAUTAI yra tuzinais naujų stylių ir mo
delių. Tube kautai ir mėlyni.

Mieros tinkamos bile kokiam vyrui 
iki 43 per krutinę, dėl storų, 

plonų ir kitokių

z

StVĘP45
dEGULATOd

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Nerokuojam 
už pataisymą 

PASTABA: 
Tik biskj įmo
kėjus mes pa- 
laikysim jūsų 
rubus Vėles
niam dastaty-

Pirkit šiuos rubus musų 
6 mėnesių rūbų Budget 

Planu. Mokėkit dali-

Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes.
Master Dressmaking 

College 
J. F. KASNICKA 
190 N. State SL 

kamp. Lake St. 10 fl.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedalioj pagal sutartį

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXX

SPECIALIAI

Naujienų Skaitytojams

Pleitos $25, vertes 
$11.75

Peoples Dentists 
Atsaktnis dantų darbas per 

27 metus 
322 So. State St.

Viršui Rogers Bros. — Tarpe 
Jackson ir Van Buren 

Trečiau augštas. Atdara nuo 
8:30 ryto iki 8:30 vakare 

NedSlioj nuo 9 ryto iki 12 dieną
xxrmxxiixxrtiiiiiiTiTYT
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K.GUGIS;
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
8323 South Halsted St.

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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 Pfitnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

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

(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0011—0774

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

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

žemos kainos — atsakan 
tis patarnavimas.

■

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

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

4604 So. Paulina Stn Chicago, III.

J. P. WA1TCHES 
UBTUVIS ADVOKATAS 

19756 So. Mlchigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377
MMMM_____ ___________________________ ____________________

s

DR. HERZMAH
—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 3110. Naktį 
South Shore 2238, Boulevard 4136

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tol. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytoj ss ir Chintrgas
Specialistas Moteriškų, Vyrišką
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.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam Šviesas 1 
elektros jiegą j nan 
jus ir senus namus i 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodam
ant lengvo iimokiji 
mo.

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Garsinkitės Naujienose

pasakyt.it
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Naujienos eina kasdien, ilakiriaat 
■aktnadieniua. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halated St., Chicago, 
III — Telefonai: Kooaevalt 8501.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltu:

Metama ____,________ ___
Putei metų J 
Trina minėdama 
Dviem mėneeiama
Vienam mineaiui , ,,,__

Chicagoje per neiiotojuai
Viena kopija 
Savaitei _____________ ___
Mėneaiui_________________

4.0«
2.60
1.50

.76

8c 
18c 
75c

Suvienytose Valstl^M, Chicagoje, 
pattai

Metama$7.00 
Pusei metų ___  8.50
Trims mėnesiams ______ __ - 1.75
Dviem mėnesiams ---- - 1.25
Vienam mtnesiui----------- - --- .75

Lietuvon ir kitur uisieniuosei 
(Atpiginta)

Metams ---- ------------------------- $8.10
Pusei metų.......... 4 JO
Trims mėnesiams 2.58
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su uisakymu.

tęs iš beždžionių. Penkios dešimtys metų augančio 
žinojimo ir rūpestingų tyrinėjimų, kuriuos vedė kom- 
pentingi mokslo vyrai, šitų tiesų patvirtino. To re
zultate, pasakojimai apie tvėrimų, apie Adomų ir Jie- 
vų, jų pradinį nekaltumų ir puolimų pavirto mums 
pasakomis.

“Darwino triumfai sugriovė visų teologų sugal
votų tvarkų. Žmogus nėra tvarinys, nupuolęs nuo 
idealio tobulos nekaltybės laipsnio. Jisai yra gyvū
nas, palengva jgįjantis dvasinį supratimų ir tuo budu 
kylantis aukščiaus už savo tolimuosius senolius.”
Kovoje tarp mokslo ir religijos, vadinasi, mokslas ga

lų gale paėmė viršų.

^Blogiausias toj situacijoj da
lykas yra tas, kad nesveikapro- 
čiai ir degeneratai sparčiai vei
siasi. Valdžia, vidutiniškai 
imant, išledižia $350,000,000 me
tams pagerinimui visokių far- 
inos gyvulių veislės. Tuo tar
pu žmonių veislės pagerinimui 
valdžia neišleidžia nei cento. 
Tai yra, sako Whitney, labai 
liūdnas apsireiškimas. Juo la
biau, kad mokslas šiandien ga
lėtų žymiai • prisidėti prie silp
napročių ir degeneratų 
čiaus sumažinimo.

Eugenikos Draugijos tikslas, 
sako Wbitney, yra 
žmonių veislę. To 
ku atsiekti, jeigu 
kamiau suprastų 
dėsnius.—K. A.

komyliė ne tik didelė, bet ir 
aukštos kokybes.
IV. Lietuvos Koperat. Banko 

operacijų plėtimasis
metų Apyvartta litų
1921 ..................... 1,609,779.75
<922 ..................... 13,344,164.12
1923 ................. 36,918,880.62
1924 .....................  76,763,r79.52
1925 ................. 133,361,371.89
1926 ................. 82,958,930.21

skai-

NEPASISEKUS SUKILIMAS
>

US I

pagerinti 
nebūtų sun- 
žmonės tin- 
paveldėjimo

Vakar tilpusi “Naujienose” korespondencija paduo
da Tauragės įvykių aprašymų, iš kurio matyt, kad tenai 
tikrai buvo sukilimas prieš valdžių. Jam vadovavo arti
mas vai. liaudininkams atsargos kapitonas Majus ir kiti 
kairiųjų demokratinių partijų arba artimi jiems žmonės. 
Sukilėliai, kaip sako korespondentas, buvo “nuvertę” vie
tos administracijų, suareštavę policijų ir per 13 valandų 
turėję savo rankose miestų. Sukilime dalyvavę taip mies
to, kaip ir sodžiaus gyventojai. Tečiaus ištikima vyriau
sybei armija sukilėlius nugalėjo, ir dabar karo lauko 
“teismas” dirba dienų ir naktį, skirdamas mirčiai sukili
mo dalyvius.

Korespondentas patvirtina ir tų pirmiaus paskelbtų 
spaudoje žinių, kad sukilėliai paėmė iš banko 200,000 litų, 
kurių dalis paskui buvo surasta pas užmuštųjį Mikulskį, 
buvusį socialdemokratų atstovu vienam pirmesniųjų Sei
mų. Tie pinigai, pasak korespondento, buvę paimti ne 
plėšimo tikslu, bet “užlaikymui sukilėlių ir tolimesniam 
išsiliuosavimo darbo plėtimui”, ir išrodo, kad šis tvirtini
mas yra teisingas, kadangi, kaip praneša Kauno laikraš
čiai, sukilimo metu Tauragės banke buvę keletas milionų 
litų, bet jie, išimant aukščiaus paminėtuosius du šimtu 
tūkstančių, paliko neliesti.

Sukilimas buvęs įvykintas visai rainiu budu, be jokių 
aukų žmonių gyvybėmis ir turto naikinimo. Per tas 13 
valandų, kuomet miestas buvo revoliucionierių rankose, 
jame viešpatavo pilniausia tvarka ir nė vienam žmogui 
nepadaryta skriaudos. Bet valdžia, nugalėjusi sukilėlius, 
dabar juos be jokio pasigailėjimo skerdžia!

Korespondento pranešime yra įdomiausia tai, kad 
prieš sukilėlius atsisakė eiti keletas kariuomenės dalių. 9 
pėstininkų pulkas, kuris stovi Šiauliuose; Radviliškio ge
ležinkelio batalionas; auto-batalionas, stovintis Kaune, 
ir ištisos kuopos kituose pulkuose. Jeigu, nežiūrint šito
kio pasipriešinimo valdžiai kariuomenėje, Lietuvos dikta
toriai visgi sugebėjo numalšinti sukilimų, tai reikia pasa
kyt, kad tarpe valdžios priešų nebuvo susitarimo. Prie
šingiems valdžiai elementams kariuomenėje, matyt, ne
buvo kam vadovauti; antra vertus, ir sukilimas Taura
gėje galėjo prasidėti tiktai dėl to, kad revoliucinio judė
jimo priešakyje nebuvo jokio centro, veikiančio visoje 
Lietuvoje, šiaip kokia butų buvusi prasmė “versti admi
nistracijų” tolokame provincijos mieste, kuomet kitose 
krašto dalyse, ir ypatingai pačiams Kaune, nesidaro 
nieko?

Išrodo, kad vadovaujantys centrai demokratinėse 
Lietuvos partijose iki šiol dar nėra pasiryžę eiti prie val
džios nuvertimo ginkluotos kovos keliu. Ginklo griebiasi 
kolkas atskirų vietų žmonės, kuriems pritruko kantrybės 
vilkti diktatūros jungų. Bet jeigu smurtininkų gauja ne

siliaus spaudus liaudį ir begailestingai galabins drųses- 
niuosius josios veikėjus — taip, kaip dabar daroma Tau
ragėje, tai gali ateiti momentas, kad visa kairioji opozici
ja, pagaliau, nutars eiti ant žut-but. Ir tuomet valdžiai, 
kuri jau dabar sutinka atvirų pasipriešinimų armijoje, 
bus ne lengva apsidibti su savo priešais.

Vargiai gali kas nors geisti, kad ginčas tarp Lietu
vos demokratijos ir dabartinių jos valdovų butų išspręs
tas tokiu budu. Lietuvos demokratija pakankamai aiš
kiai įrodė gruodžio 17 d. įvykusiuose savo nenorų, kad bu
tų pralietas-žmonių kraujas. Bet savo žlibia, keršto ir 
baimės pilna politika smetoniniai Lietuvos despotai gali 
atvesti liaudį prie to, kad kitokios išeities jai nebebus, 
kaip tik imtis paskutinės priemonės.

Griaunama fabrikai, ku
rie davė galimybės 
keliems žmonėms mi- 
lionieriais tapti. — 
Kiek Amerikai atsiei
na silpnapročių išlai
kymas?

dolerių buvo išleista įrengimui 
tinkamo fabriko. Ant galo, jie 
turėjo Visais 
fabrikų; visa 
tai rinkos.

atžvilgiais gerų 
kas jiems truko,

galimybės par-

ANGLŲ VYSKUPAS PRITARIA DARWINUI

Anglijoje jau ne tik mokslininkai, bet ir aukštieji 
dvasiškuos atstovai viešai stoja už Darwino teoriją, kuri 
aiškina žmogų esant kilusį iš žemesniųjų gyvūnų.

Rugsėjo 25 d. Birminghaino vyskupas, Dr. Ernest 
W. Barnes, savo pamoksle Westminster bažnyčioje, prieš 
skaitlihgą klausytojų minią, pareiškė/ kad Biblijos pasa
kojimas apie pasaulio sutvėrimą neatitinka faktams, ku
riuos yra surinkęs mokslas.

“Prieš penkias dešimtis metų”, tarė vyskupas, 
“Charles Darwin pasakė, kad žmogus esąs išsivys-

Prieš kiek laiko Nebraskoj 
buvo nugriautas Lakeside po- 
tažio fabrikas. Mašinos ir vi
si įrengimai tapo už centus 
parduoti. O tuo tarpu karo 
metu ix)tažio biznis buvo neį
manomai pelningas. Jaunas 
chemikas ir jo draugai tapo i>a- 
sakiškai turtingi; dykumose dy
go milžiniški fabrikai, kaip 
grybai po lietaus.

