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Lietuvoje
Buvę Seimo atstovai areštuoti, kiti 
bėga Lenkijon. Riaušės Tauragėj

Planuoja Europos saugu
mo pakto be Anglijos
GENEVA, Šveicarija, nigs.

12. — Del Britų užsienio reika-

ir kitur-tų represijų vaisius llų ministerio Chamberlaino 
pareiškimo, kad Didžioji Brita
nija nes i rašys i ant i daugiau jo
kių garantijų paktų, kitos Tau
tų Sąjungos valstybės planuoja

WASHINGTON, D. C., rūgs. 12. (Lietuvos 
Pasiuntinybės Amerikai telegrama). — Elta pra
neša: Tauragės įvykiams ištirti sudaryta komisi
ja iš pulkininko Korevos, Lipčiaus ir Girštauto.

Vadas Mikulskis, policijos užkluptas ir nepa
sidavęs, nukautas. Prie jo rasta pavogtų dvide
šimt tūkstančių litų.

Kretingoj trijų riaušininkų, bėgusių Latvijos 
sienos linkui, susišaudant užmuštas nuovados 
viršininkas.

Socialdemokratai Plečkaitis, Paplauskis ir 
kiti rugsėjo devintą ruošė puolimą ir Alytuje, bet 
nerado prijaučiančių. Paplauskas ir Kedys pa
bėgo Lenkijon. Gyventojai pasipiktinę riaušė
mis, reikalauja kaltininkus tinkamai nubausti.

Tauragės darbininkai neprisidėjo prie riau
šių. Suimta šimtas asmenų. Suimtųjų tarpe yra 
žymus liaudininkai: Kvieska, Žygelis, Petraus
kas, Tornau, Bildušas if Švambarys.

Įdėję ELTOS — oficialės Lietuvos žinių agentūros — 
pranešimus vakar ir šiandie, įspėjame Amerikos lietuvių 
visuomenę, kad Eltos paduodamų “faktų” ji neimtų e. ynu

padaryti Europos kontinento 
valstybių saugumo traktatų, 
be Didžiosios Britanijos.

Tokio saugumo traktato, ku
riuo butų garantuota įvairių 
valstybių neliečiamybė ir tar
pusavio pagalba, jei viena kuri 
jų butų užpulta, projektų pa
siūlys tur būt Franci ja arba 
Lenkija dar prieš Tautų Sąjun
gos seimo pasibaigimų. Jo tiks
las butų patenkinti Pabaltijos 
valstybių ir mažosios antantės 
valstybių reikalavimus ir ap
saugoti jas nuo Rusijos ir Vo
kietijos.

Vienas Franci jos delegacijos 
narys pasakė, kad Chamberlai
no pareiškimas, jogei kontinen
to valstybės tegu susirandan
čios priemonių savo saugumui 
garantuoti, išsklaidęs labai de- 
likatų klausimų. Iki šiol buvę 
bijota, kad Anglija nepasijustų 
užgauta, jei toksai traktatas 
butų padarytas be jos. Dabar 
gi esu galima sutaisyti konti
nento valstybių protokolas, ir
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Lordas Robert Cecil, vienas 
žymiausių Anglijos diplomatų, 
nesenai pasitraukęs iš Baldwino 
kabineto. Jis rezignavo delei to 
kabineto griežto nusistatymo 
nusiginklavimo konferencijoj, 
kuri delei Anglijos nusistatymo 
ir turėjo pairti. Cecil daugiau 
nebeatstovaus Anglijos ir tautų 
sąjungoje.

Parlamento rinkimai 
Jugoslavijoje

VIENNA, Austrija, rūgs. Ip. 
— Vakar įvykusių Jugoslavi
joje parlamento rinkimų pilnų 
davinių dar -nėra, tečiau atrodo, 
kad naujojo parlamento sudėtis 
bus kiek kitokia.

Vidaus reikalų ministerijos 
šiandie paskelbtais skaitmeni
mis, premjero Vukičevičo ra
dikalų partija gavo daugiai fiai 
balsų, bet nepakankamai tiek, 
kad galėtų sudaryti daugumą. 
Jo partija beturės 111 vietų, 
dvidešimt devynias vietas pra
radus.

Ministeriu kabinetas galės, 
todėl, būti tik koalicinis, kurs, 
atsižvelgiant į nepaprastai aš
trių partijų priešrinkiminę 
kampanijų, sudaryti irgi nebus 
lengva.

pinigu. * .
Amerikos lietuviai žino gerai, kas šiandie yra Lietu

vos viešpačiai: fašistų gauja, ginkluota jėga nuvertus 
teisėtą demokratinę valdžia, patrempus Lietuvos konsti
tuciją, išvaikius krašto Seimą ir dabar diktatoriaujanti 
su pagalba karo padėties ir karo lauko teismų.

Faktai apie neramumus Tauragėj ir kitur ir apie tų

lai jį pasirašą, kas norį. Jei 
Italija, Ispanija ir dar kuri ki
ta valstybė neprisidėsiančios, 
jokio skirtumo nebusiu, šiaip 
ar taip, protokolas • vis tik bu
siąs pasiūlytas ir Ihitanijai.

Buvo pareikšta baimės, kad 
dėl Didžiosios Britanijos neda
lyvavimo gali atsisakyti daly-

neramumų dalyvius ir vadus, aišku, Eltos paduodami vauti ir Vokietija. () kadangi 
taip, kad juo labiau diskreditavus Lietuvos demokratiją,‘Rusija, Italija, Ispanija ir Ja- 
- fašistinių smurtininkų valdžios priešininkus socialde- 
inokratus ir valstiečius liaudininkus. v vieniui

Eltos pranešinu minimi socialdemokratai ir valstie- interesuota

i irgi laikysis
Franci jos, kuri 

tokiu traktntu su 
didžiulė valstybė,

čiai liaudininkai yra beveik visi Seimo atstovai, žinomi 
darbininkų judėjimo, politikos, visuomenės ir švietimo 
srityse darbuotojai — ir visi jie dabar ėmė ir išvirto pa

gali nepakakti kaip garantuolo- 
jos. Prancūzai tečiau mano, kad 
Vokietija sutiks.

Kiek automobiliai už
muša kas dieną žmonių 
Jungtinėse V aisty bėse

NEW YORKAS, rūgs. 12.— 
National Safety tarnybos sta
tistikos žiniomis, 4ių metų lie
pos mėnesį Jungtinėse Valsty
bėse automobilių incidentuose 
bendrai imant kasdien buvo už
mušti 58 asmenys, palyginti su 
60 užmuštų kasdien praeitų 
mHų liepos mėnesį, šių metų 
birželio mėnesį bendrai buvo 
kasdien užmušti 69 asmenys.

Per Šių metų liepos* mėnesį 
automobilių buvo užmušta viso 
1,810 žmonių.

Rockefelleris padovano
jo Tautų Sąjungai 

$2,000,000 kny
gynui

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
,2. — Jautų Sujungęs seimas 
aklamacija priėmė Amerikos 
milioninko Johno D. Rockefel- 
lerio Jr. dovaną — du milionu 
dolerių Sąjungos knygynui.

Ta pinigų suma T. Sąjungai 
buvo pasiūlyta neminint, kas jų 
aukoja, tik kai Sąjungos sei
mas ją priėmė, buvo pranešta, 
kad aukotojas yra Rockefel
leris.

Italijos konsulas Paryžiu
je užmuštas

PARYŽIUS, rūgs. 12. — 
šiandie Paryžiuje buvo nušau
tas Italijos vicekonsulas Nardi
ni. Vicekonsului tik išėjus iš 
raštinės, į jį prisiartino nepa
žįstamas asmuo ir paleido kele
tą šovinių. Nardini krito ne
gyvas. šovikas bandė pabėgti, 
bet pasiskubinęs sargas smoge 
jam į galvą ir parmušė ant 
žemės. Policijos paimtas už
puolikas, kurs rodos yra Italas, 
savo vardą pavardę atsisakė 
paduoti.

Angliakasis lietuvis pa
vojingai pašautas
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JOHNSTOWN, Pa., rūgs. 12. 
— Nanty-Glo, netoli nuo John- 
stowno, įvyko susikirtimas 
tarp streikuojančių kasyklų 
darbininkų ir streiklaužių. Vie
nas streikininkas, Charles Mar
cinkus, angliakasių unijos na
rys, buvo streiklaužio pavojin
gai, tur būt mirtinai, pašautas.

Garlaivis, įstrigęs sek- 
lumon, prašo pagalbos

WASIIINGTONAS, rūgs. 12. 
—Iš Norfolko praneša, kad ties 
Cape Henry seklumon įstrigę.-; 
garlaivis Fid elitas ir prašąs pa
galbos. Nelaimės vieton pasiųs
ta muitinės laivai.

Statys paminklą paskel
busiam banditui Tarptautinis fizikos 

kongresas Italijoje

Panamos - J. V. ginčas 
Tautų Sąjungoje

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
12. — Panama šiandie pristatė 
Tautų Sąjungos seimui savo 
ginčą su Jungtinėmis Valstybė
mis dėl Kanalo Zonos suvere- 
nybės.

Streikas amerikiečių 
kasyklose Meksikoj 

pasibaigė
MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 

12. — Iš Guadalajaros prane
ša, kad streikas amerikiečių 
kompanijos kasyklose Etzatla- 
ne, Jalisco provincijoje, pasi
baigęs. Streikininkų vadas Al- 
faro Siųueros esąs pareiškęs, 
kad darbininkai tuojau grįšią j 
kasyklas.

Prezidentas Coolidge 
grjžo iš atostogų

■ J*

WASHINGTONAS, rūgs. 12. 
— Prezidentas Coolidge, kurs 
per tris mėnesius atostogavo 
South Dėkotos Juodkalniuose 
(Black Ilills), grįžo į Wasning- 
toną ir šiandie jau vėl ėmėsi 
darbo.

prastais riaušininkais!
Ne. Dalykas čia bus visai kitoks. Visi tie žmonės 

buvo demokratijos vadai, turėjo didelės įtakos visuome
nei ir, matyt, Mussoliniu sergąs Voldemaras' “preziden
to” Smetonos pastatytas “ministeriu pirmininku”, bus 
sugalvojęs savo rųšies provokaciją, kad turėtų preteksto 
statyti juos prie sienos, arba bent sugrusti kalėjiman.

Teisybę gal nerūkus sužinosime, ne iš Eltos, bet iš 
kitų šaltinių.

Kad dalykai ne taip yra, kaip Elta kad paduoda, ma
tyt jau iš vakar pasirodžiusios lenkų laikraščiuose Lenkų 
Telegrafo Agentūros kablegramos iš Varšuvos, kurią čia 
paskelbiame.

LIETUVOS SEIMO ATSTOVAI BĖGA Į LENKIJĄ
VARŠAVA, rūgs. 11. — Du Lietuvos Seimo atstovai 

šiandyie perėjo per sieną j Lenkijos pusę, prašydami, kad 
jiems butų leista pasilikti Lenkų teritorijoje, kadangi jie 
buvę priversti bėgti nuo valdžios persekiojimų. Atbėgu
sieji atstovai yra Kurdys [Kedys?], žemės ūkio darbi
ninkų sąjungos pirmininkas, ir Paplauskas, centralinės 
darbininkų sąjungos pirmininkas.

Lietuvos valdžia ėmus juos persekioti dėl to, kad kai 
į Kauną atvykęs Albertas Thomas, prie Tautų Sąjungos 
esamo Tarptautinio Darbo Biuro direktorius, jam buvęs 
įteiktas memorialas apie darbininkų profesinių sąjungų 
padėtį Lietuvoje. Po memorialo įteikimo, tuojau prasi-: 
dėjo kratos ir areštai, ir tas privertęs juos bėgti iš Lie
tuvos.

Atstovai griežtai neigia, buk jie bėgę dėl pastarųjų 
neramumų Tauragėj, apie kuriuos ofiacialinė Lietuvos 
spauda MELAGINGAI skelbia, buk tai buvusios komu
nistų riaušės. Jie sako, kad neramumai Tauragėje iš tik
rųjų kilę dėl Lietuvos ministerio pirmininko Voldemaro 
vykdomų represijų prieš darbininkų sąjungas.