Bet dabar ten vėl ramu; ke
liai pradeda žole užaugti, Lau
kiniai gyvuliai slankioja apie 
Inikužes, kur pirma šimtai dar
bininkų gyveno.

Farmeris Lawrence McCarthy 
buvo pirmas, kuris pastebėjo 
potažį. Vienok tikimo ironijos 
buvo lemta, kad jis negavo nei 
cento iš tų milionų, kurie su
plaukė j laimingųjų kišenes. Jis 
mane, kad potažis buvo alkali- 
nas, nes jo galvijai pradėjo 
gaišti. Kadangi visur vande
nyj buvo to “alkalino”, tai 
McCarthy nusprendė į kitą vie
tą išsikraustyti.

įPrieš apleidžiant savo žemę 
McCarthy pasiuntė sempelį j 
Omaha. Tatai buvo 1909 m. 
Chemiškas analizas parodė, kad 
vandenyj yra nemažai potažio; 
vienok ne pakankamai daug, 
kad jo išskyrimas iš vandens 
apsimokėtų. Visas reikalas bu
vo užmestas, kol jaunas chemi
kas, John II. Snow, nesumanė 
McCarthy apylinkę aplankyti.

Atostogų laiku jis su savo 
draugu Carl Modisett išvyko į 
šiaurvakarinę Ncbraskos dalį. 
Kraštas padarė albai blogą įspū
dį. Ežerai, kuriuose nesimatė 
jokios gyvybės, atrodė labai ne
jaukus.

Vieną šaltą vakarą Snow ap
leido savo palapinę, kad kiek 
pasivaikščioti ir sušilti. Kuriam 
laikui praėjus, jis sugrįžo visas 
susijaudinęs ir savo draugui 
ųranešė, kad suradęs daug pb- 
tažio. Potažį jis surado Jesse 
ežere, kuris randasi trylikos my
lių atstume nuo Alliance.

Kartu su Modisett ir Victor 
Jeep, Tekamah drabužių krau
tuves manadžeriu, jis įgijo tei
sę ant mineralų. Jie tuoj įstei
gė stovyklą netoli nuo ežero ir 
stvėrėsi darbo. Patyrimas pa
rodė, jog- traukti iš ežero mi- 
reralinį vandenį ir jį išgaruo- 
J.inti neužsimoka.

Jiems pinigai buvo tiek rei
kalingi, kad už forduką jie 
ši ulė pusę savo interesų. Nie
kas to pasiūlymo nepriėmė. 
Ateitis parodė, kad tas pasiu- 
ymas buvo vertas kelių milio

nų dolerių.
Jie kreipusi į Omalios banki

ninką T. E. Slevensą, prašyda- 
ni finansiškos paramos. Pas- 
arasis sutiko duoti pinigų.

1911 m. buvo išleista $5,(MM) 
pastatymui bokšto, kur buvo 
raukiamas vanduo,, o paskui 
Šgaruodinamas. Vanduo išga

ruodavo, o potažis' pasilikdavo. 
Savo produktą jie pasiuntė trą
šų fabrikams, 1x4 atsakymai 
aivo ne labai prielankus.

Del primo nepasisekimo jie 
nenuleido rankas Tūkstančiai

Neturėdami 
duoti savo produktų, jie atsi
dūrė nejmanomai keblioj padė
tyj, Jiems gręsė bankrutas.

Prasidėjo pasaulinis karas. 
Vokiečiai nebegalėjo įvežti į 
Ameriką potažo. O tuo tarpu 
tas mineralas buvo labai reika
lingas tiek žemdirbystei, tiek 
amunicijos dirbimui, 
mai pradėjo plaukti į 
kos fabriką. Netikėtai 
Hoffland miestukas su 
ventoj ų.
geležinkeliams 
transportaciją 
mokesnių 
1918 m.

LIETUVOS KOPERACIJOS 
BANKAS

I. Lietuvos Koperacijos 
sudėtis

įkinko

Užsaky- 
Nebras- 

i saugo 
500 gy-

Kompanija sumokėjo 
$500,(MM) už 
ir $1,(XX),000 

valdžiai vien tik

Lietuvos Koperacijos Bankas 
pradėjo veikti 1920 m., jo na
riais gali būti įvairus koperary- 
vai ir jų sąjungos, savivaldy
bės ir įvairios visuomeniškos ir 
kultūriškos organizacijos. 
(Banko įstatų 6§).

1927 m. liepos 1 dienai L. 
Koperacijos Bankas turėjo 261 
narį, kurių tarpe Lietuvos Ko
peracijos Bendrovių Sąjungą, 
Lietuvos žemės Ūkio Kopera- 
tyvų Sąjungą, Koperacijos Są
jungą “Spaudos Fondą”, Kauno 
vartotojų bendrovę “Paramą” 
ir 160 kredito koperatyvų,
II. Lietuvon Koperacijos 

atsakomybė.
Lietuvos Koperacijos

kas 1927 m. liepos 1 d. turėjo 
savų kapitalų 507.814 litų. Be 
to L. Koperacijos Banko nariai 
atsako už Banko pasižadėjimus 
du kartu tiek, kiek jiems leis
ta kredito. Š. m. liepos 1 dienai 
L, Koperacijos Banko nariai 
nešė atsakomybę už Banko pa
sižadėjimus 3.759.000 litų su- 

!ma. Tuo budu Lietuvos Kope
racijos Banko atsakomybe, su
dėjus kartu nuosavus kapitalus 

I ir narių atsakomybę, siekia iš 
įotaž'io' karu- viso 4-266.814 litų.

Kiekviena Lietuvos Kopera
cijos Banko išduota paskola ap-

Banko

Jesse ežeras pasidarė tikra 
aukso kasykla. Tapo išgręžta 
4,(MM) šulinių, kad įmsiekti gi
lumoj esamą potažį. Aštuoni iš- 
garuodintojai kas dieną paga
mindavo 200 tonų potažio. Be 
to, Hofflando fabrikui priklau
sė apie 30 kitų ežerukų, iš kur 
buvo imamas potažis.

Tik vienas Hofflando fabri
kas pagamino $12,000,000 ver
tės potažio. Sno\v ir jos drau
gų pasisek i mas paskatino far- 
merį John Kiauše atidaryti nau
ją fabriką. Keletui metų pra
ėjus jis įgijo “L 
liaus” vardą.

Potažis padarė milionierium i drausta du kartu didesne aesa- 
ir larmerį I. B...1 lordą. Iš I)en- ikomybe, todėl Bankas skoiinda- 
vero advokato jis nupirko t ar- mas savu3 pinigus, nieko neri
mą, kur buvo ir ežeras. Ežero lakuoja ir lengvai gali juos at- 
jis nenorėjo imti ir sutiko pa-!-l: ' -------

likti jį advokatui, jeigu tasai 
nuleis $1(M). Advoktas nenusi
leido, ir tokiu budu Kordui 
ežeras teko už $100. Keliems 
metams praėjus Hord iŠito eže
ro gavo $1,000,(XX) vertės po
tažio.

Mūšių paliaubos padarė galą 
naujų milionierių augimui. Mė
nesiui praslinkus po paliaubų 
pasirašymo iš Europos vėl pra
dėjo plaukti vokiečių potažis. 

* * *
Amerikos įstaigose randasi 

daugiau pamišėlių, negu uni
versitetuose ir kolegijose stu
dentų. Tokį pareiškimą pada
rė Leon F. Whitney, Jungti
nių Valstijų Eugenikos Draugi
jos sekretorius.

Whitney sako, jog Amerikos 
įvairiose įstaigose randasi 500,- 
000 silpnapročių. Be to, dar yra 
apie 2,(MM),000 žmonių, kuriems 
įstaigų priežiūra butų reikalin
ga. Amerikoj butų dar galima 
priskaityti apie 5,(MM),(MM) žmo
nių, kurie protiškai tiek žemai 
stovi, jog nepajėgia pradinėj 
mokykloj mokytis. Tai dar ne 
visa. Randasi taipgi apie 20,- 
()()(),()()() žmonių, kurie jokiu bu-, 
du negalėtų pradinės mokyklos 
baigti. Jų užlaikymui išleidžia
ma milžiniškos pinigų sumos.

Massaclmssetts valstijai silp
napročių prižurėjimas atsieina 
30.5'/ visų išlaidų. (> kur dar 
visokie fondai, kurių tikslas yra 
šelpti silpnapročius? New Yor- 
ko valstija tam pąt tikslui iš
leidžia apie $11,230,(XX). Jung
tinės Valstijos nesveikapročių 
priežiūrai 1916 m. išleido $75,- 
203,239. Tiek buvo išleista vien 
tik jų užlaikymui. Įstaigų ir jų 
inventoriaus verte į tą sumą 
neįeina.

Ban-

siimti. Taigi, įdėti L. Kopera- 
cijos Bankan indėliai tvirčiau
siai apsaugoti. Jeigu L. Kope
racijos bankas tdrės daugiau 
indėlių ir tuos indėlius skolins 
savo nariams koperatyvams, 
tai L. Koperacijos Banko at
sakomybė padidės 
tiek, kiek naujai 
paskolų.

Tik Lietuvos 
Bankas geriausiai 
dėlius.

du kanu 
bus išduota

Koperacijos 
atsako už in-

III. Lietuvos Koper. Banko 
sakomybė labai tvirta

100 kredito koperatyvų turi 
21,000 narių, kurių tarpe 17,000 
ūkininkų. Visų 24,000 kredito 
koperatyvų narių turtas siekia 

700,000,000 litų, o jų atsakomy
be už 160 kredito koperatyvų 
1 asižadejimus 50,000,000 litų. 
Taigi, Lietuvos Koperacijos 
Banko atsakomybė, kuri kaip 
matėme š. m. liepos 1 dienai 
buvo lygi 4,266,814 litų rėmėsi 
vienoje dalyje 160 kredito ko
pei’. narių turtu, kuris lygus 
400,000,000 lit.

Be kredito koperatyvų Banko 
nariais yra Lietuvos žemės Ūkio 
Koperatyvų Sąjunga, Lietuvos 
Koperacijos Bendrovių Sąjunga, 
Koperacijos Sąjunga “Spaudos 
Fondas”, kurių kapitalai ir jų 
narių atsakomybe labai didelė.

Be sąjungų ir kredito kopc- 
ratyvų Lietuvos Koperacijos 
Banko nariais yra dar 98 var
totojų ir gaminimo koperatyvai, 
kurių kapitalas ir jų narių at
sakomybė taip pat labai didelė.

Lietuvos Koperacijos Bankas 
turi didelius nuosavus namus 
Kaune ir Šiauliuose. Kiti L. Ko
peracijos Banko nariai taip pat 
turi nuosavų namų. Taigi Lie
tuvos Koperacijos Banko atsa-

at-

1926 metais ĮJanko apyvarta 
todėl sumažėjo, kad Banko val
dybos nutarimu buvo sumažin
tos inkąso operacijos.
V. Lietuvos Koperacijos Banko 
bendrdarbiavimas su Amerikos 

lietuviais
Iki šiam laikui L. Koperaci

jos Banko bendradarbiavimas 
su Amerikos lietuviais dar ne- 
išsiplčtė, daugiausia dirbama 
pinigų persiuntimo srityje.

L. Koperacijos Bankas gau
na perlaidas išmokėti Lietuvoje 
iš atskirų Amerikos lietuvių ir 
daugiausia per “Naujienų” ben
drovę, The West Side National 
Bank, The Chase National Bank, 
Lithuanian Press, John J. Zolp 
ir V. M. Stulpiną.

Amerikos lietuviai, atvažiavę 
Lietuvon, dažnai padeda savo 
pinigus L. Koperacijos Banke, 
bot nuo praeitų metų žiemos 
pradėjo prisiųsti indėlių lietu; 
viai tebegyveną Amerikoje, š. 
m. liepos 1 dieną lietuviai, te
begyveną Amerikoje, yra įnešę 
indėlių Liet. Koperacijos Ban
kan 109,000 litų arba 10,900 
dolerių. Tiesa, dar suma nedi
delė, bet, anot žmonių, pradžia 
galvą laužo.

L. Koperacijos Bankas sulyg 
Amerikos lietuvių įgalioijmais 
daro nojudomojo turto pardavi- 
mo-pirkimo aktus, atlieka turto 
pasidalinimą tarp giminių, ieško 
skolas ir t.t. ]“T.”[.

Diktatūra Lietuvoj ir
Vilnius '

šiame straipsnyje tenka pa
liesti gana svarbus klausimas 
apie dabartinių Lietuvos val
dytojų politiką ir Vilniaus at
vadavimą.

Nors nei viena buvusių val
džių negalėjo pasigirti išspren
dimu tos sunkios problemos, 
bet visgi metai laiko atgal Lie
tuvos padangė buvo kur kas

skaistesnė, negu dabar. M. 
Šleževičiaus valdžia įstengė iš
gauti Lietuvai pripažinimą Vil
niaus iš didžiosios Europoj vals
tijos, kuriai minėta teritorija 
.seniau priklausė. O pasaulinė 
opinija buvo musų pusėj.

Nelemtas gruodžio mėnesio 
perversmas suardė visą musų 
pamatą sostinės vadavimui. 
Simpatija, kurią turėjo Lietuva 
užsieniuose, staiga pranyko. 
Demokratiniai sluoksniai ėmė 
žiūrėti kreivai į mus, įtardami 
nemokėjimu valdytis. Šen bei 
ten girdėjos atviros kalbos, 
kad jeigu lietuviai dabartiniam 
plote neįstengia susitvarkyt, 
tai kas bus, kuomet jie atgaus 
yilnių. šiaip ar taip, bet su 
pasauline opinija turime skai
tytis, nes nuo jos priklauso ga
lutinas pasisekimas musų dar
bo ir pastangų.

Iš kitos pusės žiūrėdami, pa
matysim, kad ir pati Lietuva 
virto ginkluota stovykla. Nor
malus piliečių gyvenimas tapo 
suvaržytas, o visos stipriosios 
pajėgos .nukreiptos į vidujinius 
vaidus. Nepakęsdami šio sto
vio, žmonės nerimauja, kelia 
riaušes. Aišku, kad musų vals
tybinis organizmas nėra svei
kas ir kaipo tokis netinka bile 
svarbesniam darbui.

Visos iš Lietuvos žinios, ku
rias mes Amerikoj skaitome 
šiurpulių apimti, beabejo, pasie
kia ir vilniečius. Kokį gį jie 
Tpudį gauna apie Lietuvą, bu
simą jų tėvynę? Nemanyčiau, 
kad jis butų labai geras. Vol
demaras ar Smetoną savo elge
siu ne daug kuo skirias nuo 
Pilsudskio. Kai kurie amerikie
čių laikraščiai prilygina juos 
net prie rusų komunistų!

Vilniečiai, kaip ir visi kiti 
žmonės, trokšta laisvės. Savo 
šalies valdyme jie nori turėti 
pilną balsą ir todėl kiekvienas, 
kurs neigs jiems šias teises, ne
galės būti jų draugas.

Tik demokrati ngai Lietuvai 
atsidarys vartai į Vilnių. Ir 
besiiengdami minėti liūdnas 
septynių metų Vilniaus pagro
bimo sukatkuves, atsiminkim, 
kad okupuoto krašto vadavimas 
iš svetimų jungo yra artimai 
surištas su grąžinimu Lietuvos 
žmonėms visų politinių teisių, 
kurios užrašytos musų konsti
tucijoj.—M. V.

Garsinkitės Naujienose

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46tn St. Chicago, III.
................................................................ ..

f ■■ ........... .. " *

f A. L. Davidonis, M.* D.
ir DR. J. A. G00DHART

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos:! nuo 9 iki 11 vai. ryte;
l nuo 6 iki 8 vai. vakare

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicafo, III.

kl

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

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

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 Sb. Wet>tern Avė.

Tel. Lafayette 4146
„ i , J nuo 9 Jki 11 v. ryto
Valandos ( nuo g 9 vajt vake

u

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. V eželis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoi 

CHICAGO. ILL.

Off. Yards Š557 Ros. Hemlock 1385
DR. JONAS MOCKUS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal sutarti 
3401 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.
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MARIJONA KAMINSKIENĖ
(Burbiutė)

•
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 28 d., i vai. ryto, 
1*927 m., sulaukus 19 iu. am
žiaus. Gimus Stolaukia kaimo, 
Pajevonio i>arap., Vilkaviškio 
apskr. Paliko dideliame nu* 
liūdime savo vyrą Juozapą, 3 
sūnūs: Antaną, Juozą ir Ed
vardą ir t dukteris: Oną, 
Magdeleną, ledą ir Katariną. 
Kūnas pašarvotas randasi 1222 
N. Ilermitage avė., Chicago. ’

Laidotuves įvyks rugsėjo 30 
dieną, 10 vai. ryto iŠ namų į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Marijonos Ka
minskienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame 
Vyras Juozapas, sūnus 

ir dukterys.
laidotuvėse patarnauja gra

bučius Butkus Tel. Canal 3161

Af A
MARIJONA 

ANDRIJAUSKIENĖ 
Po tėvais Jurėnaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 26 dieną, 9:19 vaalndą 
vakare, 1927 m., sulaukus _ 33 
metų amžiaus, gimus Panevėžio 
apskričio, Kupiškio parapijos, 
Vilniaus vienkiemio. Amerikoj 
išgyveno 3 metus, paliko dide
liame nubudime vyrą Lauryną, 
seserį Oną, brolį Franciškų, švo- 
gerį Mikolą Švėgždą ir gimines, 
o Lietuvoj motiną Marijoną ir 
seserį Emiliją. Kūnas pašarvo
tas, randasi 5823 S. Troy St.

laidotuvės įvyks Pčtnyčioj, 
rugsėjo 30 dieną, 1:30 vai. po 
I ietų iš namų bus nulydėta į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. M. Andrijauskie
nės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Nyrąs, Sesuo, Brolis, 
Avogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Endeikis, tel. Yards 1741*

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

GRABORIUS r
Musų patarnavimas į* *8* S 
laidotuvėse ir kokia- i 
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas 
m brangus, todėl 
neturime išlaidų už- 
laikymu skyrių. ***

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

> ....» ~ - -

S. 0. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, UI.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

J F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 
Grahorius Chicagoje

Laidotuvėse t.atar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kati priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

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

SKYRIUS:
S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063
v - ..J

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 
gosr.,3 Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Ilermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4117 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 .So. 49 Ct., Cicero 

Tei. Clčcro 3794 ir 8094 
ĮKYRIUS

3201 Aubu-r. Avė., jei. Blvd. 3201 
■■■■ - . .. , ■ , Z

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vaičkaus figos lapelis
J. Vaičkus, nevykusiai pasta

tęs “Du keliu“ ir susilaukęs ne
prielankios kritikos, bandė 

'grubijoniškai pasikolioti, (tokiu 
jau, matyt, jo natūra), bet-tuo 
nieko neatsiekė. Tad atsirado 
Graiboneranda, kuris irgi ban
do ginti Vaičkų — pridengti 
Vaičkų figos lapeliu — ką ten 
keli metai atgal pasakė aipie tų 
veikalą ir Vaičkaus jo pasta
tymą Kaune rašytojas Balys 
Sruoga, žinoma, pabraukęs vi
sas tas vietas, kur Balys Sruo
ga giria Vaičkaus teatrą. Po 
to Graiboneranda išdidžiai pa
kiša Chicagos recenzentams: 
žiūrėkite, ką sako Balys Sruo
ga ir kiti filozofai, o jus visi 
peikėt, — jus nesuprantat,

jums trūksta veikalo supratl- 
(mo. Girdi, išlaikė kvotimus ar
tistai ir publika (kantrumo!), 

I bet ne recenzentai.
Balio Sruogos įvertinimu 

to veikalo turbut norima pri
ma prikišti Algirdo atsiliepi
mui apie tą veikalų. Tiesa, su 
Algirdo kritika to veikalo ne
sutinku nė aš. Tas veikalas yra 
daug gilesnis ir vertingesnis, 
negu pristato jį Algirdas. Bet 
jis (veikalas), kaip man išro
do, rašytas greičiau ne scenai, 
o skaitymui. Bent ne Amerikos 
scenai, kur veikimas turi vys
tytis greitai ir jokių nuobodžių 
monologų neleistina. Tai Ame
rikos teatro ypatybė ir todėl, 
kas tinka Europos teatrui, tas 
netinka Amerikos teatrui, štai 
kada Maskvos Dailės Teatras 
statė Chicagoje rusų veikalus, 
tai amerikiečiai tų veikalų jo
kiu būdu negalėjo suprasti. 
Jiems keista atrodė viename 
Čechovo veikale, kada trys se
serys dejuoja norinčios važiuo
ti į Maskvą ir — nevažiuoja. 
Amerikiečių nuomone: kam de
juoti, jei nori pamatyti Mask
vą, tai reikia tik pasiimti 
traukinį ir važiuoti, o ne dejuo
ti ir namie sėdėti. Į šį skirtu
mą teatruose turėtų atkreipti 
savo domę ir Vaičkus ir turėtų, 
statydamas veikalus, taikintis 
prie amerikiečių, peš mes, ame
rikiečiai lietuviai, nesame auklė
tiniai Liet, teatro, kurio didžiu
mai musų ir neteko matyti, bet 
Amerikos, ir todėl ir veikalai 
turi būti parinkti tokie, kurie 
atitinka Amerikos teatro reika
lavimams, o ir pastatyti taip, 
kaip juos pastatyti reikalinga.

Graiboneranda prikiša recen
zentams veikalo nesupratimą. 
Padekime, kad jie ir nesupra
to. Tame nieko stebėtino: jei 
jie nebuvo pirmiau jo skaitę, 
tai iš Vaičkaus pastatymo jo
kiu budu ir negalėjo to veikalo 
suprasti ir jį įvertinti, nes 
Vaičkaus pastatyme pats vei
kalas ištikrųjų išrodė labai 
menkas. Tečiaus keisčiausia, 
kad ir pats Vaičkus to veikalo 
nesuprato, kitaip nebūtų leidęs 
Tendžiulytei (Bitai) kiekviena
me akte vis kitokiais kostiu
mais rėdytis. Juk ji darbininkė, 
beturtė, neturinti net pastogės 
ir gimdimo skausmuose su
kniubo ant klebonijos slenksčio. 
Iš kur tad pas ją atsirado ke
lios šilkinės šlebės, šilkinės 
pančiakaitės ir tokis aristokra- 
tingumas, kad nors sunkiai sir
gdama ji turi kelis sykius į 
dieną persirėdyti? Jei butų su
pratęs, tai Uola nd i jos pajūrio 
kaimelio viršininką (ne polici
ninką) nebūtų parėdęs Ameri
kos policisto uniforma, dagi su 
buože! Taigi netik recenzentai 
nesuprato veikalo (iš Vaičkaus 
pastatymo), bet ir pats Vaič
kus.