Vaikas vogtinai skrido 
raitas ant aeroplano
NEW BKUNSWICK, N. J., 

rūgs. 12. — Tai dar pirmas 
toks vogtino skridimo aeropla
nu atsitikimas, kur vienas sep
tyniolikos metų berniukas, Vin- 
cent Taylor, vidurinės mokyk
los mokinys, apsižergęs, pilotui 
nematant, oro pašto aeroplano 
uodega, atskrido iš Tetcrboro į 
Nevv Brunsvvicką, 35 mylias to
lumo.

Prieš išlėkimą iš iiterboro, 
kapt. DeArcy, oro p?što aero
plano pilotas, paprašė netolie
se stovėjusio berniuko, kad jis 
pasuktų į reikiamų pusę aero
plano uodegų Berniukas tai 
padarė, ir lakūnas išskrido. 
Kai jis po trijų bertainių va
landos nusileido New Bruns- 
vvicke ir iššoko iš savo ląstos, 
pirmutinis asmuo, kurį jis pa
matė šalę savo aeromano, buvo 
tas pats beminkąs, kurs jam 
padėjo Teterbore. DeArcy sa
vo akimis netikėjo.

—Kaip gi tu čia taip greitai 
atsiradai? — paklausė jis vai
kino.

—O, aš atlėkiau kartu su 
tamsta, raitas ant uodegos, — 
atsakė Taylor.

MASKVA, rūgs. 12. —Mas
kvon atvyko žinomas fraųcuzų 
rašytojas Henri Barbusse. Vie
tos komunistai jį karštai pri
ėmė.

Konstantinopoly jaus
tas žemes drebėjimas
KONSTANTINOPOLIS, Tur

kija, rūgs. 12. — Praeitų vi
durnaktį čia buvo jaustas že
mės drebėjimas, Supuntymal 
tęsęs apie pusę minutės.

Įregistruota Londone
LONDONAS, rūgs. 12. — 

Kew observatorijos seismogra
fas praeitų naktį įregistravo 
stiprų žemės drebėjimų, turė
jusį įvykti apie 1,700 mylių to
lumo. Keletas supurlymų buvo 
įregistruota šį rytų.

Kolera Kinuose
PEKINAS, Kinai, rūgs. 12. 

— Kolera, kuria šimtai karei
vių išmirė Jangtse klony, pa
siekė dabar ir šiaurines Kinų 
dalis. Tientsine ta liga mirė 
jau trisdešimt aštuoni žmonės.

Chicagai ir apjelinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu ir taipjau Šil
ta; vidutinis, daugiausiai pie
tų, vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 68° ir 92° F. — Oro biuro 
žiniomis, Chicagos istorijoje 
tai buvus karščiausia rugsėjo 
12 diena.

* šiandie saulė teka 6:27, lei
džiasi 7:05. Mėnuo teka 8:43 
vakaro.

KANSAS CITY, Mo, rūgs. 
12. — čia kilo sumanymas pa
statyti gražų paminklų fcavo 
laiku >»iu 1< i 1lm si am L>an<litui, 
Jesse James. Paminklo pastaty

mu rūpinasi turtingi James šei
mos draugai ir giminės.

[Jesse James buvo visose 
Jungtinėse Valstybėse paskil- 
bęs plėšikas, baptistų kunigo 
sūnūs, gimęs 1847 metais Mis- 
souri valstybėj. Pilietinio ka
ro metais jis buvo prisidėjęs 
prie beprotiškai drąsių Quant- 
reu partizanų, bet paskui virto 
banditu ir su savo banda dary
davo drąsiausių puolimų ir plė
šimų. 1882 metais jis buvo 
išdavikišku bud u dviejų savo 
bandos narių nudaigotas.]

COMO, Italija, rūgs. 12. — 
šiandie čia atsidarė tarptauti
nis fizikos kongresas, kuriamo 
atstuvaii jamos su|>tyniolika

valstybių, jų tarpe ir Jungtinės 
Valstybės.

DINAMITĄVO KALĖJIMĄ

Penki asmenys trauki
nio užmušti a

BLOOMINGTON, Ui., rūgs. 
12. — Praeitą naktį buvo ban
dyta dinamitu išsprogdinti Mc. 
Lean kauntės kalėjimas. Kalė
jimo sienoj buvo sprogimo pa
daryta didelė skylė, bet no vie
nam kalinių nepavyko ištrukti.

Kalėjimo valdininkai mano, 
kad dinamitininkai norėję tuo 
budo paleisti iš kalėjimo pa- 
skilbusį bankų plėšiką Wm. 
Evansų.

Kinų nacionalistų 
Į . laimėjimai

LONDONAS, rūgs. 12. — 
Pranešimas iš Šanchajaus sako, 
kad paskutiniai šiaurės gene
rolo Sun čuanfano armijos li
kučiai į pietus nuo Jangtse 
upės tapę nacionalistų jėgų iš
blaškyti. Nacionalistai dabar 
atgavę jau beveik visas pir
mykščius savo pozicijas, kurias 
jie buvo praradę.

DU DEGTINĖS ŠMUGELNIN- 
KAI PASKENDO

ERIE, Pa, nigs. 12. - Du 
svaigiųjų gėrimų šmugelninkai, 
bandydami pabėgti nuo pakraš
čių sargybos laivelio, palikę sa
vo motorinę valtį šoko į Erie 
ežerų ir dingo. Manoma, kad 
jie prigėrė. Jų valty, kuri bu
vo apie pusę mylios nuo kran
to, rasta 400 keisų degtinės ir 
kanadinio elnius.

BAKERSFIELD, Cal, rūgs. 
12.— ' Bandydamas parailiutu 
nušokti žemėn iš aeroplano 
2,500 aukštumoj, užsimušė oro 
akrobatas Ed. O’Neill. 17 metų 
amžiaus berniukas.

*

SUMMIT, Mo., rūgs. 12. — 
Greitajam Missouri Pacific 
traukiniui, Sunshine Special, 
užgavus netoli nuo čia automo
bilį, buvo užmušti • penki juo 
važiavusieji asmenys.
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Tikybiniai neramumai 
Britų Indijoje

POONA, Britų Indija, rūgs. 
12. — Iš Scholapauro praneša, 
kad ten įvykę didelių tikybinių 
neramumų tarp musulmonų ir 
indusų. Du asmenys buvę už
mušti ir apie penkiasdešimt 
.sužeisti. 

- - ---- —
Ispanijoj sušauktas na

cionalinis seimas
\ SAN SEBASTIAN, Ispanija, 
nigs. 12. — Karalius Alfon
sas šiandie pasirašė dekretą, 
kuriuo sušaukiamas nacionali
nis seimas.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

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

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

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TlJJHJČIO APTIEKA, 233 E. 1151h Street 
TUPIKAIČ1O APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

_
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Tarp Chicagos 

Lietuvių

Wesi Pullman, III
Iš kiiubo veikimo 

čia gyvuoja \Vest Pu 11 man o

Suorganizuotas jis jau nuo 1910 
mrtų. 11 dienos vasario mėne
sio. Septyniolikos metų savo 
gyvavimo laiku kliubas yra

narių ir 
turto.
kliubas 

kadangi 
priklau-

Bet šiandien kliul>as stovi ge
riau. Turi apie 100 
apie $2,000 su viršum

Veikimo žvilgsniu 
ypatingai nepasižymi, 
čia nariai daugiausia
so, idant gavus pašalpos $5 į 
savaitę, kai narys suserga. Ir 
už visą tai reikia mokėti 25 
centai duoklių mėnesyj. Nariai 
užsimoka, ir atliktas kriukis.

O kad reikia ką padirbti, tai 
nariai nenori, nors mes žino
me gerai, kad iš 25 centų mė
nesyj klidbas negali pasilaikyti. 
Bet yra keletas tokių draugų, 
Kurie dirba išsijuosę, ir ačiū

tam kliubas pasekmes turi., Jei 
visi draugai taip dirbtų, butų 
galima daug nuveikti.

Pereitą nedėldienį, 4 dieną 
rugsėjo, kliubas turėjo savo 
mėnesini susirinkirpą tikslu 
aptarti bėgančius reikalus. Nu
tarta paskolinti $1000 ant pir
mo morgiėiaus už 0 nuošimčius. 
Nutarta surengti pramogą už
ėjus žiemos sezonui. Pramogos 
rengimo komitetai) įėjo, rodo
si, darbštus draugai, 1 būtent 
\Vm. Bezinskis, K. Alvinskis 
ir F. Mikutis. Tai parodykite, 
draugai, ką galite!

Nutartą išrinkti nuolatinį 
kiiubo korespondentą, kad jis 
rašinėtų nuolat žinutes iš kliu- 
bo veikimo. Korespondentu iš
rinktas S. Tilvikas.

Po viyj aptarimų draugas 
Buiko davė vėjo visiems kliu- 
bieėiams, kad daugiau domės 
kreiptų į kliulią, nes kliubas 
dabar turi 100 narių, o jei dau
giau padirbėtų, butų galima 
lengvai sutraukti 200 narių. 
Dirva kiiubo darbui yra plati. 
O ypač reikalinga stengtis pri
traukti jaunimą, kuris galėtų 
užimti musų vietas. Mes sensta
me, nykstamo, tai jaunieji tu
ri užimti musų vietas. Ir tai

yra faktas, su tuo reiškiniu 
musų gyvenime reikia skaity
tis. —S. Tilvikas, kl. korės.

North Šito
Inžinierius Simokaitis sugrįžo 

iŠ Lietuvos
• • ’Y'
šiomis dienomis sugrįžo iš 

Lietuvos inžinierius Simokai
tis, kuris buvo “Naujienų” eks
kursijos palydovas, šeštadienio 
vakare būrys draugų susirin
ko pas p. Bypkevičių pasitikti 
sugrįžusį ir išgirsti apie jo js- 
pudžius. Kalbėjo p. Simokaitis 
trumpai, bet bendrais bruožiais 
davė itin vaizdingų paveikslą. 
Abelnai imant, Lietuvoj žmo
nės ne persidirba. Darbo našu
mas žemas. Jei išikalbėsi su 
ūkininkais, su vertelgomis, su 
darbo žmonėmis, ir paklausi 
ko trūksta, lai atsakys:

Ko trūksta? Duonos, ne. 
Mėsos, ne. Litų trūksta! Kitaip 
sakant; pavalgyti, abelnai imant, 
užsidirba, bet turto nesusikrau
na, ir, p. Simokaičio manymu, 
sunku sukrauti, kai darbo na
šumas taip žemai išvystytas.

Kita dabartinio Lietuvos gy
venimo ypatybė, kurią dagi iš
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$10.000 Accident IPOLICY
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Tiktai už 75 centus registracijos mokesčio
Dar pirmas toks pasiūlymas tarp lietuvių

Inter-Ocean CasnaltyCo
A Stock Company

SPECIAL LOSSES FOR

LOSS OF

If sustained 
in the 
munner 

described iii 
Paragraph 1

I
j If sustained in 

the manner de- 
sribed in 1‘ara- 
graphs 2 to U 

inclusive

Life .............................................................
Both Handa ...............................................
Both Feet ....................... *...........................
Sight of Both Eyes ..................................
One Hand and One Foot ..........................
One Hand and Sight of One Eye ...........
One Foot and Sigljt of One Eye...............
Either Hand ........................._......-.......... ~
Either Foot ........................ ................____
Sight of Either Eye..................................

$10,000.00 $500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
5,000.00 250.00
5,000.00 250.00
5,000.00 250.00 

___________

Skaitykit ir Pagalvokit
Apsaugokit save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

■ PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM g
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir G8 metų amžiaus, neški- !■ 
riant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos stovio, gali gauti vieną iš šių

■ kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ J 
skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų 
šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti
Šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos j NAUJIENŲ ofisą kartu su
registracijos mokesčiu. 
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštį nere- 
guleriai, gali gauti šį ap
draudos kontraktą sumo
kėdami 75 centus regis
tracijos mokesčio ir pre
numeratą.
VEIKITE ŠIANDIE! 
Visą, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktą, ir 
tokią didelę apsaugą, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančią aplikaciją ir pri
siųsti ar atnešti į ’ NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuojaus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas apdraustą jam. 
Neutidėliokit šio reikalo 
ant rytojaus — imkite ir,

To the Insurance Dept., Naujienos, 
1739 S. Ilalsted St., Chicago, III.

Aš čia užsirašau už $10,000 Ąccident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casual'y Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c. 
ir liudiju kad —

Į Į Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
fiitą pLcj per vienus metus.

I I Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU
JIENŲ it'toju ir busiu juomi to
kiu pagal Aitą policy per vienus metus.

I I Jūsų išnešiotojus tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu | savai
tę 18 centų.

I I Siuntinčkit man NAUJIENAS paštu 
per vienus matus už Chicagos $7.00, 
Chicagoj $H.O0 ir dar dadŠsiu 75c. 
apdraudos registraciją.

Vardas ......................................................................   Amžius ...........
(Pasirašykit aiškiai su paišeliu Juody lys liejasi)

Apdraudos Gavėjas ..........  r........
Gatvė Adresas
Miestas...........
Užsiimimas ...

Prisiųskit šita aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halstcd.. Chicago, III.

svetur atvykęs žmogus greitai 
pastebi, yra suvaržymas lais
vės. Ve pavyzdis. Jau uel<all>ė- 
sime, kad cenzoriai brauko 
laikraščių žinias ir straipsnius. 
To negana. Kai cenzorius iš
braukia, tai redakcijos turi su
glausti padarytą plyšį, kad 
nepaliktų baltos vietos laikraš
tyj ir žmonės nepastebėtų cen
zoriaus darbo. Rezultatas bu va 
toks: skaito žmogus laikraštį 
ir nežino, ar redaktoriai girti 
buvo, ar nuomaru mirę kelis 
kartus, kol paraše straipsnį ar 
pataisė žinią, ba rašinyj jokio 
ryšio nematyti.

Vienok cenzorių darbu val
džia nepasitenkina. Tur būt 
niekuomet Lietuvoj nebuvo liek 
šnipų, kiek jų yra šiandien, 
štai, žiūrėk, panaitė, nešiojanti 
Raudonojo Kryžiaus ženklelį; 
štai kita, tarnaujanti, kaip pa
sisako, toj ar kitoj valstybės 
įstaigoj; štai vaikinas, irgi tu
rįs reikalingą darbą. Pradėk su 
jais kalbėtis. Klausais ir neti
ki savo ausimis: revoliucionie
rės ir revoliucionieriai! BoJše- 
vikės ir bolševikai! O ar žino
te, kas jos ir jie yra tokie? (Ii 
šnipai provokatoriai.

šnipinėjimo ir provokacijos 
darbas šiandien tur Imt bus 
vienas našiausia suorganizuotų 
darbų Lietuvoj. Dalykas- toks, 
kad šitos panaitės ir šitie po
naičiai turi parodyti savo dar- 
vo vaisius. Jei į pustrečio mė
nesio laiko nei vieno “keiso” 
viršininkams neparupins, eis 
laukan, neteks darbo. Taigi ir 
triusasi jos ir jie, ir diedą pa
stangas, nuduodami valdžios 
priešus, idant įvėlus kalbon ko
kį nors palaidesniu liežuviu 
žmogų, idant ištraukus iš jo 
žodi-kitą, kad butų galima su
daryti “keistis” ir pasilikti 
“darbe”.

Daugelis amerikiečių statosi 
labai aukštai, nešasi dideliais, 
tikrenybėj nebūdami dideliais. 
Lietuvos žmonės tokius asme
nis tinkamai įvertina, ir kai 
kada pasijuoki#. Bet* rimtus 
Amerikos lietuvius, parvažiavu
sius Lietuvon paviešėsi ar ap
sigyventi, priima labai malo
niai ir atiduoda tokią garbę, 
kokia jiems pridera.

Lietuviams Lietuvoj yra svar
ini palaikyti artimus ryšius su 
Amerikos lietuviais. Ir jei ku
rie amerikiečiai perdaug nusi
skundžia, kad juos prastai pri
ėmę lietuviai, taį veikiausia bus 
ir jų pačių kaltės dėl to.

Lietuvoj padaryta didelio 
progreso, nužengta tolokai, pa
vyzdžiui, nuo 192(1 iki 1927 me
tų. Tai pripažįsta žmonės, ku
rie tėmija Lietuvos gyvenimą.

Apie dabartinę valdžią žmo
nės kalba taip: Smetona, kaip 
ypata, gal ir yra geras žmo
gus, bet valdžią paėmė plėši
kišku budu.

Amerikos laikraščiai, “Nau
jienos”, “Tėvynė”, “Keleivis” 
neįleidžiami Didžiojon Lietu
von, Bet Klaipėdon jie yra įlei
džiami. Abelnai imant, Klaipė
dos krašto gyvenimas yra pa-| 
našesnis amerikiečių gyveni
mui. Bet kai atvyksti Didžio
jon Lietuvon, tai jau pajunti 
greičiau Azijos kvapą.

Kai dėl lietuvystės, tai Klai
pėda rasi yra lietuviškesnė, ne - 
gu Kaunas. Kaune p. Simokai-

 I *

tis stovėjęs ir klausęsis praei
vius kalbant. Jis . tikrina, kad 
iš 52 kalbėjusių svetimtaučių 
kalbas, vienas kalbėjo lietuviš
kai. Ponaičiai ir panelės, pa
klausti ko nors, pirmiausia at
sakys rusų kalba, paskui vo
kiečių ar kuria kita, ir kai ki
los pasirodys klausiusiam ne
suprantamos, — tik tada atsa
kys lietuvių kalba.

Visoj Europoj j amerikie
čius žiūrima kaip į dolerių mai
šus. —Reporteris. 

_ k .

Bridgeportas
Lietus sugadino išvažiavimą

Bridgeporto Lietuvių Politi
nis ir Pašalpos Kliubas per 
pastaruosius kelis metus buvo 
nutaręs vasaros laiku niekuo
met nerengi pramogų, ypač pik
nikų, nes, mat, piknikų rengi
mai dažnai ant naudos neišei
na. Viena, daržų brangumas, 
antra, muzikantai ir, abelnai, 
visas surengimas labai daug 
lėšuoja. Publika taipgi, kur 
yra imama įžanga, ne labai 
noriai lankosi; na, o jeigu dar 
lietus palija, tai, žiūrėk, drau
gija ir lenda j skylę.

Pagalios šiemet Kliubas nu
tarė nors išvažiavimą surengti. 
Išrinkta komitetas, suteikta vi
sa galia komiteto nuožiūrai. 
Komitetas surengia, išgarsina, 
kad jau bus išvažiavimas, o čia, 
kaip tyčia, paskirtoji diena iš
rodė sužlugusi, kuone kiekvie
nam išrodė, kad bus lietaus.

Bet kas daryti? Reikia va
žiuoti. (lai prasiblaivys. Ale 
nespėjom nuvažiuoti, kaip nela
basis lietus atgal sugrąžino. 
Reiškia, pirmas išvažiavimas 
buvo lietaus sugadintas. Tode 
kliubas, kad atkeršijus lietui, 
rengia rudeninį balių 18-tą die
ną šio mėnesio Chicagos Lietu
vą Auditorijoj, 3133 So. Ikdstec 
St. Čia nelabasis lietus bei 
sniegas galės daryti ką nori, o 
mes sau erdvioj auditorijoj ga
lėsime smagiai prie geros muzi
kos šokti, pasimatyti su drau
gais ir linksniai laiką praleisti.

Kiekvienas Kiiubo narys gaus 
atvirutę su užkvietimu ant ba
liaus. Žinoma, aš irgi busiu. 
Kaip gi!—S. Slonskis.

Roseland
Gatvekaris automobilį sudaužė

Adolfas Martuševičius, gy
venąs 121 E. 101 Place, perei
tą šeštadienį po pietų išvažia
vo pasivažinėti su savo auto
mobiliu po Rosclandą. Sumanė 
pamokinti savo moterį, kaip 
automobilį draivinti. Jie važi
nėjo gatvėmis, kurios buvo 
mažai apgyventos. Žinoma, to
kiomis gatvėmis buvo gerai va
žinėti nepratusiam automobi
lio valdyti.

Bet važiuojant Vcrnon avė. 
ir privažiavus 103 gatvę, rei
kėjo pervažiuoti per gatveka- 
rio bėgius. Ir važiuojant per 
juos, ant automobilio užbėgo 
gatvekaris. Gatvekaris užka
bino automobilį ir, sakoma, 
gerokai j j pavilkęs. Automobi
lis buvęs smarkiai apkultas, 
bet laimė, kad Martuševičius ir 
jo (žmona išliko dagi nesužeisti, 
tik biskj užgauti. —Susiedas.

Padėkit 
ženkleli 
j tinkamą 
kletkutę 
paženklinimui 
savo 
atsakymo

DIDELIS RUDENINIS IŠPARDAVIMAS 
JOS.F. BUURiKO KRAUTUVĖJE

e gražus žo
džiai arba puikus 
paveikslai patrau
kia vyrus prie 
HELMARŲ. Bet 
tikras įsitikinimas 
į tabako gerumą. 
Ir 11ELMARŲ rū
kytojai pažįsta 
vertę.

T ūksiančiai vyriį 
I . atsigrįžta prie 
HELMARŲ kas- 
\dien. Kada nors 
L jus irgi atsigrįšite
Iprie HELMARŲ. 
Šiandien turSliį 
būti tas laikas.

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

White Star Line 
Red Star Line

INTERNATIONAL MEKCAN- 
TILE MARINE CO.

Musų geras atstovas viską iS- 
aiŠkins jums. Arba atsišaukite 
į musų I’asažierių Departmcntą.

127 So. State St.
Chicago, 111.

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

škumas.
331,5 rSouth 
Hantted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2800

Išmokit Dressmaking
Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamo*, 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy-
kai knygutes.
Mastei- Dressmaking U

College ;J
J. F. KASNICKA 
190 N. State St., 

kamp. Lake St. 10 fl.
J

SERGANTI ŽMONES
Del geriausio tr greičiausio iisigydymo 

pasitarki! su

liftai
Dr. B. M. Ross 

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

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

35 S. Dcarborn St.
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkito elevatorių iki penkto auk&to. Vy

rų priėmimo kambarys 506, — Moterų 508. 
Ofiso vulagdoo kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. 1‘anedėlyj, SeredoJ ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
’pAI yra piuku jeigu gali taip 

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

Pavyzdžiui,^ jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikto šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacai Co^ Saint

-

Valstija

..... Apt.

. Tel.......
Rakandai, Pečiai, Lovos, Stalai, Komodės, Lempos 
lr S R* Aukštos rųšies Pianai, Panatropes Phono- 
gralai, Brunswick Radiolos, Freshman Radios. Kai
nos vasaros metu sumažintos ir ant lengvų išmokė
jimų. Pamatyk Naujus Radio 1928 Modelius.

Nėra kito saltinlo: 
iš kurio plauktu 
tiek naudingu žinių 
taip N ui] ,

nnnm:mrrrn 111uiti 1111 u±r
JOS. F. BU9RIK (Ine.)

3417-21 S. Halsted St. Phone Boulevard 4705

PERKAME ir PARDUODAME
LIETUVOS PASKOLOS ir kitu VALS- ' 

' TYBIŲ BONUS. A
ZIMMERMANN and FORSHAY y

Department S. I
170 Broadway, New York City I

. ?■ į ■ .
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_ . .- - — ■■■■ a su pasižymėjimu. Ji gavo aukso
izr .« vį a j? c D/^\TkTr\T7M/n,I medaliir dar $500 eiti m°ksius

ViJkzOl kolegijoj. Dabar ji lanko koie-i
* mhmmmmKiją Terre Ilaute, Ind. Tai p-lo

- Barbora Vaupšytė, neturtingo >!
jie patarnauja netik lietuviams, našlės duktė. Net:ir vidurinę 
I bet ir svetimtaučiams, nes Jie- mokyklą lankydama ji turėjo 
j tuviai yra mandagus ir moka1 dirbti vakarais, kad užsidirbti 
gražiai su visais apseiti, tad vi-'sau ant maisto ir drabužių. I? 
si pas juos ir eina. Ypač daug visgi ji, taip dirbdama, sugebė- 
svetimtaučių lankosi pas lietu- jo netik baigti mokyklą, be-1 

baigti su dideliu pasižymėjimu.
Abelnai, kiek man teko pašte-

Rūgštumai Viduriuose
Yarda 4951 .