Dabar apie vaidinimą. Ban
doma pateisinti nevykusį vai? 
dinimą Liet. Auditorijoj, Ghi- 
cagoj* Balio Sruogos atsiliepi
mu apie vaidinimą Kaune. Tai 
labai silpnas pasiteisinimas. 
Galėjo Vaičkus labai gerai pa
statyti Kaune ir labai silpnai 
Chicagoj. Nedideliame, bet jau

kiame ir gerai įrengtame Kau
no teatre vaidinimas, ištiktųjų, 
gal ir galėjo būti geresnis, jei 
Vaičkus geriau prisirengė prie 
jo. Bet Chicagoj dar neteko 
matyti, kad Vaičkus kada nors 
butų buvęs prisirengęs prie 
vaidinimo ’ (kalbu ne vien 
apie p. Vaičkaus asmenį, 
bet apie visą jo teatrą). 
Juk tankiai Vaičkus tik pasku
tinę dieną pakviečia artistų 
vaidinti. Antra, gal Lietuvoj 
nestatoma tokių didelių reika
lavimų teatrui, kiek čia: mes 
daug daugiau iš paprastų my
lėtojų reikalaujame, negi kad 
ikišiol įstengė duoti Vaičkus. 
Apie nedidelius reikalavimus 
teatrui Lietuvoj verčia manyti 
B. Sruogos posakis, kad Vaič
kaus vaidinime buvo visiška 
sandara (harmonija). Harmo
nijos Vaičkaus vaidinimuose 
dar neteko matyti — nuo pat 
pirmo vaidinimo Eiglitz Street 
teatre iki paskutinio. Esu ma
tęs vilk visus Vaičkaus vaidi
nimus Chicagoje, bet nė vie
name jų nebuvo harmonijos. 
Kartais artistai, pavieniui pa 
imti, vaidino gerai, bet visame 
vaidinime visuomet stokavo 
sandaros, sąryšio, o todėl ir rei
kiamo įspūdžio. Kaip, tad galė
jo būti sandara Kauno vaidini
me, o jos niekad nebūti Chica
goje? Ar tai reikštų, kad Vaič
kus vieton progresuoti — reg
resuoja ir dabar daug silpniau 
vaidina, negu vaidindavo pir
ma?

Kad /aičkus niekad ncprlsl 
rengia prie \aidinimų; apie ta. 
kalbėti netenka. Dar nė vieno 
veikalo jis nepastatė pilnai pri
rengto, nežiūrint kaip tankiai 
tas veikalas buvo kartojamas. 
Visuomet artistai rplių nemo
kėdavo, veikalas nesurepetuo
tas, pastatytas tik apgraibo
mis, nevykusiai. Ir kuomet 
recenzentai tai pastebi, — jie 
lieka kalti: girdi, nesuprato, 
piktus norus turėjo, be sąžinės! 
Ne recenzentai nesupranta, bet 
pats Vaičkus nesupranta, ar ne 
nori suprasti, kad mes, chica- 
giečiai, nesame kūdikiai, bet 
esame matę gerų vaidinimų h 
nepriimsime nevykusių vaidini
mų, nežiūrint kokiais gražiais 
vardais ir titulais — dramos 
teatrais, dramos tėvais ir tt.— 
ne butų papuošti. Mums ne var
das svarbus, bet pati esmė ir 
mes tuščio dalyko nepulsime 
girti, nežiūrint kokiomis plun
ksnomis nė butų papuoštas.

Kartą Vaičkus dejavo, kad 
mes neturime Dostojcvskių ii 
kitų žymių teatro kritikų. Taip 
jų neturime, bet mes ikišiol ne
turime ir teatro. Tas “teatras“’, 
kurį mums davė Vaičkus, dar 
nėra teatras, nėra net nė šešė
lis tikrojo teatro. Esu matęs 
daug geresnių ir rūpestingiau 
prirengtų paprastų mylėtojų 
vaidinimų, negu mums davė 
Vaičkus, net ir tuose pačiuose 
veikaluose. Pav., kad ir tą pa
tį “šalaputrį“, Vaitekūnas su 
Mockiene daug geriau suvai
dindavo daugiau desėtko metų
atgal, negu Vaičkus įstengė 
suvaidinti Eigth Street teatre, 
debiutuodamas kaipo • “dramos 
tėvas“ Chicagoje, nors su tuo 
veikalu buvo apvažiavęs jau 
pusę Amerikos. x

Kas link publikos išlaiktmo 
egzamino, tai ji ištikrųjų iš
laikė: ji nuo pirmo vaidinimo 
pilnai įvertino Vaičkaus “teat
rą“ ir 1iuo to laiko, ko labiau
sia Vaičkaus vaidinimams sto- 
kuoja,. tai— publikos. Jei Vaič
kus su vargu sutraukia porą 
šimtų žmonių, tai jau džiaugia
si didžiausiu pasisekimu, kuo
met vietos mylėtojai visuomet 
turi po kelis šimtus publikos.

Aš nežiūriu bevilčiai į Vaič
kų. Pas jį yra spėkų. Kai-kur 
Vaičkus (Goliaus monologo 
“Genovaitėj“) ir Tendžiulytė 
(Br. Vargšo “žmonės“) pasiro
dė dideliais artistais. Turėjo 
gerų padėjėjų — M. Kasparai
tį, (kuris, deja, pats vaidinti 
negali, bet yra nepavaduoja
mas, brangus ir visa siela atsi
davęs teatro darbininkas), 
Gulbinienę, Millerienę (Petrai- 
čiutę), Vaitekūną, Sankuną, 
Briedį ir daug kitų. Su tokio
mis spėkomis galėtų sutverti

[Pacific and Atlantic Photo]
Isadora Duncan, amerikietė 

šokikė, kuri žuvo nelaimėj: jos 
šaliko galas apsiviniojo apie 
automobilio ratų ir ją pasmau
gė. Ji nuo kelių metų gyveno 
Rusijoj ir buvo vedusi rusų po
etą Sergei Jessenin, su kuriuo 
betgi persiskyrė. Paskui Jesse
nin nusišovė. Jaunystėj ji bu
vo pagarsėjusi šokike ir net ka
raliai varžėsi už jų, o Vokieti
jos Wilbvlma» jai net teatrų pa
statė.

gerą teatrą, jei Vaičkus mažiau 
kalbėtų ir girtųsi, bet daugiau 
dirbtų. Tuščios gi šnekos ir 
pagiros kas buvo Kaune, teat
ro Chicagoje nesutvers. Butų 
daug geriau, kad vieton den
gus Vaičkų Balio Sruogos fi
gos lapeliais, Graiboneranda 
patartų jam daugiau dirbti. 
Tuomet Vaičkus susilauktų ge
resnių pasekmių ir tada nerei
kėtų rugoti ant recenzentų. Bet 
darbo pas Vaičkų kaip tik ir 
nematyt. Tai ir yra didžiausia 
Vaičkaus silpnybė. •

—B. (Viešintiškis).

Art. St. Pilka Brooklyne
Art. St. Pilka jau pradėjo 

•engtis prie perstatymų. Dabar 
isai apsistojo Brooklyne, kur 

ketina ir pradėt organizuot ar
tistines jėgas. Jisai sako, kad 
šiį žiemos sezoną pastatysiąs 
scenoje keletą > gerų dramų. 
Kaip tiktai spėsiąs sudaryti ar
tistų grupę, tuoj pradėsiąs ren
gtis prie vaidinimo.

Art. Pilka yra gerai žinomas 
didesnėms lietuvių kolionijoms, 
nes praeitą žiemą jisai gerai 
pasižymėjo patiekdamas lietu
viams gan gerų perstatymų. 
Nėra abejonės, kad šią žiemą 
jisai dar geriau pasirodys. Nė
ra to dalyko, kas neprogresuo 
tų. O art. Pilka pats sako, kad 
praeitų melų jo darbuotė lietu
vių tarpe parodė, ko musų pub
lika nori, ir ką artistas jai ga
li duoti.

Art. St. Pilka gavo daug pa
kvietimų iš įvairių lietuvių ko- 
lionijų, kad jisai aplankytų jas 
su savo teatru. Į Chicagą at
važiuosiąs apie Naujus Metus.

Well, p. Pilka, atvažiuok, 
chicagiečiai tamsios laukia. 
Chicagiečiai jau moka įvertint 
gerą teatrą, dainą ir muziką. 
Mums reikia stiprių artistinių 
jėgų, o turėdamas mes pilnai 
jas įvertinsime. —Chicagietis.

Marųuatte Park
Politikierių susirinkimas

šios kolonijos politikierių 
kliubas — American-Lithua- 
nian — laikys labai svarbų 
mėnesinį susirinkimą ketvirta
dieny, rūgs. (Sept.) 29 d., Ka- 
pelanijos kambariuose, Talman 
ir Marąuette road. Susirinki
mas įvyks punktualiai 8:00 v. 
vakare.

i
Moterys, vyrai, nariai pribu

kite, nes bus daug kalbama 
apie taksus, apie pilietybę ir 
apie kitus dalykus liečiančius 
politikos darbuotę. —Valdyba.

Town of Lake
Vakar išsikalbėjome su vie

nu vietos biznierių apie “vis
ką“, Tarpe kita ko patsebiu 
jam: “Town of Lake upielinkė 
pasilieka tokia, kokia buvo per 
metų melus.“

“Klysti, jis saku? musų apie- 
linke mainosi, tik tamsta ne
matai. Ir nematai todėl, kad 
pasikeitė ji greičiau iš vidaus.“

“Kaip?“, klausiu. “Nagi taip, 
atsako biznierius, seniau par
neš, būdavo, burdingierius pei- 
dę, šeimininkė tuojau paims da
lį algos už kambarį ir bučer- 
nei užmokėti. O jau kas paliks, 
tą gali burdingierius nešti kar- 
čiamon. šiandien gi šeimininkes 
pačios verda gėrimus. Taigi, 
kai burdingierius pareina namo 
su pėde, tai šeimininkė pir
miausia atsiima už munšainė- 
!ę, kuria vaišino ant bafrgo, o 
jab kas liks iš pcides, tik tas 
eina bučernei mokėti.