Mrs. Anielia Jarusz-Katishillas
AKUAERKA

3252 So. Halsted St

Indiana Harbor, Ind.
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda SAPNINYKAS

Ind. Harbor lietuviai; jaunųjų 
pasižymėjimas.

Tankiai Naujienose 
šokių žinučių iš vietos 
gyvenime, 
nebandoma 
ištik rų jų. 
miestelyej

telpa vi-. vius bučerius. 
lietuvių I 
niekad' .

kiek 
šiame

šeimy-

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriosc 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik- i 
ras “Phillips Milk of Magnesia’11

Nauja laida

Tik-ką išėjo iš spaudos

A. VIDIKAS-LULEVIGH
AKU ŠERK A

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

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

Viršuj Universal
State Bank

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.
’ Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
te, o rasite pa- gelbą.

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

čia paduosiu pavyzdį vieno 
jauno biznieriaus, Henriko bėti, pas musų neturtuolius vai- 
Strumskio, sunaus Klemenso kai yra daug rimtesni, negu pa.;, — ------F-----------------«-
Strumskio. Henrikas Struma-! kiek turtingesnius. Gal tode ’, yra užrašomas gydytojų, nes jis 1 
kis yra manažeris A & P san- kad pas turtingesnius visko pii- prašalina tris sykius daugiau | 

i acid iš skilvio kaipo saturated 
, solution of bicarbonnte of soda 
ir palieka skilvį liuesu nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rugimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidų- |

krovos prie 3504 Main St. K a- j na 
. da tik nė užeisi j tą sankrovą,} 
visuomet ją rasi pilną žmonių, 
Ir tai visokių tautų.1 Besiklau
sant nugirsi, kad p. Strumskis 

'su visais kostumeriais kalbasi
i/jy paėių kalba. Pasirodo, kadi . 

jis pažysta ispanų, vengrų, ru
munų ir lenkų kalbas, žinoma, 
greta anglų ir lietuvių kalbų.' 
Lietuviškai kalba jis gana ge
rai, nors yra gimęs ir augęs 
Amerikoj. H. Strumskis yra 
dar jaunas vyras, vos 20 m. am
žiaus. Bet dėl savo ga'bumų jis 
lošia svarbią rolę tarp vietos 
jaunuolių, čia gimusių lietuvių. 
H. Strumskis nemano visą am- 
žiu būti manažeriu A & P san- P- Vaičkų, nes vietos lietuviai' 
krovos.
užsidirbsiąs kiek pinigų, tai tuoj pamatyti jo gražių scenoje sta- 
eisiąs augštesnių mokslų. Jin'tomų veikalų.

Bet 
pasakyti 

lietuvių 
gyvena,

nų ir pavienių. Gal todėl, kad
niekas ir negali pasakyti kiek 
ištikrųjų čia lietuvių gyvena.

Šv. Pranciškaus parapija gi
riasi turinti viso 600 “dusių”. 
Iš to pasakymo negalima supra
sti kiek ištikrųjų yra parapijo
nų, nes gal nekuriu “dūšios” ir 
priklauso prie parapijos, bet jų 
kunui ir į galvą neateina būti 
parapijonu. Ir atpenč, tankiai 
tik kūnas priklauso prie parapi
jos dėl mados arba dėl biznio, o 
“dūšia” visai ir nemano būti pa- 
rapijonka. Bet yra gal dar dau
giau lietuvių, kurių nė kūnas, nė 
“dusia” prie parapijos visai ne
priklauso ir nė nemano priklau
syti. Todėl negalima žinoti 
kiek yra lietuvių. Bet kaip nė 
butų, jų čia yra didokas skai
čius ir visi gana gerai gyvena.

Lietuvių biznierių yra gana 
daug ir visokių rūšių. Bet nors 
ir daug jų yra, bet visgi nėra' 
tiek daug, kad negalima butų bių lietuvių, tik gaila, kad nie- 
visų sužinoti, kur jie gyvena ir kas apie juos neparašo, štai ir 
kokiu bizniu užsiima. O vietos pereitais metais viena lietuvaitė 
lietuviams biznieriams sekasi ir baigė vidurinę (high) mokyklą

tai ir vaikai dauk dykesni.
— šapos Darbininkas.

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

Racine, Wis
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu ’SLA. 100 kuopos susirinkimą;

, buvo rugsėjo 4 d., 2 v. p. p. Lie- ^a. kutinai’"reikalaukit “Phh- I 
tuvių Svetainėj Nutarta ruoš:- |įp3”. Dvidešimtis penki ir pen- 1 
ti margumynų vakarėlis ir! kiagdešimtis centų buteliukas, 
steigti lietuvių kalbos vaikų mo- yie kokioje aptiekoje. “Milk of 
kyklėlę. Susirinkimas atsižy- Magnesia“ yra U. S.Užregis- 
mėjo gera tvarka ir užbaigus su • truota Trade Mark per The

lips”. Dvidešimtis penki ir pen- ' 
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of

sirinkimą linksmus šnekučiavi
mai iš vietinių lietuvių gyveni
mo, ypač apie šonkaulius.

TMD. 121 kuopa kvies artistą v y e w « • i 1 f i • »

Charles H. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles H 
Phillins nuo 1875.

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

Jis sako, kad kaip tik laukia jo atvykstančio, trokšta ĮTQĮ> M A I 
nnmntvti in trražiii scpnnio st.n- I>V***"***

jau yra baigęs vidurinę (high) 
mokyklą su pasižymėjimu.

Kaip matote, mes turime ga-

M. Kasparaitis

Milwaukee, Wis

Greita pagelba nuo «kau- 
tlamų kornų ir piritą spau
dimo čeverykuoste.

DZScholl's 
"ZAno-pads

AptiekoM Ir 
čeveryką 

krautuvėse

Puikiai atspausdintas 
graži popiera, kaina

75 centai
Tėvynainių draugiška 

vakarienė. JŪSŲ AKYS

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

OPTOMESTRTST

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

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

r" ■ J------ ——
DEL JŪSŲ LABO

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

dos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G.
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679
.■■ ■ .. .. ■■ - -M •

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 

Nedėlioj pagal sutartį

Peoples Furniture Co.
DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖS CHICAGOJE 

Užpildytos su augščiausios rųšies, Pianais, Radioms, Rakandais, Kata
rais, Pečiais ir visokioms namu reikmenims.

Taipgi išdirbinėja dailiausius seklyčioms setus 
nuosavoje dirbtuvėje.

Ir yra autorizuoti pardavinėti labiausiai 
išgirtus muzikalius instrumentus.

KIMBALL PIANUS ir R. C. A. RADIOLAS.

Tik pargindami prekių rų§is ir gerai įsi
vaizdindami j Jums teikiamų patarnavimą 
ir tvarkii šios pirklybos vedimą, Jus da
linėsite, kad visuomet apsimoka pirkinėti 
namų įeikmenis labiausiai atsakančiose 
(Most Reliable) Krautuvėse. Todėl Jus 
visais žvilgsniais busite geriau patenkinti 
lankydami Peoples Furniture Co. Krautu
ves, nes jus Čia rasite geriausias prekes ir 
patarnavimą už mažesnį atlyginimą.

Lengvins Išmokėjimo Budus Pritaikom Kiekvienam 
Pagal Išgalę

Dvi Krautuvės ir Setų Dirbtuvė

TMD. 60 kuopa mus didmies
tyje kad nariais ir neskaitlinga, 
bet spėkomis gana tvirta ir na
riai atsižymi draugiškumu savo 

; tarpe. Rugsėjo 3 d. vakare pp. 
Staupickų namuose šios kuopos 
buvo suruošta draugiška vaka
rienė. Iš svarbesnių svečių da
lyvavo šie: iš Racine atvyko M. 
Kasparaitis, drauge su juo dar 
iš toliau vienas svečias — p. Sa- 
vaitis iš Clevelando, Ohio, taip
jau nesenai atvykęs senas tėvy
nainis iš Clinton, Ind. — p. J. 
Skindcris; vietiniai įžymesni i 
veikėjai — p . V. Valukonis, pp. 
Beržai, visa p. Baukų šeimyna 
ir daug kitų. Vakarienę paga
mino p-ios Staupickienė ir Ber
žienė. Išpildytas mažas muzi- 
kalis programėlis, daug įdomu
mų prisiminta iš pergyventų 
metų, svarstyta ir TMD. reika
lai. Laike vakarienes keletas 
dalyvių pasakė trumpas prakal-i 
pas. I

Toks santaikus tėvynainių su
gyvenimas išeivijoje daro malo
nu įspūdį ir tebpna pavyzdis vi
siems lietuviams.

— Dalyvavęs.

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

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

Dr. C. Michel
LIETUVYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.

.............

Moterys
Giria
Ši
Toniką

Mrs. Marie Krajnek, Maribel, Wis., 
rašo: “Aš atgavau savo sveikatą 
nuo gero toniko “Severa’s Regula- 
tor.” Tai yra labai geros gyduolės. 
Severą’ gyduolės turi pirmą vietą 
musų namuose.”
W. F. Severą Co., Cedar Kapidn. Iowa

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vrn nandh.crne

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

(Halsted & 35 St.)
Boulevard 0611—0774

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

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

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

Telephone Yarda 0994

DR. MAURICE ŪHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 82M

fumii'L'flf rt* ttTTERHOrtE
4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St.

Lafayette 3171 Canal 6982
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROSIS, Vedėjas

WENNERSTENS
‘IBohemian TTppo■dohemlan (Topo 

TIKRI APYNIAI 
FURTINGAME SAIYKII

SLVEP4S 
ttEGULAron -

Phone Central 1110 
Res. Canal 0403

JOHN S. RYBICKI
ADVOKATAS

54 W. Randolph St.
Room 607 Woods Bldg. •

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 V

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

CHICAGO, ILL.

t

DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10-rl2 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktį 
South Shore 2238, Boulevard 4136

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

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom StM Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

3323 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

DR. CHARLES SEGAI?
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 lubos

Chicago, III..
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midvray 2880

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRfiJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta .............     $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........... 31.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.00
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ............ :..............-...................................... 50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVES RASTAI. Septyniuose tomuose ........—t.  37.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA....... ....... ........ ......... -....................- 50c

Rašybos vadovėlis su rašyljoe šodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ...».................. ......... ..... .................  65c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

SKIRTINGI
Nuimkit Virtrij-PAtlUREMT 
PAUOSTYKn-PARAGAUKI
TIKRI APYNIAI

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGA

25c j metus
I » » t

Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus Ųk už

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Petternų Skyrius

K.JURCELI0N1S
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State StM Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3385 So. Halsted St.

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

TeL Yards 8141 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgifiams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St Room 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St nuo 7 Iki 9
Telephone Rooeevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

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

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

100 N. LaS'alle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

/ . ....... .... — "■—*
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & (CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

11756 So. Mlchigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Namų Tel. Pullman 6377

A. A. OL1S
ADVOKATAS

11 S. U Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6to 

Vilka mis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

><■»■...... ...  ............. . — —Z

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6353

to' i " ■

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

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Garsinkitės Nauiienosa
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VERGIJA ANGLIJOS KOLONIJOJ.

TAURAGĖS RIAUŠES sioms liepiama nešdintis į miš
kų ir apsigyventi kurio nors 
gyvūno kūne. Kada burtinin
kas pasako “Dabar jie apleido” 
—visi susirinkusieji išsiskirsto.

Stabmeldyste tarp Brazilijos 
indėnų nėra praktikuojama, bet 
jie labai bijosi piktųjų dvasių. 
Vieno indėno buvo paklausta, 
kodėl Jie su visokiais maldavi
mais kreipiasi j blogąsias dva
sias ,o ne gerąsias. Pastarasis 
atsakė: Gera dvasia yra gera ir 
ji nieko blogo mums nedaro, 
bet pikta dvasia gali mums 
kenkti, todėl mes ir maldauja
me jos nieko 
daryti.“

3achu.setts, Michigan ir New 
Žerk negauna atlyginimo, jei- 
;u serga mažiaus savaitę,—tu
ri sirgti dauginus savaitės lai
ko, kad gauti atlyginimą. Penn
sylvania ir Ne\v Jersey moka 
atlyginimą po dešimties dienų. 
Bet jeigu darbininkas apnega- 
ėdintas ilgesnį laiką, sakysime 

nuo 4 iki 7 savaičių, septynios 
valstijos užmoka ir už pirmą sa
vaitę. California ir Pennsylva
nia nemoka už pirmą savaitę.