To negai a. Seniau dauguma 
šeimininkių varydavo burdingie 
rius saliunan gerti/ kad namų 
gerdami namie neterštų. Dabar 
gi damgelyj atsitikimų šeimi
ninkės vys laukan burdingie- 
rių, jei pamatys, kad jis pini
gus saliune praleidžia, o ne na
mie. Taigi matai, kad laikai žy 
miai persimainė.“

Nurodžiau, kad dabar visgi 
triukšmo mažiau, negu seniau 
būdavo. Taip, atrėmė biznierius 
triukšmo mažiau, bet žulikys- 
čių daugiau. “Vaikėzai dar jau 
m, dar mokykloj vertėtų sėdėti, 
o pažiūrėk — jau sukinėjasi, 
jau taikosi, kad ką nuniaukti. 
Štai aną dieną, taip apie 11 v. 
vaare, mano krautuvė buvo 
tamsi, pažvelgiau per langą, 
matau vaikėzas sukinėjasi apie 
automobilį. Ve ir kitas — pa
žinau lietuvių vaiką. Taikosi 
“nurėdyti“ kaimyno automobi
lį. Perspėjau kaimyną. Tas 
atidarę stubos duris. Vaikėzai 
nubėgo. Ant rytojaus tečiąu pa
stebėta nuluptas termometras 
(gradusninkas). Menkas daly
kėlis, bet labai karakterinąas: 
kokie žulikėliai, tokios ir vagys
tės, bet visgi vagystės.

“Na, o ką tėvai sako?“ “Tė
vai — vieni nepaiso, kiti nega
li suvaldyti, o yra ir tokių vai
kėzų, kurie tėvų neturi. Su
pranti, ne visų tėvų vaikai yra 
tokie, šioj, kaip ir kitose apie- 
linkėse, didžiuma jaunuomenės 
yra gera. Vienok nuošimtis iš
dykusių didelis, štai kas Išro
do blogai.“

“Kas gi reikėtų daryti, idant 
pašalinus tas apielinkės gyve
nimo ydas? “Nežinau. Gal rei
kėtų pakeisti visas gyvenimas. 
O kadangi jo pakeisti negalima, 
tai ir išeities nematau.“

— Reporteris.

Bridgeportas
Iš Draugystės Palaimintos 

Lietuvos veikimo

Draugystė Palaimintos Lietu
vos laikė mėnesinį susirinkimą 
rugsėjo 14 d., Lietuvių Audito
rijai. Draugystės pirm., atida
rius susirinkimą, buvo skaity
tas protokolas ir priimtas. Pirm, 
pranešė, kad graboriui už grab- 
nešių vežimą reikia mokėti 
$19.50. Nutarimų rast, prane
šė, kad yra padarytas nutari
mas duoti antrą dešimties do
lerių vertės dovaną nesirgu- 
siems per 20 metų, — tik tietns 
nariams, kurie įstojo pirmų me
tą šiai draugystei susitverus. 
Kasierius pranešė, kad iš First 
Trust and Savings Bank už pu
sę metų nuošimčių gauta $15.12. 
Auditorijos raportas, išduotas 
per dr-ją Rūtą, liko priimtas. 
Bengiamam baliui lapkričio 20 
dieną išrinktas komitetas iš 
šių labai gabių dr-gų: A. Gurs
kio ir K. Kazlausko, Todėl rei
kia tikėtis, kad sulauksim gra
žaus ir užganėdinančio baliaus. 
Chicagos lietuviai, “Naujienų“ 
skaitytojai, yra meldžiami tč- 
,myti “Naujienose” skelbimus, 
kad nepraleidus šio puikaus ba
liaus.

Ant galo buvo išduoti ir pri-

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND S i ATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:30 Jkj 4:30 po pietį)

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD, 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randas 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMT'TR IRTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAI 
Palengvina aklą įtempimą, kurit 

esti priežaBtimi galvos akaudšjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervu otų 
mo, skaudamą aklų karttį, atitafru 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati 
taiso trumparegystę ir toliregysU 
Prirengia teisingai akinius. Visuo 
gs atsitikimuose egzaminavimas da 
romas su elektra, parodančia ma 
žiausias klaidas. Speciali atvda at 
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 va]. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p

i 4712 So. Ashland Avė.
'[et. Boulevard 7589

i—J---------------------------------- —--------------

imti ligonių lankytojų raportai. 
Tuomi susirinkimas ir užsibai
gė-

Draugystės turtas iki šiai die
nai yra $10,366,16.

Ig. Žilinskas, rast. 
1526 S. 18th Ct., Cicero, 111.

Roseland
Lietuvių Scenos Mylėtojų 

Ratelis jau rengiasi prie savo 
vakaro, kuris įvyks spalių 23 
d. Strumilo svet. šį sykį L. S. 
M. R. roselandie£iams suvai
dins “Du Broliu“.

J. J. Zolpo sutaisytas, “Du 
Broliu“ yra labai grabus veika
las. Užtai ir reikalauja lalw 
daug pridėti triūso, kad gerai 
suvaidinus. Pirmiau repeticijos 
buvo laikomos sykį į savaitę. 
Nors laiko yra dar daug, bet 
jau repeticijos yra daromos du 
sykiu į savaitę.

Ratelis, kaip visada taip ir 
dabar, surinko geriausius artis- 
tus-mėgėjus vaidinimui. Daly
vauja patsai J. J. Zolp, Bar
čus, p-nia Milerienė, Liudkevi- 
čius ir kiti. Režisieruoja M. 
Dundulienė. Iš artistų pusės 
viskas yra prirengta ir tvarko
je. Bet didžiausį darbą ratelie- 
čiai turi su dekoracijomis. Mat, 
rateliečiai visada nori, kiek
vienam veikalui pritaikyti de
koracijas. Nežiūrint, kad Rate
lis turi daug naujų savų deko
racijų, “Dviem Broliam“ vėl 
dirbamos naujos dekoracijos. 
O tai kaįp tik reikalauja daug 
laiko ir iškasčių. Ratelis, kiek 
buvo galima patirti, tą daro ne 
dcl savęs, bet dėl tos publikos, 
kuri lanko Ratelio parengimus. 
Ratelis niekuomet dar nėra ap
vijęs publikos. O šį sykį rose- 
landiečiai turės progos pamaty
ti “Du Broliu”.

Sekanti repeticija bus pėtny- 
čioj, rugsėjo 30 d. 7:30 vai. va
karo Strumilo svetainėje. Visi 
vaidylos bukite laiku. — Rep.

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirijęs arba dėl neapsi
žiūrėjimo pakenks jūsų, sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Viri 
Šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nustipusiems ir nu
vergusiems žmonėms.

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

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

TANLAC
DEL JŪSŲ EVEIKATOS

Garsinkitės Naujienose

i

SERGANTI ŽMONES
Del ceriauelo ir greičiaunio iieigydymo 

puitarkit ei»

Dr. B. M. Ross
P Specialistu

trisdešimtis me- 
pasekmingo pra-

l J si ktikavirno gyxlvme
riirnni&kų ir užkrė- 

\čiamų ligų, kraujo, 
z pūslės, privališkų ir

slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi

tarimas dykai. Jis vartoja Amerikos 
ir Europos gydymo metodus. Geriau-, 
šiai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

35 S. Dearborn St.
Kampas Monroc Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto aukftto. Vy

rų priėmimo kambaryn 506, — Moterų 508. 
O fino valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet Pancdilyj, SeredoJ ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.

Garsinkitės Naujienose

SSIFIED ADS.CL
Announcements

• Praneiijtnai
Roseland. Rugsėjo 29 d., 8 vai. v. 

Aušros kambariuose, 10900 S. Michi- 
gan Avė. įvyks Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės direktorių susirinki
mas. šiame susirinkime bus svarsto
ma paprasti ir nauji reikalai. Visi 
direktoriai būtinai atsilankykite pas
kirtu laiku. — J. Tamašauskas, sekr.

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubo 
extra susirinkimas įvyks penktadie
ny, rugsėjo 30 d., 8 vai. vakare, 
Lietuvių auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Visi kliubieČiai esate kviečiami 
dalyvauti susirinkime, nes bus 
svarstoma apie finansinius kliubo 
reikalus. —A. Lazauskas, sekr.

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. 7556.

LIETUVIAI, bukit pasekmingi, 
kinkykit Dickinson Business Collcge. 
Asmenims instrukcijos: 30 dienų 
kursas. Trumpraščio, knygvedystės, 
mašinėle rašymo, dienomis ir va
karais. 218 S. Wabash, Room 824. 
Wub. 2082.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo prie kepimo. 
Galiu dirbti ant visko, kas prie ke
pimo reikalinga. Atsišauki t: 3210 S. 
Halsted St. Blvd. 9663.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

VYRAI, VYRAI, VYRAI

Puiki nauja proga /

Nuolatinė apmokama vieta
Del pasididinimo inusų pasek

mingos organizacijos, mes turime 
keletu gerai apmokamų vietų.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Mes jumis išmokinsime ir kol 
mokinsitės jus uždirbsite. Tik ne
praleiskite šios progos. Gal būt ji 
nebus pasiūlyta kitu sykiu. Pasi- 
matykit su manim šiandie, tuoj.

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

VYRAI! VYRAI!
PUIKI PROGA

Del lietuvių vyrų musų nauja
me Svetimkalbių Departmente, 
čia gali išsidirbti gerą ir pasto
vią ateitį. MeS išmokinsime ju
mis biznio. Turit būti virš 25 
metų amžiaus, teisingas ir no
rintis dirbti. Pasimatykit su

NARMONTA
81 E. Madison St., Room 312

REIKIA pinnarankio bekerio.
125 So. 13 Avė., Mnywo<><V UI.

REIKIA gero siuvėjo prie taisy
mo ir valymo rūbų. Tiktai geras 
darbininkas tegul atsišaukia. 2662 
Chicago Avė., Oak Park. Phone 
Village 6795.

REIKALINGAS patyręs vaikinas 
ar vedęs i restauraiH:) už veiterį. 
Atsišaukit tuojau.

UNIVERSA1. BESTA URA NT
A. A. Norkus
750 W. 31 St.

Tel. Yards 5377

REIKIA prie visokio darbu v\ ro 
i bekernę, $50 j mėnesi valgis ir 
kambarys. 125 So. 13 Avė., May- 
Wood, UI.

(Continued on page 6)
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For Rent
Business Chances

Pardavimui Bizniai

RENDON bizniavai naujas Storas, 
tinkamas soft drink parlorui. Turiu 
ir fixtures. Jelf.i kam reikia. Klau
skit hučernfj. 1806 S. Peoria St.

PARDAVIMUI krautuvė cigarų, 
ei garotų, notions. parduosiu arba 
mainysiu ant nedidelio bizniavo na
mo, 1707 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui 

>wywwww*w^^YYVMV******^*******^^***
PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 

namas su garažiam. Puikioj apielin- 
kėie, Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.

MARQUETTE Parke rendon 6 
kambarių flatas. Karštu vandeniu 
šildomas. 6935 S. California ave.

PARS1DUODA Bučernė ir Groser- Faatatyriu ant SAVO LOTO. Duo-

tillN’DON modemiškas, šiltu van- 
Ailclormesz IconYLzHB'is. Vienam 

arba 2 ypatoni. Su valgiu iir be 
valgio, 9028 Pralrlc ave, Tol. ches- 
lei r. 2822.

nė iš priežasties koliestvos. Geroj siu lotą ir pastatysiu 6 kambarių mu- 
vietoj, biznis išdirbtas, per daug me- rinį bungalovv, aržuolo trinias, fumas 
tų lietuvių kolionijoje. Parduosiu už šiluma, tik $500 Įmokėti, kitus kaip 
prieinama kaina, J. W„ I51f G. 49th rendą. David VVhitelavv, Builder, 4417 
Ave., Cicero, fl*. N. JVfajor Ave. Tel. Kflclitre S4f)O.