Atlyginimas skirtingas kiek
vienoje valstijoje. Illinois dar
bininkas gauna pusę savo algos. 
Jeigu turi žmoną ir vaikus, 
gauna daugiau—65' algos. Mi 
ebigan ir Pennsylvania gauna 
60 nuošimtį savo algos, Cali
fornia 65%; Massachusetts, 
New Jersey, fr New Yorke 
66 2/3%. Kiekviena valstija 
paskiria augščiausią savaitinę, 
sumą. Californijoj yra $20.83, 
kuomet Pennsylvanijoj yra 
$12.00. ir t.t., kitur dar mažiau.

Jeigu darbininkas miršta nuo 
sužeidimo, atlyginimas moka
mas artimiausiems giminėms, 
paprastai našlei, nepilnamečiams 
vaikams ir tėvams. Kai kuriose 
valstijose giminės užsieny netu
ri tų pačių teisių su giminėmis 
čionais Suv. Valstijose, o ne
kurtose valstijose giminės už
sieny net negali prašyli atlygi
nimo. Kaikuriose valstijose 
gauna daug mažiaus, negu čia 
gyvenantieji. California, Illi
nois, Massachusetts ir Ncav 
Jersey lygiai elgiasi su giminė
mis Amerikoj ir užsieny. Penn
sylvanijoj jeigu giminės gyve
na užsieny, tik našlė ir vaikai 
gali prašyti kompensacijos ir 
gauna tik du trečdalius sumos. 
New Yorkas moka kompehsaci- 
ią našlėms, vaikams ir tėvams, 
jeigu miręs prisidėjo prie tėvų 
užlaikymo. Bet atlyginimas 
gali būti sumažintas- iki puses, 
jeigu viršininkai taip nori.

Sužeistas darbininkas gali 
pareikalauti medikališkos prie
žiūros, už kurią samdytojas 
užmoka. Kaikuriose valstijose 
gali gauti medikališką priežiūrą 
per dvi savaites, kitose kol pa
sveiksta. Kai kuriose valsti
jose samdytojas turi užmokėti 
visas inedikališkas išlaidas ne>- 
paisiant kiek butų. Kitose netur 
mokėti virš $100. (FLIS).

Vėliausias į'Eltos” pranešimas sako, kad Lietuvoj 
tapo suimta šimtas žmonių, kurių tarpe randasi žymus 
liaudininkai Kvieska, Žygelis, Petrauskas, Tornan, Bildu- 
š#s ir Švambrys. Tauragės riąušių vadas Mikulskis ta
pęs policijos nukautas. Socialdemokratai Plečkaitis, Pa
plauskas ir kiti esą ruošę puolimą Alytuj. Paplauskas ir 
Kedys pabėgę.

Tokią žinią prisiuntė “Eltos” agentūra, pridurdama 
dar pabaigoj, kad gyventojai esą pasipiktinę riaušėmis 
ir reikalaują kaltininkus tinkamai nubausti. Gi tinkamai 
nubausti Lietuvoj dabar reiškia atiduoti karo lauko teis
mui ir sušaudyti. Kad Lietuvos gyventojai reikalautų to- 

Z *4.90 kios bausmės, tai, žinoma, yra humbugas. Bet tikraisiais 
- Lietuvos gyventojais juk šiandien teisiskaito smetonlai- 

žiai; visiems kitiems yra burnos uždarytos.
Tinkamai įvertinti Tauragės įvykius iš “Eltos” pra

nešamų žinių n^ra jokios galimybės. Žiniose nič-nieko 
nepasakoma apie tai, prie kokių sąlygų tos riaušės kilo. 
Jeigu galima kokią išvadą iš “Eltos” pranešimų padaryti, 
tai tik tą, kad Lietuvoj prasidėjo rimtas bruzdėjimas 
prieš Smetonos diktatūrą, kuri ginklo pagalba yra pasi
ryžusi šalį valdyti.

$8.00 
4 04 
2.60 
1.50
.75

Užsimokėjimo kalnai 
r 

Chicagoje — paitu: 
Matams ......................... ......

Pusei meti----------------------
Trims mėnesiams ________
Dviem minėdama _____
Vienam minėsiu! ________

Chicagoje per nešioto juai
Viena kopija .................  8c
Savaitei ---------   18c
Mineliui ______   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicageja, 
paštui 

Matams -..... ......
Pusei metų ...........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui .

Lietuvon ir kitur uialeniuossi 
(Atpiginta)

17.00
8.50
1.75
1.25
.75

Metama ___..
Pusei metą 1

Pinigus reikia aiųati palto Monay 
orderiu kartu su atsakymu.

Rytų Afrikoj randasi Anglijos kolonija Sierra Leone. 
Prieš kiek laiko tos kolonijos aukščiausias teismas išnešė 
nuosprendį, kad vergų laikytojai turi tiesą gaudyti pabė
gusius vergus.

“Galimas daiktas”, sakcTThe Manchdfcter Guardian, 
“kad nedaug tėra žmonių, kurie žino, jog vergija dar yra 
palaikoma protektorate, kurį Anglija kontroliuoja per 
pastaruosius tris dešimts metų’’.

Praeitais metais kaikurie Šierra Leohe kolonijos ang
lų teisėjai padarė pirmus žingsnius panaikinti vergiją. 
Jie patvarkė, kad vergai gali išsipirkti ir uždraudė iš ki
tur vergus įvežti. Vergų vaikai buvo paskelbti laisvais. 
Taipgi buvo paskelbtas patvarkymas, kuriuo einant tapo 

. uždrausta pabėgusius vergus gaudyti.
Kuomet prasikaltusieji vergų laikytojai tapo pa

traukti atsakomybėn, tai jie apeliavo į aukščiausj teismą. 
Aukščiausias teismas nusprendė, kad vergija yra legalus 
dalykas. ' ' ♦

Jas nuosprendis, sako The Guardian, pasidarys isto
riškas. Jis legalizuoja vergiją. Tautų Sąjunga stoja už 
panaikinimą vergijos. Tuo tarpu Anglija, kuri žymiame | 
laipsnyj nustato Tautų Sąjungos politiką, sako kolonijoj

SUNKI ITALIJOS PADĖTIS

Fašistų valdoma Italija pergyvena ekonomišką krizį. 
piram K. Modenvell The C h i c a g o Daily ko
respondentas, rašo, jog visi diktatoriaus Mussolini dekre
tai prie nieko gero neprivedė.

Kai italų pinigų vertė buvo pradėjusi kristi, tai Mus
solini nutarė lirą stabilizuoti. Liros vertė buvo nustaty
ta sekamai: už dolerį 18 lirų. Dirbtinas liros stabilizavi
mas privedė prie to, kad industrija pradėjo smukti. Sve
timų šalių dirbiniai Italijoj pradėta pigiau pardavinėti, 
negu savieji.

Musolinį sumanė pakelti žemės ūkio našumą. Itali
jos žmonės paprastai suvartoja apie 70,000,000 kvintalų 
(kvintalas lyginasi maždaug septyniems bušeliams) kvie
čių metams. Normališkai Italijoj gaunama 45,000,000 
kvintalų kviečių. Trukumas tenka iš užsienio importuoti. 
Fašistų valdžia nusprendė, kad patys Italijos žmonės gali 
pakankamai kviečių užsiauginti. Pirmoj vietoj tapo nu
statytas keturis kartus didesnis muitas ant įvežamų kvie
čių. Ūkininkai buvo tiesiog priversti vartoti trąšas ir že
mės dirbimo mašinas. Rezultatas Italijos metinis kvie
čių derlius pakilo iki 65,000,000 kvintalų.

Praeitais metais kvintalui kviečių buvo mokama 220 
lirų. Pasiremiant tą kviečių verte ūkininkai pirko paši
nas, trąšas ir skolino iš bankų pinigus. Šį pavasarį Ame
rikos kviečiai Italijoj pradėta pardavinėti po 150 ar net 
140 lirų kvintalui. Ūkininkai subruzdo pardavinėti savo 
kviečius, kad galėjus skolas atmokėti. Rezultate kviečių 
kaina nupuolė dar žemiau — pradėjo parsidavinėti po 120 
lirų kvintalui.

Nesunku suprasti, kas gali atsitikti, kuomet ūkinin
kai už mašinas, trąšas ir kitas ūkio reikmenis turi bran
giai mokėti, o savo produktus priversti yra parduoti pi
giai. Tokia padėtis neišvengiamai veda prie bankroto, 
Italijos ūkininkai tą krizį dabar kaip tik ir pergyvena.

Darbininkiškos organizacijos Italijoj skaitosi nelega- 
lėmis. Ten gyvuoja kazionos unijos, kurios neva rūpi
nasi darbininkų reikalais. Bet tikrenybėj tos unijos pildo 
tik diktatoriaus Mussolini valią. Kai, pavyzdžiui, kilo 
dabartinis krizis pramonėj, tai kazionos unijos paskelbė, 
kad darbininkai liuosu noru sutinka dirbti už mažesnes 
algas. Bet tam unijų patvarkymui pasipriešino net fa
šistų diktatūros slegiami darbininkai. Pasigirdo griežti 
protestai. Padarinyj kazionų unijų sumanymas nukapoti 
darbininkams algas tik dalinai tepasisekė.

Nežiūrint visų diktatoriaus Musolinį leidžiamų dek
retų, ekonominė Italijos padėtis nuolat blogėja. Daugelis 
mano, sako Moderwell, kad fašistų režimas eina prie liep
to galo. Padėtis dabar susidarė daug rimtesnė, negu tuoj 
po parlamento nario Matteotti nužudymo. Mat, kovoti 
su žmonėmis yra lengviau, negu su nepermaldaujamais 
ekonomiško gyvenimo įstatymais, kurie jokių dekretų ne
pripažįsta.

blogo mums ne-

labiausiai civili-
galima užtikti
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burtininkų yra su- 
nuodingais aug- 

todel jie yra gan 
Su savo priešais cc-

Buvęs Indiana gubernatorius 
Warren T. McCoy, kuris buvo 
nuteistas 10 metų kalėjiman už 
vartojimą pašto pHgavingiems 
tikslams. Atsėdėjus 3 metus 4 
mėnesius Atlanta, Ga., federali- 
niame kalėjime, jis šiomis die
nomis tapo paliuosjaotas ant pa- 
roliaus.

Brazilijos indėnai
Xingų upės apylinkėse. — Indė

nų graupės. — Indėnų gen
tys.— Indėnų išnaudojimas. 
—Kaip tvarkosi gentys.—Ly
gumų indėnai.—šeimyniškas 
gyvenimas. — Piktų dvasių 
garbinimas. — Numirėlių 
laidojimas.— Burtininkai. — 
Indėnų gabumai.

patekti j baltodžių nagus. Gu
mos plantacijų savininkai ne
pasižymi skrupulingumu: jie 
be jokių ceremonijų stveriasi 

indėnus iš 
gumos me-tų vietų, kur auga 

džiai.

Pasaulyj yra nemažai tokių 
kampų ir kampelių, kurie civi
lizuotam pasauliui beveik visiš
kai nėra žinomi, štai nesenai 
sugrįžo iš Brazilijos L. L. Let
gers, kuris tarp tenykščių in
dėnų praleido keletą menesių. 
Tų indėnų gyvenimas mažai 
dar tėra ištirtas.

ir išmokę

Valstijų 
klasi; vie-

Savo pranešime Letgers sa
ko, jog Xingu upės apylinkes, 
kur indėnai gyvena, yra nepa
prastai gražios, šimtai ežerų 
ir upių sudaro stebėtinai gra
žų vaizdą. Žolė visur auga 
kuopuikiausi. Tad ganykla gal
vijams butų tiesiog ideališka. 
Vienok ten nieko daugiau ne
simato, kaip tik laukinių žvė
rių ir paukščių. Jų visur pilna. 
Tačiau indėnai didesnių žvėrių 
beveik visai neliečia.