Real Estate For Sale
Namei-žemė Pardavimui

KEELER NETOLI FULLERTON 
— 2 flatų mūrinis, 5—5 kambarių, 
furnas ir pečium šildomas, cemen
tuota clė,* tuščias nuo 1 spalio, 
$13,000, savininkas:

West 4304.
BARGENAS — mūrinis, 2 flatų, 

5—5 kambarių, porčiai, 2 karų ga
ražas, netoli mokyklų, eųuity $3000. 
Savininkas:

17.51 N. Meade.
Albany 07-1S

RENDON 7 kambarių flatas, 
elektra, uei'ium šildomus, mūrinis 
i amas, *at) j uiėne- j. 4201 Losve

TIRIU buČerne, grosernė ir res- Geras sekamas nuo kampo----------------------------------------- r—
tauriintą. Parduosiu bilc vieną jų. prie 79, netoli valstijos kelio, 25x125, GRAŽl’S (i kambarių bungalovv 
Sunku vienam tris biznius vesti. Icngval.s išmokėjimais. VValter J. Puul, p ildąvinmi per savininką, nėra 
I8| \v. 25tli st. Real Estate, 3236 W. 65th St. Apt. 2. asesmentų, nėrn katalikiškos baž-'

_____________________ __ i------------------ - -------------------------- 1 nyčios nei parapijinės mokyklos,' 
100, priimsim gerinusį;

Real Estate For Sale
_____ Namai-Žemė Pardavimui

$500 JMOKflTI
$70 į mėnesį, įskaitant nųoš. 2 apt. 
rendų $45, naujas, gražus 2 apt. kar
šta vandeniu šildomas, sun parlor, 
miegojimui porčiai, lotas 80x125, 20 
minučių iki vidurmiesčio, gera trans
portacija greit augančioj apielinkėj, 
kur kainos kyla, mainysiu į namą ar 
lotą. Gatvė cementuota ir apmckčta, 
nėra išlaidų. Imkit Kedzie Ave. karą 
iki Archer Ave. eikit 2 blokus j vaka
rus. uil>n imkit Aiehci- Ave. karų iki 
S|»uul<1inj< Ave. ofisas 4436 S. Spauld- 
ing Ave. Tel, Lafayette 9570, arba 
kreipkitės prie savininko 4358 South 
Spaukling Ave.

Real Estate For Sale

PARDAVIMUI — už $1000 ctfsh, 
2 flajų medinis, 5—5 kambarių, va
na, elektra, gerame stovyje, 5129 
S. Wells st.

7 KAMBARIŲ nauji mūriniai bun
galovv, Rogers Park, karštu vande
niu šildomi, $500 įmokėti, kitus 
kaip rendą, didelis nuleidimas daug 
įmokant, 28 Shervvin ave. Savinin
kus nnt vieton subato] Ii- nedalioj*.

Financial

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

• H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

Miscellaneous

Tol. Lafayette 9570, arba

Furnished Rooms
GROSERNfi greitam pardavimui 

K >s pirmas, padarys ^erą 
<232 S. (.anai st.

1‘. RENDAVOJIMUI knmbaris, 
šviesus, šiltu vandeniu 

vienam vyrui, be val-
S. Rockwell st. Ist fl.

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

kaina $9,000, 
i . - :_ cbsh pasiūlymą. Larsen, 1821 Lo-pimgą. Pardavimui 10 akrų prie 83 ir 52, we|| avP

dvigubas, sekc’..u8 linija, $12,000 ______ ‘ , ____________
akras — 25% |r,?ket, kitus išmokėji- av*’ n

Didelis misis. Tel. Sunnyside 6925. S. )AKLEY AL.. (> ka n-
’ K burtų moderniškas Lungalovv, gani
sampo. ; ,_______________________ šildomas, aržuolo trinias, tiktai

x , i I $8950, cash $500, •kitus po $60 į PARDAVIMUI gružus 7 kambą-1 inClwsj. t. M. RYAN, 105 N. Clark 
11 it tfn I • I, n ne 111 / I 11 O 1 I |

MES nupirkome rakandus 150 
kambarių, hotelis po 3 kambarius 
taipgi. Pilnos mieros lovos su 
springsais $25, krėslai $3.50, dre- 
s riai *15, vilnų blanketid $2, prie
galviai $1, karpetai 9x12 $10. 4513 
N. Clark st. A.’dmore 2075.

PARSIDUODA grosernė. 
bargenas. Geroj vietoj nnt 
Senas biznis, Parduodu pigiai už 
$300. Priežastį patirsit ant vietos. _ „
559 W. 36th St. rlų bungak>w, karštu vandeniu šil

domas, toiletas ir prausynė ant 
viškų, garažas, $3500 cash, kitus 
kaip rendq. 5942 S. Tahntn ave. 
Tel. Prosuect 5765.

Pardavimui saliunas su barais. 
Turi būti greitai parduotas. Savi
ninkas turi kitą biznį. 444 \V. 29 
St.

Exchange—Mainai

PARDAVIMUI bučernė, rakandai 
pirmos rųšies. šaukit Republie 9611 
arba 5922.

MAINYSIU bungalow į lotą, 6 
kambarių mūrinis bungalow su vi
sais įrengimais. Mainysiu j I >tq.

THE ROYAL M()RTGA(iE & 
REALTY CO.

Hemlock 8300.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Iš PRIEŽASTIES bedarbės, par
duosiu savo gražu Stark Grojiklj Pi
aną už $100. Paimsiu $25 dabar ir 
notas už kitus nuo teisingi; žmonių.

ANTON DVORAK
2332 W. Madison St.

Ist floor

MAINYS
Grosemes, 
Bučernes, 
Lotus, 
Automobilhis

ANT

_____________ j zas.

SU mažu įmofcėjimu galite 
nupirkti naujų 6 kambarių mu
ro bungalovv puikiai pabvdavo- 
ta ir modemiškai įrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puik.oje Mar- 
quette Park apielinkėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir bouievarų. Pirkė- 

1 jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. K/eipkitės:

7114 S. Campbell Ave.

NEBRANGI biznio prapertč, 2 
flatų, kaina $15,500, mūrinis na
mas, 5—6 kambarių, 2 karų gara-

4.316 Milwaukee ave. 
Kildare 7491.

MODELINIS NAMAS
Mes atidarėm <lel apžiūrėjimo, gražų 
7 kambarių, Colomal 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 
ino gyventumėt su pasididžiavimu. 
Visi moderniški parankumai, tas na
mas yra puikiausiai pabudavotas sa
vo rųšies. Del informacijų ir pasikal
bėjimo šaukit M r. Tompkim, Kildare 
1959. MES PASTATYSIME ANT 
JŪSŲ LOTO NAMA BE {MOKĖJIMO

BARGENAS
l’ardavimdi 6 flatų mūrinis na- 

inns, 1M) 4 kambarius, 2 mašinų ga
ražas, su visais parankumais. Tini 
būt parduotas j 30 dienų. Namas 
randasi arti 18 St. ir Union ave. 
Kaina $8500, cash $2000, likusius 
kaip r'ęndą. Atsišauki! 6951 S. Union 
ave. 2 fl. Agentų nereikia. Engle- 
wood 7927.

HELICOPTER
Kas nori įsigyti aeroplaną — 

foot power, pakelia 300 svarų, $3800. 
Gazolino jėga pakelia 500 svarų, 
$4500. 4634 \V. Erie St. Austin 4201.

MES parduodame olsclio kaino
mis visiems.

People’s Plbg. & Htg. Sup. Co., 
490 MBwaukee ave. 
Haymarket 1018—4221

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

Savininkas Kildare 3695
 KAINA $285o .1 KAMBARIŲ IR 

VANA. Yra elektra, miesto van- 
n.nn.vfutn . » .4. c. i ,llio, grįsta gatvė, apie 4 blokai nuoIARDAV IMI I lotas ant 16 St. ir [ jrving Park gatvekario. $300 įmo- 

Cicero ave. Jei turit kas lotą tarp fcęti ir po $35 į mėnes). Naujienos, 
63 ir 75 St. ir ant Western ave. j}ox 975 
sutikčiau mainyti ant gerų išlygų. 1

' J. W. VVELICKA
6634 S. Maplevvood ave.

PARDUOSIU savo $850 grojiklj 
pianą, roleiius, soliuką. cabinet, pasta
tomą liampą, $110, 6136 S. Halsted St., 
1 f I."

PARDAVIMUI pianas su rankom 
grojamas, labai gerame stovyj, taip 
kaip naujas. Kaina tik $60. Galima 
matyt kasdien. 4819 S. Hamlin ave. 
Antros lubos.

didelių, 
mažų, 
vidutinių.

Tuoj teiraukitės pas

S. 'J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960

2 FLAT, mūrinis namas, 5—5 
kambarių, 4341 Drumtnond Plflce, 
visi assesmentai išmokėti, 2 furnas, 

į viršutinis flatas išrenduotas už $50, 
kaina $13,500. cash reikia $2500. 
G. Earl Grindler, 4956 N. Kentucky 
ave. Te). Palisade 0029.

TĖMYKIT, TĖMYKIT 
Pigiausiai ko galima 

Pardavimui medinis namas, vir
šuj 2 flatai po 5 kambarius, apa-

A u tomobi les
7 PASAŽU ERIV Case sedan, ge

rame stovyje; savininkas turi par
duoti pigiai, $350. 4513 Nt Clark st. 
Ardmore 2075.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bekernė pigiai 
4713 S. Wood st. Boulevard 8544.

PARDAVIMUI gre:' nė ir bučer. 
nė, daromas geras biznis, 
duodam hmčių. Parduodam 
mirties.

8043 S. Racine ave.
Stewart 1422.

taipgi 
dėl

PARDAVIMUI grosernė, geroj 
vietoj. Parduosiu pigiai ir greitai. 
4511 S. Hcrmitage ave.

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro
sernė, geroj vietoj tarpe 2 bučernių, 
lietuvių kolonijoj. 3 kambariai iš už
pakalio, nauji fikčeriai, nebrangiai. 
Savninkas 2917 W. G3rd St.

PARDAVIMUI saliunas, pusė ar 
visą, geroj vietoj, visų žinoma, prie
žastis pardavimo, turiu kitą biznį 
mieste, 501 W. 32 St.

GROSERNĖ, delikatesen, lietuvių 
distrikte, biznis senas, cash biznis, 4 
kambarių flatas, mėsos piaustytuvas, 
dąug stako parduosiu nebrangiai, 
551 W. 29 St. Tik ne j mainus.

PARDAVIMUI Britanica Enciclope- 
dia, mažai vartota. Parduosiu pigiai. 
1 fl. 4224 So. Rockvvell St.

EXiTRA ant pardavimo bučernė ir 
grosernė. biznis išdirbtas cash, fikče-

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, cementiniu pamatu, vana, yra 
vietos kambariams ant viškų, garažas 
$6950 arba geras pasiūlymas, geroj 
apielinkėj, Northvvest side. Gatvė ir 

PARDAVIMUI arba mainymui 2 ėlė cementuota ir apmokėta, lengvais
aukštų mūrinis, 6 kambariai ant išmokėjimais savininkaa Kildare 4078 
2 fl., pilnai prirengtas, yra bu-,-----------------------------—-
černė ir grosen.fi, didelė barnė, ’ /
randasi prie naujo subdivision, i PARDAVIMUI pigiai moderniškas 
mainysiu | bungalovv South Side. I 2 flatų mūrinis namas, netoli trans- 
Frank Petry, 2041 \V. 63rd st. ; portaeijos, moderniškas, yra ug- 

navietė, 2 karų garažas, įtaisymai 
------- ----------------- —----- ————-• apmokėti. Mr. Horrmann, 1747 N.

Mjiyfield ave. Tel. Merrimac 4162KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT 

Namą, 
Biznį, 
Automobilį, 
Farmą

ATSILIEPKITE 
PAS MUS

Gerus bargenus greit per 
pasaranga išleidžiam.

SUTAUPYKIT PINIGŲ
Mes dar parduodame specialė- 

mis kainomis plumbingą ir namų 
apšildymo reikmenis, arba {vedam

bun- mokėti. South-End Plumbing Heating 
Supply Co., 2108 S. State St. Calu- 
met 4200—£029.

PARDAVIMUI prie Luvvndale 
netoli Ogden, 2 aukštų ir skiepas, 
mūrinis, 2 flatai furnas šildomi! 
reikia tik $3000. Kitus lengvais iš- nieko neįmokant per 2 metus iš
mokėjimais arba mainysiu 
galovv.

Koupal & Polka, 
3756 Ogden ave. 
Lavvndalc 0527K ALNA $7.700, tiktai $900 įmo

kėti, 5 kambarių, furnas šildomas, 
30 pėdų lotas, apšildomi viškai, 
lengvais išmokėjimais, savininkas. Į____
5910 irving Purk blvd. Kild. 8091 j niu šildomas. 2 karų garažas. $2500 meriams, kad 

--—- įmokėti. 
- .j j i su nuošimčiais, 

mažo namo 
State st.

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas ant 1 loto. Karštu vande- !

PRANEŠIMAS

Pranešam visiems savo kostu- 
1 Antanas Mikšis pas 

Likusius $72.50 mėnesiui, mus daugiau nedirba. Ir musų iš- 
arba mainysiu ant dįrbystės gėrimų jums pristatyti 

arba loto. 10509 So. negali. Apžiūrėki! keisus. Mes ap- 
. rupinsim jumis savo išdirbiniais ir

___________________ j toliau. <-
j THE CHICAGO WHITE ROSE 

BOTTLLNG WORKS 
3308 So. Emerald ave. 
Savininkas J. Žilvitis

BARGENAS. Parduosiu arba mai
nysiu 6 kambarių naują mūrinį j

5 KAMBARIŲ mūrinė bungalow. 
Geležies konstrukcija, naujos ma-' 
dos išbaigimai. Karštu vandeniu 
šildomas. Viškos ir besmentas. 2 ka
rų garažas; 30 pėdų lotas. 6231 S. 
Rofkwell st.

bungalovv, furnas šildomas, 2 karų ......... „
garažas, netoli mokyklų ir bažny- i GERIAUSIS bargenas Englevyood e,
čių. Savininkas.

3617 W. 60 Pi. Republie 0641

PARDAVIMUI lotas per savinin- 
I ką, 25X125, prie Westem ave., 

čioj svetainė, beismante bowling: tarpe 73 ir 74 St. M. L. CARMI- 
allpv 1fil9 Hahtpd <st ICIIAEL, 10018 S. Sangamon st. Va-ailey, Ibiy bo. itaisted bt. kaPinėj pusėj gatvės.

. ATYDOS
Namų statytojas parduoda 3 nau

jus 2 flatų nknitis prie Garfield 
bulvaro, 6—<’ kambarių, didelės 
sparvotos tiles vanos, lietaus lašų 
vana, dvigubos base sinkos, garo ir 
karšto vandens šiluma, angliškas 
skiepas, renda $220 į mėnesį, kai
na $23,000 klekivenas, geras invest 
mentas, re 
tus kaip rendą. »

1922 W. Garfield Blvd.
< /■ • . 1 i

naujas mūrinis 
” dideli 

šildo-

$500 įmokėti, i 
bungalow, 3543 Nagle, 5 
kambariai, karštu vandeniu 
mus, vėliausios mados.

Palisade 4604

PARDAVIMUI PER BUDAVOTO- 
JĄ 5 kamb. naujas moderniškas me
dinis bungalow, galima padaryti 4 
kambarius ant viškų, fumas šildoma,

STOČDENGYSTE
biznio namas, netoli transferinio i -togų prakiurimas užtaisoma 
kampo, krautuvė, kambariai ir 2 [f garantuojamas už $4. Automobi- 

i flatai, kampinis namas, pažiūrėkit trokų patarnavimas Chicagoj ir 
1114 W. 59 St. Kaina tik $6950,1 apiehnkėj. Istejgta 34 metų senu- 
cash reikia $1500. Savininkas An-1 mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
thony Zuris, Phone Midway 3639.1 dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty- 
6029 S. Champlain ave.

KAINA nužeminta $2000, ką tik 
užbaigtas 5 kambarių bungalovv, 
5233 S. Kilpatrick Ave., % bloko 
| pietus nuo Archer ave. karų, fur
nas šildomas, aržuolo trinias, gra
žiai dekoruotas, stikliniai porčiai, 
kaina $(>500. 1808 S. Ashland ave. 
Canal 1272.

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

3411-16 Ogden Ave., 
Phone Lavvndale 0114

- ----- T-------------—
RėlKIA prie presų darbo, namų, 

prie dažų, įrankių ir mašinerijos, eks
pertų prie galutino užbaigimo planų, 
sumanymų. Groetchen Tool am} Mfg. 
721 Fulton, Haymarket 6961.

MEDINIS, 2 apt., 5-6 kambarių, MES BUDAVOJAM GARAŽUS, 
naujai dekoruotas, pečiais šildomas,* pQI.įjus> taisom įvairų medžio dar- 
garažas, cementuota gatvė, netoli _ka- (|ar|)as garantuotas, Mėnesiniais 
rų ir N. W. R. R. bargenas $11500, įlmokėjimaii. Western Construction 
įmokėt $2,500. Savininkas 1738 Sum- Į’o G559 S. Western ave. PhonO 

llemloek 37,68.

• klekivenas, geras invest- i mik
•ikia apie $5000 cash, ki-1 tile grindvp ir maudynes įmūryta va

ria, moderniška konstrukcija, gatvė 
cementuota, gera'tfanspo rtacija, .------- — ...............  -—•
$6900, išmoksimais. 21^8-40 74th Av. merdale, Ravensvvood 1592. 
R. J. Brett, 4005 Milvvaukee Ave. Kil
dare 6405.PARDUOSIU savo 2 aukštų me-

__  , i dinį namą, 6—6 kambarių, karštu 
barių, didelis ir šviesūs, prie bul- vandeniu šildomas, 2 karų garažas, ' 
varo. Bervyn’e, tiktai $1500, cash . pirmos rųšies stovyj, netoli katali- 
reikia *$2500. Green Link Co.r 201 kiškos bažnyčios ir mokyklos, ne-' ją 6 kambarių murinę bungi 
Harrison st. Oak Park 4615 arba brangi kaina. Del informacijų šau- Albany Parke, lotas 45y 125, 
Austin 3(174. kit Stevvart 3125. 7020 S. Racine ražas, gera transportacija.
\----------—----------------------- -----—•— : ave.

Pardavimui naujas apartmentinis --------------------- -
namas ir krautuvė, 2 didelės krautu- Į PARDAVIMUI į Park Ridge, 422 
vės su sklemi, 6-4 kambarių apart- Lake Ave., 6 -kambarių reizdenci- 

, mentai, 4 karų garažas, rendų $6540, ja, karštu vandeniu šildoma, kam- i

GERAS namas su įplaukomis 
Naujas 2 flatų namas, o—5 kam 
hnrin 11 a 11 o 11 v ii* Čviavi

SAVININKAS turi parduoti nau- 
bungalow, 

ga-

4935 Bernard 
Jun. 1038.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, KANDYS 9
5—5 kambarių, furnas šildomas, BLAKĖS
paranku prie geležinkelių ir karų, DALESKTTE JUMIS PALIUOSUO- 
netoli mokyklų, 2 flatas tuščias, T1 NUO BEREIKALINGO RUPES- 
kaina $13,500, cash $2,000, agentų Cj0 APIE RAKANDUS. KAINA PI- 
nereikia. Savininkas.

Tel. Pensacola 4451
■ ..... .—.i ■■■ ' ■ IBI —

GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX- 
TERMINATING CO., 159 N. DEAR- 
BORN ST, PHONE DERBORN 4941.

GERIAUSIS btirgena.s North Wost
i lucuvai, •« «.«««« „m-™, JU, amatu v«..Uv...u o..Uv.»», side, 5 kambarių cottage, 2 karų
su $40,000 galit veikti, kaina $53,000, pinis lotas, 87x124, assesmentai iš- garažas, cash $800. Atsišaukit:A ... , , ------- - ------- - n.nenn a, e aaa .„u H BRUCE,

745 N. Hamlin ave.
Kedzįe 7891

MUSU KOSTUMERIAI priimsiu lotus kaipo {mokėjimą. 3801 mokėti, 
laukia ko turit dėl musu tur- N~ Crowford Ave- Irvin« 2634' !»***

gaus. Ateikit, rašykit arba 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960

GERAS INVESTMENTAS 
Biznio lotas 50 pėdų, į 
Springfield, kaina $5,500, 
S. R. Bruce, 745 N. Hamline Ave 
Kedzie 7891.

. $13,500, — $5,000 cash, 
bloko North \Vestern Stotis.

i________ _ - . .— —-------------- G. Earl Grinder, 4956 N Kentucky
Puikus biznio lotas, frontage 83 pė- UV(' * ah'a(l® 0029.

dų 6 kambarių moderniška cottage, '
garu šildoma, prie 75 St. bloko j 50 PĖDŲ lotas, su ekstra dideliu 
vakarus nuo Cottage Grove Ave. Kai-1 garažu, galima pastatyti 5 kambarių 
na $15,000, ,z “ v , ,i - JX—1 - ’------ —
mais. Tel. Radcliffe 0825. ■ džių, $1500 cash. Savininkas, 9621

i . ...... . . ------------ Charles St. Beverly 3925.

PARDAVIMUI 5 kambarių stu- geNERALIAI kontraktoriai, plyti- 
eco bungalovv, ai žuolo lt mins, ni> plumbingas, namų pama-

U8naiV1v»ri’ & 7<»n<sfni« tai» 8aražai» perdirbimai, nauji ir se-
bufetas, riekti mė jedau1 , g • • ]engVįos sąlygos. Gaukit musų
pečius, skalbiniams klosctas, apskaitliavimą prieš pradendant dar- 
yana, iš šono įvažiuojama, 40 pėdų P BelJ Co*tfacting Co< Harrison 
lotus, stikliniai ii su sieteliais por- 1 norisiino voVoraio pinu, iR9nčiai. garažas. 3221 W. 65th piace. I 0697* nedehos vakarals 1 ,aza 182°- 
Hemlock 6592.