Indėnai yra dalinami į seka
mas grupes: laukinius, pusiau 
laukinius, pusiau civilizuotus 
ir civilizuotus. Pusiau civli- 
zuoti indėnai dėvi drabužius ir 
išviso jų gyvenimas nėra toks 
primityviškas, kaip laukinių ir 
puslaukinių indėnų. Civiliuozti 
indėnai, nors ir gyvena grupė
mis, bet jau yra persiėmę bra- 
ziliečių papročiais 
portugalų kalbą.

Senovėj Jungtinių 
indėnai dalinasi į dvi
ii jų gyveno prie upių, o kiti 
ygumose. Pirmieji vedė pasto
vų gyvenimą kaimuose, o ant
rieji bastėsi iš vietos į vietą,— 
buvo nomadai. Brazilijos in
dėnai irgi dalinasi į tas dvi 
klasi. Jų gentys palyginus su 
Meksikos ir Centralinės Ame
rikos indėnais nėra per daug 
skaitlingos. Labai retai tegali
na surasti gentį, kuri turėtų 
20,000 narių. Dauguma genčių 
tiri 5,(MM) ar net ir mažiau

žmonių. Nemažai yra ir tokių 
genčių, kurių narių skaičius 
n sie kia nei tūkstančio. Genčių 
leskaitlingumas aiškinama tuo, 
kad indėnai nuolat tarp savęs 
kariauja. Be to, jų eiles pusė
tinai retina įvairos ligos. Let
gers užėjo tokių sodžių, kur 
nebuvo nei vieno gyvo žmo
gaus--visi žuvo nuo ligų.

Braziliečiai turi tokią pat 
irobkmą, kokią turėjo Jung
tinės Valstijos, būtent, indėnų 
eksploatavimas. Amerikoj in
dėnus labiausiai skriaudė aukso 

rųšies
Brazilijoj juos 

ieškotojai, 
pabėgo 

bijodami

ieškotrtjai ir visokios 
ivantiuristai;
persekioja gumos 
Nesenai iš Bolivijos 
apie 20,000 indėnų,

gentis turi 
seniūnų.

bile
gen-

Kiekviena indėnų 
savo vadą, o kaimas 
Daugumoj atsitikimų vado nie
kas nerenka; tą vietą įgijimą 
paveldėjimo keliu. Vado teisės 
yra gan dideles. Jis, sakysime, 
gali parduoti ar atiduoti 
daiktų, kuris priklauso jo 
ties nariui.

Daugelio genčių vyrai gali 
turėti tiek pačių, kiek jiems 
patinką. Tačiau, prie upių gy
venantys indėnai kaipo taisyk
lė veda monogamišką gyveni
mą, t. y. vyras susituokia tik 
su viena moterim. Kas kita 
su lygumų indėnais, — jie turi 
po dvi ir daugiau pačių.

Lygumų indėnai bastosi iš 
vienos vietos į kiti}. Todėl kar
tu su vyrais net medžioklėn ei
na ir moterys., Prie upių gy
venantys indėnai, kaip jau bu
vo minėta, turi savo kaimus. 
Kuomet vyrai eina žuvauti ar
ba medžioti, tai moterys triū
sias! apie savo bakūžes. Mote
rys eina kartu su vyrais tik 
tame atvėjyj, jeigu pastarieji 
apleidžia kaimą kelioms die
noms.

Vienas dalykas, sako Letgers, 
ypatingai metasi akysna, —tai 
vaikų gausumas.. Nedideliame 
kaimelyj, kuris susidėjo iš še
šių namų Letgers priskaitė še
šias dešimtis suviršum vaikų, 
kurie neturėjo daugiau, kąip 
12 metų.

Brazilijos indėnai rūpinasi 
savo moterų padėtim. Jie pa
tys neša vandenį ir malkas; ne
retai net vaikus nešioja, 
gi šalių indėnai apkrauna 
moteris sunkiais darbais.

Indėnai daug reikšmės
duoda religiškoms ceremoni
joms. Tos ceremonijos vyriau
siai susiveda prie “pasigerini- 
mo” piktomsioms dvasioms.

Kiekviena gentis turi savo 
religišką vadą. Tankiausiai 
tas pareigas eina burtininkas. 
Indėnai yra tos nuomonės, kad 
ligos yra piktų dvasių darbas. 
Kai apserga žmogus, tai bur
tininkas visokias budais sten
giasi piktą dvasią pašalinti.

Mirusiųjų dvasios, sako Let
gers, daro didelės įtakos indėnų 
gyvenimui ir papročiams. Kai 
kurios gentys laidojo numirė
lius namuose. Jie iškasa duobę 
po kalioma lova, kurioj miru
sia miegodavo, ir ten užkasa 
kūną. Tai daroma todėl, kad 
neužrustinus mirusiojo dvasios. 
Pas kitas gentis laidojimo ce
remonijos tęsiasi dvi ar tris 
dienas. Susirinkusieji šoka 
keistus šokius ir šūkauja viso
kiais balsais. Tuo būdu jie ti
kisi nubaidyti mirusiojo dva
sią. Laike ceremonijų dva-

Net ir tarp 
zuotų indėnų 
tos “piktų dvasių“ religijos pėd
sakus. Tarp mažiau civilizuo
tų indėnų ta religija, žinoma, 
lošia dar svarbesnę rolę. Kai 
kuriose vietose randasi net 
speciali namai, kur indėnai at
lieka savo religiškas ceremoni
jas Susirinkę į tuos namus, 
jie kelia didžiausį triukšmą. 
Moterys paprastai nėra įleidžia
mos į vidų.

Dauguma 
sipažinę su 
menimis ir 
pavojingi,
remonijų jie nedaro, — nuodų 
pagalba pasiunčia juos pas Ar- 
raomą.

Kai kurios gentys, sako Let
gers, nepasižymi sumanumu. 
Bet kai kurie indėnai yra labai 
sumanus ir.pastabus. Jų atmin
tis yra stebėtinai gera. Toj 
srityj tik retas baltodietis tega
lėtų su jais konkuruoti. Jie taip
gi pasižymi geru regėjimu.

Kur tik pasitaikė indėnams 
proga, jie pasinaudojo ja. Ne
mažai yra tokių indėnų, kurie 
baigė įvairias mokyklas ir už
ima valdiškas vietas. Savo pa
reigas jie eina tiek jau gerai, 
kaip ir braziliečiai.

Brazilijos indėnai nyksta. 
Dabartiniu laiku jų priskaitoma 
apie 2,(MM),(MM). Daugiausiai jų 
gyveno Matto Grosso ir Ama
zones valstijoje.—K. A.

Darbininkų kompensaci 
jos Suv. Valstijose

Kitų 
savo

pri

Keturiosdešimt trys iš 
turiasdešimt aštuonių šios 
l es valstijų turi įstatymus, 
rie aprūpina, kad darbininkas 
prie darbo gautų atlyginimą iš 
samdytojo. Tose penkiose vala
kuose, kurios lietu r tų darbo 
įstatymų, yra labai mažai atei
vių.

Suv. Valstijose, kaip ir visose 
industrinėse šalyse, pasitaiko 
visokių nelaimingų atsitikimų 
kasmet. Darbininkų kompen
sacijos aktai, kaip tie įstatymai 
vadinami, nusako, kad pinigai 
(atlyginimas) turi būti išmokė
tas sužeistam žmogui, arba 
atsitikime jo njirties, jo šeimy
nai, kad ji turėtų kokį nors už
laikymą ir netaptų visuomenei 
sunkenybe

Tų keturiasdešimt trijų vals
tijų įstatymai ne vienodi, nes 
nors ir nuskiria atlyginimą, bet 
; urnos ir laikas mainosi, taipjau 
?r medikalė priežiūra. Žemiau 
eka trumputė sutrauka kom

pensacijos įstatymų septyniose 
valstijose, kurios turi daugiau
sia ateivių—Califorrtija, Illinois, 
Massacuscttp, New York, New 
Jersey ir Pennsylvania. Tos 
valstijos turi geresnius įstąty- 
mus, negu kitos valstijos.

Aplamai imant, kompensaci
jos aktai Suv. Valstijose neap
ima visų daibų, visus darbinin
kus. Yra skiriami pavojingi ir 
nepavojingi užsiėmimai. Iš virš- 
minėtų valstijų tik viena, Illi
nois, apsaugoja darbininkus 
vien tik pavojinguose užsiėmi- 
nuose, kitos gi šešios—pavojin
guose ir nepavojinguose.

Laukų, namų ir paprastus 
darbininkus kompensacijų įsta
tymai neapsaugo keturiose iš 
fieptynių Ivalsdijų Californija, 
Massachusetts, Michigan ir 
Pennsylvanija.

New Yorkas aprūpina papras
tus darbinikus, bet išskiria lau
kų

ke- 
ša- 
ku-

New Jersey gi priešingai —ap
saugo namų ir ūkių darbinin
kus, bet išskiria paprastus 
darbininkus. < <

/ t
šešiose valstijose reikalauja, 

kad netik darbininkai turi būti 
sužeisti darbo vietoje, bet su
žeisti prie darbo—dirbant. Sep
tinta valstija, Pensylvania, rei
kalauja, kad darbininkas 'butų 
sužeistas prie darbo.

Illinois nustato, kad darbi
ninkas gali gauti atlyginimą dėl 
sužeidimo pakilant nuo darbo ir 
kuomet jis dirbo. Jeigu darbi
ninkas girtas kuomet jį sužei
džiama, jis negali prašyti atly
ginimo Gali f orni joj, New Yorke 
ir New Jersey. Jeigu per savo 
neapsižiūrėjimą sužeistas negali 
gauti atlyginimo Massachusetts 
ir Michiganc.

Californija, New Jersey, New 
York ir Pennsylvania neduoda 
atlyginimo darbininkams, kurie 
tyčia save susižeidžia. Pennsyl
vanija draudžia atlyginimą dar
bininkui, jeigu kito darbininko 
tyčiomis sužeistas. '

Visose valstijose jeigu darbi
ninkas tik trumpam laikui su
žeistas, negali prašyti atlygi
nimo. California', Illinois, Mas-

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.. X------M I------ O, ■

Rezidence 6640 S. Maplewood Av.
Tel. Republic 7868 

CHICAGO, 1LL.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 

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

Netoli 46tK St. Chicago, Ui.

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

In " 1 1

r
Ofiso ir Bes. Tel Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare 

Bes. 3201 So. VVallace Street

—- i............................   R
Bes. 6600 So. Artesian Avė. 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
ChicafO, 111.

*

(ūkių) ir namų darbininkus.

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 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. ' Tel. Brunswick 4983. 
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Anhland. 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 S'o. Westem Avė.

Tol. Lafayette 4146
j nuo 9 iki 11 v. ryto

Valandos \ nuo g 9 vaj. vuk.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. V eželis
LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekog 

CHICAGO, 1LL  ■ » • * • ■V f •’

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

DENT1STAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį 
340rSOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, 1LL.
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naujoj vietoj 
DR. VAITUSH 

OPTOMF.TRI8TASCHICAGOS 
ŽINIOS

Kūdikių paraližius

Dr. Herman H. Bundesen, 
sveikatos komisioniertus

Ateina pranešimų apie padi
dėjusį skaičių susirgimų kūdi
kių paralyžiumi kai kurtose 
Jungtinių Valstijų dalyse, Chi- 
caga, kiek matyti, turi palygi
namai mažą padidėjimą susir
gimų la liga iki šiol.

M i

Bet nors šiuo laiku nėra pa
mato dideliam rupčsčiųi, dau
gelis tėvų ieško patarimo iš

įgautų daug miego ir mankšti- ditai norėjo apiplėšti kompa-
nimosi tyrame ore.

6. Kreipkitės prie 
kiekviename kūdikio 
susirgimo atsitikime, 
kūdikių paralyžių 
ženklai yra: karštis, kai kada 
vėmimas, sustingimas spran
do ir noras, kad jo niekas ne
judintų.

7. Jaunuoliai, jaunesni kaip

daktaro 
staigaus 
Pirmieji 

susirgimo

Sveikatos Departamento, klau
sdami, kaip a|>saugoti kūdikius 
nuo tos ligos. Todėl sekančių 
patarimų yra duodama:

1. Nėra protinga bėgti iš 
miestų, kad pasprukus nuo kū
dikių i>aralyžiaus, nes ant ūkių 
ir farmų pasitaiko daugiau su
sirgimų, negu miestuose.

2. Reikia vengti naudotis vi
siems tomis pačiomis stiklinė
mis ir puodukais gerti. Reikia 16 metų, kurie turėjo kontakto 
stengtis naudoti kiekvienam at- su šia liga, privalo būti laiko- 
skirai. Taipgi reikia vengti nau.mi kvarantinoje porą savaičių, 
dojimą vieno rankšluosčio vi- 8. Kiekviename susirgime šia 
siems. ’ . .Jiga Chicagoj, taip savo pačių

3. Reikia naudoti tik pašte- labui, kaip labui visų gyvento- 
rizuotą arba certifikuotą pieną, jų, susirgusieji turi būti siun- 
arba vyrinti pieną, jei tikrai Čiami į ligonines.

v

nežinote, iš kur jis gauta.
4. Laikykite kūdikius juo ar- 

čiaupia prie namų.
5. \- žiūrėkite, kad kūdikiai

Jaunimui įdomus 
paveikslai -

nijos ofisą, kur buvo apie $10,- 
000, 
ditų

Iš

padaro gyventojams kitokių 
nuostolių.

Kieno kaltė? Vaikų? Ne! Tė
vų kaltė. — Reporteris.

ku- 
na-

ATVIRAS LAIŠKAS CHICAGOS LIETUVIAMS
GERBIAMIEJI: “ ' ’

Šituo svarbiu laišku kalbame į Jumis — Jūsų pačių rei
kalu. Raginame Jumis dėtis į Chicagos Lietuvių Draugiją 
Savitarpinės Pašalpos, kuY yra viena iš stambiausių pašal
pos organizacijų mieste Chic igos. šitos Draugijos pinigi
nis turtas siekia arti $20,000 ir jos narių skaičius apie tūk
stantis. žodžiu sakant, šitos Draugijos finansinis stovis y- 
ra pil iriausiame žydėjime, peitat tikriausiai užtikrinta kiek
vienam šios organizacijos n: riui priklausoma pašalpa išti
kus ligai ir jiomirtinė — ištikus mirčiai.

Mažai yra pašalpinių organizacijų, kurios taip tiksliai 
galėtų aprūpinti savo narių lytojaus dieną — ištikus jų li
gos nelaimei, kaip kad Chica;;os Lietuvių Draugija Savitar
pinės Pašalpos. Čia paminėtina, bent svarbiausi faktai kas 
būtinai reikia žinoti kiekvienom Chicagos lietuviui — vy
rui ir moteriai, kuliems rupi tinkamai apsaugoti savo ry
tojaus dieną, savo paties naudai, kad laike ligos šeimyna 
nejaustų trukumų, kad skuidas nebūtų sergančios šeimy
nos nario svečiu ir ištikus mirties priepuoliui, butų tinka
mai palaidotas be piniginių i uostolių tiems, kurie rūpinasi 
vėlionio paskutiniu patarnavimu.

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. nariai turi 3 pašal
pos skyrius ligoje — 1-mo skyriaus serganti nariai gauna 
ligoje pašalpos $6.00 savaitėje, 2-ro skyriaus serganti na
riai gauna ligoje pašalpos $10.00 savaitėj, 3-cio skyriaus 
serganti nariai gauna ligoje pašalpos $16.00 savaitėje. Po
mirtinė nariams sumokama iš Draugijos iždo — nariai liuo- 
si nuo mokėjimo pomirtinės duoklių, taipgi liuosi nuo baus
mių už nelankymą susirinkimų, parengimų ir tt.

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. savo nariams išmo
ka pašalpą ligoje byle kur gyvenantiems Suvienytose Val
stijose Amerikoje. Nariai iškeliavę į Lietuvą gali būti 
Draugijos nariais su teise gauti pomirtinę. Nariams ligos 
pašalpa mokama 70 savaičių, o už įsižeidimus iki pat mir
čiai. Nariai nėra šalinami iš Draugijos neatsižvelgint kiek 
metų narys sirgtų, pasimirus yra išmokama pilna pomir
tinė — pomirtinės paveldėtojui.

Šituo laiku Chicagos Lietuvių Draugijoje eina vajus 
tikslu, kad davus progą visiems Chicagos lietuviams — vy
rams ir moterims nuo 16 iki 45 mėtų amžiaus ateiti j šitą 
Draugiją. Įstojimas Draugijon eina sulig amžiaus. Laike 
šio vajaus priimamos ir čielos Draugijos bei kliubai — są
lygos dėl istojančių pašalpinių organizacijų,gana prieina
mos. Lietuviai toliau gyvenanti nuo Chicagos irgi gali įs
toti Draugijon, bet būtinai privalo atvykti asmeniškai pas 
Draugijos daktarą egzaminacijos reikalui.

Yra aišku kiekvienam, kad sėkmingas bujojimas pa
šalpos organizacijų yra galimas tų, kurios turtingos pini
gais, skaitlingos nariais, moka įtraukti čiagimį lietuvių 
jaunimą, »turi atsakomingą tvarką Draugijos nariams, ku
ri neapsunkina esančių narių organizacijoje — tinkamai 
narius aprūpina ligos nelaimėje ir tt. Tokios orgaizacijos 
yra palaima savo nariams, nes jie randa širdingą patarna
vimą laike ištikusios jų gyvenime tragingo nuotikio. Šito
kia draugija yra Chicagos Lietuvių Draugija Savitarpinės 
Pašalpos, pertai visiems Chicagos lietuviams verta dėtis 
prie šitos organizacijos, nes laike ligos nelaimės turėsite 
kaip piniginę, taip ir moralę paramą. *

Lietuviai, vyrai ir moterys, dar sykį esate nuoširdžiai 
kviečiami į Chicagos Lietuvių Draugiją S. P. aprūpinimui 
savo pačių reikalų. Prašymą įstoti Draugijon gali priduo
ti pas kiekvieną šios Draugijos narį, veikiantį kontestantą 
arba kreipkitės asmeniškai į Draugijos Kontesto Raštinę, 
1739 So. Halsted St. (“Naujienose”) — čia galėsite gauti 
reikalingas informacijas apie Draugiją ir išpildysite apli
kaciją įstojimui į Draugiją.

Jeigu Tamstai nėra liuoso laiko asmeniškai atvykti Į 
Kontesto Raštinę, malonėkite išpildyti žemiau esamą "Pa
reiškimą” ir iškirpę prisiųsti į Kontesto Raštinę žemiau 
pažymėtu adresu. Musų Draugijos atstovas atvyks pas 
lamstą asmeniškai pasikalbėti šituo reikalu Jūsų nuskirtu 
laiku arba suteiks reikalingas informacijas laišku. Lauksi
me.

Fieldo Gamtos Istorijos ma
žėjuje bus rodomi labai įdomus 
paveikslai) ypatingai jaunuo
menei. Paveikslai bus rodomi 

{spalio ir lapkričio mėnesiais, 
— šeštadienių rytmečiais nuo 
10 vai. iki pietų. Viso bus paro
dyta 10 pa veikslų.

Sekami paveikslai bus paro
dyti spalio 1 d.— prietikiai A- 
laskoj; spalio 8— Mandžurija, 
Musų draugai šunys, 
kitų; spalio 15 — 
Pietinių Jūrių;
Kempinių gaudimas 
fishing),** Sparnuoti 
ir kiti; spalio 29 
gaudymas; lapkričio 
pratinimas meškučio, Paskuti-

|niai bizonai, Kas yra zoologi
jos sodne, ir kiti paveikslai; 
lapkričio 13 — Pasaulio kova 
dėl aliejaus, Paukščių namai, 
Ėmimas paveikslų Afrikoj; lap 
kričio 26 — Prietikiai tolimuo
se šiauriuose. Maži lapeliai, pa- 

I aiškinantys jaunuomenei rodo
mus paveikslus, bus dalinami 
vaikams, kad jie galėtų geriau 
suprasti, ką paveikslai rėdo.

ir pora 
Maizokas iŠ 
spalio 22 — 

(sponge 
aviatoriai, 
— Gorilų 
5 — Pri-

jau stojo

Vadinamas “katinas” bandi
tas, kuris terorizavo northsai- 
dės gyventojus ir kuris nese
nai buvo sugautas,
prieš teisėją. Iš jo pareikalau
ta $300,000 bondso. Paleidimui 
jo pačios teismas pareikalavo 
$15,000 vertės bondso uždėti.

♦ * •>
Chicago Deights lies Halsted 

gatve ir Orr keliu, sunkus au
tomobilis pavertė kitą automo
bilį į ravą ir nudumė savais 
keliais. Pasekmėj, mergina, tū
la Irene Reino, tapo užmušta. 
Važiavusieji su ja vaikinai iš
liko gyvi ir net nelabai sunkiai 
sužeisti. Vaikinai sakosi, kad 
jie nežinantys, kur užmuštoji 
mergina gyveno. 

* * *
Automobili^ užmušė 

! šių kūdikį Forest 
miškuose, Lyons, III. 

iStefania Usko, gulėjo
tas kaldroj, Max Andrew mėgi
no apsisukti savo automobiliu 
ir varydamas jį atgal užvažia
vo ant mergaitės. Andrew gy
vena 1817 So. Wood st. Areš
tuotas. 

♦ * *
i

Buvo paduota Circuit teis- 
l mui reikalavimas indžionkšeno, 
kuris neleistų Tunney'ui ii 
Dempsey kumščiuotis. Teisėjas 
Otto Kerner reikalavimą at- 

, metė.

6 mėne- 
Prescrvė 
Kūdikis, 
suvynio-

♦ * *
Policija vakar rado 

i boldt parke lavoną 
: Kvieselevič, 1019 N.

PAREIŠKIMAS1:
Noriu įstoti Chicagos Lietuvių Draugijon S. P., bet neturėdamas 

liuoso laiko atsilankyti asmeniškai į Jūsų Draugijos Kontesto Raš
tinę, prašau Jūsų Draugijos įgaliotinio atsilankyti j mano namus 
paaiškinimui man reikale įstojimo Draugijon arba suteikite plates
nes informacijas laišku.

Mano Vardas Pavardė ........ j............................................................
f 4 .

Adresas ............. .......... ....................................................................
Lubos ................. Telefonas .....................-......................................
(Iškirpę šilų “Pareiškimą” siųskite žemiau pažymėtų adresu)

Chicagos Lietuvių Dr-jos Kontesto Raštinė, 
1739 So. Halsted St

> atsilankyti j mano namus 
įstojimo Draugijon arba suteikite platės-

Chicago, III

Ilum- 
Frankio 
Washte- 

naw avė., kuris, manoma, nusi- 
i nuodijęs. Tai ‘yra senas žmo
gus. Namiškiai sako, kad se
nis prapuolęs 7 dieną rugsėjo. 

♦ * ♦
Vakar 5,000 moterų ir mer

ginų rinko aukas Chicagos lab 
daringų draugijų federacijai 
Tikėtasi surinkti į $100,000. 

* * *
Bickardas, promotoris Tun- 

ney ir Dempsey kumštynių, 
padėjo $1,425,000. Milionas teks 
Tunney, o kiti Dempsey. Rich
ardas turėjo padėti tą stfmą 
bokso komisijos globoj kaip 
vakar dieną. 

♦
Pašautas 

Peoples Coal 
panijos, kuri
Racine avė. Manoma, kad ban-

bet sargas sugadinęs ban- 
planus. 

* * ♦
350 nužiūrėtų žmonių,

duos policija buvo .suėmusi 
ktį iš šeštadienio į sekmadie
nį, 33 pripažinta kaip banditus 
nukentėjusieji asmenys. 

♦ ♦ ♦
Apiplėšta namas municipalio 

teisėjo Francis Borrelli ir pa
vogta automobilis Superior 
teismo teisėjo William N. Gem- 
mill. Nuostoliai abiejų teisėjų 
neša apie $8,000. 

♦ ♦ ♦
Nuo pradžios šių metų iki 

pastarųjų dienų du tūkstančiu 
mergaičių Chicagoj ir Chica
gos apielinkėse pabėgę buvo 
nuo tėvų. Iš jų 1600 surasta 
arba sugrįžo, o 400 nežinia kur 
dingo. Kokia jaunų mergaičių 
pabėgimo priežastis? Pasak pOį- 
licijos, apie 10 nuošimčių pa
bėgę todėl, kad norėję patekti 
ant teatrų pagrindų, bet levai 
buvę priešingi.