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam Ir popieruojam. Uilaikom 
malevą, po pi erą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. R RAMANCIONIS

GRAŽUS 6 kambarių mūrinis bun
galovv, netoli “L” ir mokykloj, 

________ ■“.* , plieno 
konstrukcijos, metaliniai prie lan
gų stripsai, garažas, moderniškas, 
lotas 55X125, kaina $12,500, 1 mor- 
gičiai $7500, cash $2000, sivininkas, 
5040 N. St. Louis. Irving 3319.

cash, kitus išmokėji- cottage, yra krūmų ir vaisinių me- ĮcaI.jįhl’ vandeniu šildomas,

| Lietuviai darykit bizni su lietuviais, 
kampinį krautuvė, 5 kambarių flatas, PARDUOSIU savo $5000 eųuily

IlNIAS 3 j<arų mūrinis garažas, galima var- naujas 2 flatų namas, 5-5 kambarių, 
prie Avers ir toti kaipo ofisą, mainysiu j lotą ar- j cash $4000, garu šildomas, 2 karų ga
li, cash $2500. ba namą kaipo dali {mokėjimo. Walter ražas, tile vana, lietaus lašų vana, GRAŽUS 8 kambarių mūrinis 

bungalovv, 4 miegruimiai, geroj 
South Shore vietoj, aliejum šildo
ma, savininkas priims $2000 cash, 
kitus kaip vendą. Nevada 7814.

J. Paul Real Estate. 3236 W. 55th St. aržuolo trimas, kaina $16,900, kitus po
Apt. 2 s $100 j mėnesį, 5553 S. Albany Ave.
----------------------------------------------Republie 7104.

PARDAVIMUI 7 kambarių medinė ----------*------------------------------------
BARGENAS. Pardavimui 2 flatų/ rezidencija, aržuolu baigta. Geras NAUJAS mūrinis bungalovv, pei

li i-------1—n .. pirkinys, 2 karų garažas. Brukavota savininką, 5 kambarių, karštu vande- TRANSFERINIS KAMPAS—N. W.
alėja, $750 cash. Ateeeik apžiūrėti, niu šildomas, ugnavietė. knygynas, KAMPAS ARCHER IR CRAWFORD, 
Prieinamos išlygos. 7321 Perry Ave. lietaus lašų vana, miegojimui porčiai,i 10114X125, GERAS PASIŪLYMAS 

NEBUS ATMESTAS. SAVININKAS

5—6 kambarių, 2 karų garažas, kai
na $7950. 3328 Irving ave. Savinin
kų šauk Palisade 9786.

Tikras Bargenas 
13 pagyvenimų namas 

maudynėmis, garu apšildomas,riai nauji, stako daug. Parduosiu už , U npsiiuoinas,
dyką, tik biskj primokėsi! už fikče- Į vėliausios mados, labai puikioj 
rius, O staką gausit Už dyką šią sa- vietoj, Marquette Manor, arti 
vaitę tun būti parduotas. Pardavimo . . ..
priežastis liga. 53 St. Visi pagyvenimai išren-

1833 So. Halsted St. duoti ir atneša $850 į mėnesį,
" parduosiu pigiai arba mainysiuGROSERNĖ ir bučernė pardavi-, .

mui arba mainymui, su lysu, geroj mažesnio namo. Ką tams- 
vietoj, nebrangiai. Pardavimo prie- : ta turite mainymui. a

zastis kitas biznis. <>718 South * Diirdiiosiiii apIia. mAinv*tiii Kedzie ave. Prospect 5809. 1 arduosiu arba mainysiu
---------------------- ------------------- ant 2 flatų mūrinio namo, 6

PARDAVIMUI restaurantąs geroj kambarių muro bungalow, fur- 
apielinkėj už $400, 1539 N. Cicero nas apšildomas, su 2 karų ga- 
‘1el___________ T___________  ražu, lotas 30X125, randasi

SOFT dririk parlorio fikčeriai ir ant Richmond, arti 68. Geras 
eleetric pianas parduodama nebran- harzetias. 
giai. M. Kasulis, 551 W. 14 PI.

----------------------------------------------1 gražiai dekoruota, 2% bloko iki Mil-
ŠIS YRA teisingai apkainuotas, 6 w,<ukee karų, 6007 Marmora, Newe- I,AWNDAI.E 6688. 

kambarių mūrinis bungalovv, didelis nstle 1381. 
miegojimui porčiai, su langais ir šie- --------------------- r------------------------
teitais, 1 karo garažas, cementuota PARDAVIMUI moderniškas muri- 
ėiė, lotas 80x125, kaina $7000, cash nis bungalovv, 6 dideli kambariai, sta 
$2000. x * ’ * ’ " •'1 - -
Lincoln St.

6 KAMBARIŲ moderniškas bun- 
_ ______ __________ __________  galovv, furnas šildomas, 2 stikliniai

s 80x125, kaina $7000, cash nis bungalovv, 6 dideli kambariai, sta- porčiai, asesmentai apmokėti ne- 
Matyk sevininką, 5724 South tytas savininko, parduosiu už $9800. | brangiai, už geriausį cash pasiuly-

1319 W. 98 PI. Beverly 2422, šaukit 
vakarais.

PARDAVIMUI >2 flatų mūrinis, 
5—5 kambarių, garu šildomas, plci- 
teriota.s skiepas, naujas,' moderniš- ______
kas, lotas 30_X.hr>4, 1 flatas išren- ą^I mokyklos ir bažnyčios, 
duotas už $55 i mėnesį, cementuo-, žaH medžiai. 
ta gatvė, $13,750, cash $1,500, po i $ioo ar dautr 
$75 į mėnesį, su nuošimčiais, nedė- 
lioj ant vietos. Savininkas 2851-55 
N. Linder.

mq. 5536 Wavoland ave. Kildare 
7343.

Parms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMA ILLINOIS VALSTIJOJ
94 akrai žemės, 60 akrų dirbamos,^ 

20 akrų drūto miško ir ganykla. Gy- Į 
venimui stuba 5 kambarių ir skiepas, 
bamės gerame stovyj ir sailo. Upe
lis bėga per pat vidurį farmos. Del I 
svarbios priežasties parduosiu labai 
pigiai arba mainysiu ant mažo namo 
Chicagoj. Atsišaukit greit pas savi
ninką, J. Jurgelionis (Paint Store), 
2116 Milwaukee Ave., Chicago.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Ave.
Finansai-Paskolos Tel Lafayette 8705—8710

Chicago

EXTRA. Parsiduoda minkštų gė
rimų įstaiga. Biznis gerai išdirbtas 
per keturis metus. Pardavimo prie
žastis — savininkas turi du bizniu. 
Parduosiu pigiai. 3827 Archer ave.

Z. S. Mickeviče and Co.
2505 w. 63 st.
Hemlock 0800

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

PARDAVIMUI 6 kambarių medinis 
namas, gerame stovyj. Lotas 50x125. 

. Gražus. 
Kaina $6500. Įmokėti 

P° : $100 ar dauginus.
Savininkas

Telefonas. Lavvndale 2525
-....         w
GERA transportacija, 7 kambarių 

medinis namas, 2 vanos, vištininkas, 
furnas šildoma, kaina $15,000, 75x164, 
savininkas, 9621 Charles St., Beverly 
8925.

DIDELIS bargenas. Turiu par
duoti murini 4 apartmentų namą, 
didelis‘lotas, geros įplaukos, $3000 
įmokėti, kitus pagal sutartį. Šaukit 
Edgewater 0407.

RESTORANTAS

Parduosiu arba mainysiu resto
raną, išdirbtas per 12 metų. Biznis 
labai geras ir geroj vietoj. Taipgi 
trafikaa geras. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos. Atdara nuo 
6 ryte ligi 9 vakare.

6909 So. Racine ave. 
Chicago, III.

—-j_
GERA vieta dėl gas stoties, Road

> ce-
(iEHA vieta dėl gas stoties, h 

houAA arba daržo, 40 pėdų prie 
menti nio kelio. Saukit savininką.

Belmont 2407 
arba C. A. Kirkwood 
3939 W. North ave.

ENGLEWOOD NAMAS — $5850
7 kambarių, k. v. š. lotas 37% 

y 130, labai lengvais išmokėjimais, 
šaukit Mr. McBride. Frank J. Hin- 
kamp, 1229 E. 63 St. Fairf. 9500.

EDWARDS PUIKUS NAMAI — 
gražus, moderniški, $16,500 iki 
$25.000. Tikri namai gražiame Be- 
verly Hills, bungalovv kainomis; jie 
randasi 10033 Irving, 9944 Prospect, 
9820 Hamilton, 9850 Hoyne. Key. 
9134.

$500 ĮMOKĖTI
$55 į mėnesį įskaitant visus nuošim
čius, nusipirksite naują modernišką 5 
kambarių murini bungalow, cementuo
ta ėlė, cementiniai šalytakiai, dideli 
viškai ir skiepas. Galima tuojau 
kraustytis. Atvažiuokit ir pažiūrėkit.
Priimsime lotą kaipo dalį {mokėjimo. PARDAVIMUI S. W. kampas, 106 
6348 Irving Park Blvd. Kildare 0017. ir Arteslon, 58V2xl25, yra įrengimai,

- ---- — —— dėl apartmentų, tiktai $6000, pagei-
MŪRINIS BUNGAI.OW, 8500 CASH ''““J"™ Kildare 4189.

Keletas naujų 5 kambarių namų,: "
$7250, kitus $55 į mėnesį, su nuo- TURIU parduoti žemiau savo kai- 
šiničiais, tile vana, skalbiniams klo- nos, 5 kambarių bungalovv, 2 ka- 
seta.s, proslnimul lenta, jandrės lo- rų garažas, kaina $6500, jei plrk- 
vys. A. B. GRUNDER, Bailders, šit tuojau. 7820 Avalon ave. Tel. 
5932 Lawrence ave. Peąsacola 6776. Saginavv 6759,

Radome
Namą

Ką Daugelis Jieško 
Tik
Už

$1000.00 
Įnešimo 
Gausite:

Bridgcporto kvartale, 2 fl. mur. 
namą, 2 f), po 6 kamb.

Neišbrokijama
Su vanoms, elektra, beismontas 

ir kiti reikalingumai. Kaina labai 
žema — $6500.00.

Del platesnių žinių atsiliepkit 
pas.

2- RI IVlLmvrJ___
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraKtus 

INTERNATIONAL 
INVESTMENT

CORPORATION ’ 
Kapitalas $500,000.00 

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

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2n«l Floor 

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

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

vakaras

šit tuojau. 7820 Avalon ave. Tel.

S; J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St. 

Canal 4960

PASKOLOS namų savininkams — 
$100 iki $500, be morgičių arba pa
sirašytojų. Matykit mus dėl greito 
patarnavimo.

CENTRAL FINANCE CO., 
Morton Bldg., 108 N. Wells st.

| ELECTRIC KONTRAKTORIUS 
Seniausias iš lietuvių, kur duodi 

. užganidinimą. {vedam elektros dra- 
i tus, motorus, taisoin elektros reik

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

Phone Vietory 7462

VARTOTOS LENTOS
Gaukit musų kainas vartotų ir 

naujų lentų ir namų matenolo. 
Plumbingo ir namų apšildymo reik- 

' menis dastatome į visas dalis mies
to ir priemiesčius. Ashland Lumber

■ Co., 1800 N. Ashland ave. Bruns- 
i wick 1650.

Educational
Mokyklos

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

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

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus ir Designing, 
kirpimo ir siuvimo j trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va
karais.

7911 So. Halsted 9t 
Phone Vincennes 8982

grosen.fi