♦ ’ * * j ■ < i z
Penkių metų vaikiščias, Wi- 

llie VVedier, 626 W. 48 st., įlin
do ledo skrynion (ice box) ir 
užduso, kuomet jo tėvas ieško
jo jo visuose pakampiuose po 
kiemą. 

♦ * ♦
Naktį iš šeštadienio į sekma

dienį Chicagą pervažiavo pre
zidentas Coolidge vykdamas iš 
vakacijų Washingtonan. 

♦ ♦ ♦
Didžiausia panika kilo, kai 

užsidegė trobesiai adresu 1355 
ir 1353 S. Morgan st. Perdegė 
elektros vielos, visa apielinkė 
paskendo tamsoj, kilo pasibai
sėjimas. Gaisras kuone iššaukė 
riaušių Maxwell policijos sto
ties kalinių tarpe, kadangi de- 

buvo labai arti

Teatro seono atidarymas
Rašo Nora.

Po ilgų vasaros vakacijų, va
kar, sekmadienį, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje susilaukėm 
teatro sezono atidarymo su 
Gejermanso veikalu “Du Ke-' 
liu” po p. J. Vaičkaus režisūra. 
Ėjau teatran, manydama sau. 
kad smagiai praleisiu kelias 
valandas "laiko, galėsiu pasigė
rėti geru ir gerai pastatytu 
veikalu, bet.< dovait)kite, jei 
pasakysiu teisybę: apsirikau.

Išpildyme veikalo, kuriame 
dalyvauja tokios jėgos kaip 
patsai p. Vaičkus, panele Tcn- 
džiulyte, abudu profesiniai ar
tistai, ir musų seni teatro mė
gėjai, ponai Vaitiekūnas' Ir 
Sankunas, iš anksto lauki kaž
ko geriaus suderinto, įvaires
nio, artistiškesnib, dauginus 
“fineness”. Dabar galima tiek 
pasakyti: ponai Vaičkus ir 
Vaitiekūnas, kaip kunigai, buvo 
gan tipingi, bet, nežiūrint to, 
kad ponas Vaičkus jau ne pir
mą kartą pats vaidina musų 
Lietuvių Auditorijoj, jis vis dar 
nežino, kad akustikos truku
mo neužpildysi su begalo dide
lio balso leidimu. Panašus šu
kavimas (atleiskite už išsireiš
kimą) scenoje galima dovanoti 
tik paprastam mėgėjui, bet 
profesionalui — hm! iš jo įau“ 
kiame ko kita.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ii' moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudetle
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avc.
Valandom:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nea6- 
lioj nuo 2:30 iki <1:80 po pietį)

REZIDENCIJA: 
2226 MarshAlI Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 5464

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 
Palengvina akią įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos akaudžjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, akaudamą akių karitį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystą 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Te.. Hotlevard 7589

* *
kad kumštinin-

gantys namai 
stoties.

*
Nužiūrima,

kas - čempionas Tunney, laimės 
jis kuštynes su Dempsey, aT

jų ne mažiau kaip vieną milio- 
ną dolerių.

♦ ♦ ♦

Lietuvis Leonas Tumas, 20 
metų vaikinas, 5336 S. Donore 
st., mirė dėl to, kad maudyda- 
mosi netoli Joliet, jis užsinuo
dijo. Užsikrėtė pirmiausia akys, 
paskui užnuodijimas pasiekė 
smegenis.

♦

P-lė Louis 
liet, Illinois, 
gražiausia

♦ *

Delander, iš J ei
ta po pripažinta 

gražiausia mergina Atlantic 
City visos Amerikos gražuolių 
parodoj ir pavadinta “Miss 
America, 1927”.

Mano nuomone, p-Iė Tendžiu- 
lytė, kaip labai nuvarginta li
gonė, irgi perdaug stiprų ir 
skaudų balsą vartojo; tas kaž
kaip nesirišo su jps role, nors 
veido išraiška ji darė įspūdį 
vargingos, sergančios, dvasia 
nupuolusios moteriškės.

Pirmą kartą teko matyti 
p-lė Kairytė, kuri čionai vaidi
no sesutės (minyškos) rolę, ir 
reikia pasakyti, kad darė gerą 
įspūdį kaip savo išvaizda taip 
ir maloniu balsu ir geru jo val
dymu. Kiekvienas jos žodis bu
vo galima suprasti.

Išsėdėję visą vaidinimą, vai
dintą tokiu monotonišku ir rė
kiamu tonu, ir dar prie akom
panimento tosios "bovvling 
alley” svetainės apačioje, išė
jom visi su truputį nupuolusiu 
tipu, nes sezono atidarymui,— 
kuomet buvo tiek daug gražaus 
laiko 
ko

prisirengti, — laukėm 
geresnio.

“Du Keliu”

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marųuette Park
Plėšikai siaučia 

iš sekmadienio į 
nežinomi piktadariai į- 
Bakučio naman, kuris 
adresu 2603 West 69 
Iš namų išnešė ketu-

pir-

už rankos, 
reikia pasa- 
žodžių apie 
apielinkėj.

tokį^aizdą

* ♦

naktinis sargas 
and Supply kom- 
randasi 4921 So7

Naktį 
madienį 
lindo p. 
randasi 
street.
rius paukštelius — kanarkas.

Tas žulikiškas darbas papil
dyta apie 12 valandą nakties. 
Namuose buvo visa pp. Baku
čių šeima.

Nors plėšikai yra nužiūrimi, 
vienok nenutvėręs 
negali įtarti. Ale 
kyti visgi keletas 
dalykų padėtį šioj

Namai čia gražus. Vieta dai
li, bet išrodo, kad daugelyj na
mų tėvų nesama. Vaikai bė- 

i gioja gatvėmis iki vidurnakčio. 
Neretai pastebi
važiuoja automobilis, vaikai ty
čia bėga gatvės viduriu, kad 
.automobilį , sustabdyti, nes jie 
ržino, jog ant jų nevažiuos. Jei
gu tokių vaikų tėvai butų na
mie, jie, be abejonės, sudraus
tų išdykėlius. Ir kadangi ne
draudžia, tai tiesioginis išva
das galima padaryti, kad tėvų
nėra. Vaikai medžius nulaužo, pirma buvo. —B.

Praeitą sekmadienį Vaičkaus 
Dramos Teatras atidarė savo 
sėzoną, pastatydamas naujai iš- 
dekorotoj Lietuvių Auditorijoj 
gražią G. Gejermanso 8 veiks
mų, 4 atidengimų 
Keliu”. Drama yra 
giau skaitymui ne 
todėl reikalinga 
vaidinimo ir geros 
salėje, kad publika 
sus žodžius. Abiejų 
Vaičkaus pastatyme 
ko. 
tinis; niekurios scenos 
kiek geriau, bet buvo ir 
silpnų scenų. Vaidinime 
vavo be paties J.
(kun. Nansen) ir P. Tendžiuly- 
tės (Rita), dar 
(vienuolė)', O.
(tarnaitė), 
(kun. Bęonkus), Garšinskienė 
(valstietė Janetta), 
(zakristijonas), 
(daktaras), M.
(Van Dalenas) ir J. Sankunas 
(Ritos vyras).

Publikos buvo nedaug —apie 
150-200 žmonių. Nors pradžia 
buvo garsinta 7:30 v. v., bet 
vaidinimas prasidėjo tik 8:45 
v. ir užsitęsė iki arti 12 valam 
dos nakties, taip kad daugelis 
darbininkų turėjo salę apleisti 
nė nesulaukę vaidinimo pabai
gos.

Naujai išdekoruotoji Liet. 
Auditorija dabar išrodo daug 
gražesnė ir jaukesnė ne kad

drama "Du 
skirta aau- 
vaidinimui, 
ytin gero 

akustikos 
girdėtų vi- 
šių dalykų 
labai tru- 

Vaidinimas buvo tik 
; niekurios

vidu- 
išėjo 
labai 
daly-

Vąičkaus

P. KairytS 
Dambra uskienė 
, Vaitiekūnas

P. Peika 
J. Kareiva 
Kasparaitis

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS : 

GRABOR1US " '
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kadi 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Aubiirn Avė
CHICAGO ILL.

LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2814 W. 23rd Place 

Chicaao, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o r^no 
darbu busite uTga- 
nčdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Iš Jeffersono mišky
Praejifsį ne(feldinį Jefferso

no miškuose jVyTco Morning 
Star Kliudo išvažiavimas. Išva
žiavimas nusisekė dvejopai.

Viena, kliubas turėjo dideli 
bfirį žmonių ir, rodosi, padarė 
keletą desėtkų dolerių pelno, o 
antra — neardė jų išvažiavimo 
komunistai, nes jų čia nei vie
no nebuvo matyti, žodžiu sa
kant, kliubui išvažiavimas pa
vyko labai puikiai.

Paėjęs toliau kiek nuo kliu- 
biečių i pamiškę, užtikau la
bai k'cistą reginį: tūlas labai 
vėplos išvaizdos vyras guli 
krūmuose, o tų prakeiktų mu
sių, tai gaf apie pusę miliono 
aplink jį apspito. Bet tas vy
ras, sako, gulėjęs tenai iš su- 
batos dar. Well, nėra ko ste
bėtis, nes paskutinėmis dieno
mis, orui atšilus, kiekvienas 
pasidaro silpnas. —S. V.

Town of lake
Į visas Chicagos Town of Lake 

lietuvių organizacijas 
atsišaukimas

_________
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoj 122 kuopos susirinkime, 
laikytame 7 dieną rugsėjo, p. 
Karaliaus svetainėje, 4523 So. 
Wood st., tapo nutarta atsi
šaukti į visas vietos draugijas 
tikslu sutverti To\vn of Lake 
apielinkėj viešą 'lietuvių kny
gyną.

Jeigu jūsų draugija pritaria 
šiam sumanymui, išrinkite ko
misiją iš trijų narių ir paduo
kite .vardus ir adresus K. Kai-
riui, 4335 S. Hermitage avė., 
Chicago, III.

Vėliau sušauksimo visų ko
misijų susirinkimą, kuriame 
galėsime plačiau išdiskusuoti šį 
'klausimą ■ ir išdirbti planus 
šiam svarbiam sumanymui vy
kinti.

SLA 122 kp. komisija:
K. Kairis, B. Paliulis

Ir V. Savas.

Ar jus žinote, kad
Standard laikas yra nustatytas le

galia laikas Jungtinėse Valstijose 
Kongreso patvarkymu kovo 19, 1918. 
Canadian Pasific geležinkelis, kuris 
yra ilgiausis geležinkelis pasaulyje, 
eina taip vadinamu 24 valandų laiku, 
taip yra užrašytas ir ant laikrodžių, 
vietoj numerių 1 iki 12, yra nume
riai nuo 1 iki 24. Laiko nustaty
mas biskj yra kladinnantis kuomet 
užrašyta kad traukinys ateina 18:10, 
16:14, 23:30 ir tt. 'Ta sistema turi 
tik vieną patogumą išmeta raides A. 
M. ir P. M. Yra galima, kad tas lai
kas bds pripažintas ir kitur arba ir 
visur, bet tik ne tuoj. Ar jus žino
te, kad Kelmavai jau yra rūkomi per 
20 metų. Milionai rūkytojų reikalau
ja jų vietoj paprastų cigaretų. Jusi 
turėtumėt susipažinti su Helmarais ' 
šiandie. t |

.. ...................................................

J. F. BADŽIUS
( Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse r.atar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

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

SKYRNJS:
32^8 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063
■ f

Nauja Mady Knyga

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek- 
jena moteris ir panelė, kuri nori 
/arai apsirengti ir eiti su šios dienos 
ąada, turėtų šią knygą įsigyti. Joa 
^aina tik 10c.

Užsakiniams. <
Aašykit i
NAUJIENOS PATTERN DEPT^ 

V739 So. Halsted St 
rh^ago, III.

DAINOS
Del keturių balsų /Į 

Surinktos L. Eremino
Šios dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
ram! ir vyrų chorams. Joje teh 
)a 67 dainos su įvairiomis gai

dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais,

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos su ra minto ja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmės:, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. ŠI 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
tiuntimu $1.50. i

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, UL 4 r
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Tarp Chicagos 
Lietuvių -

Bridgeportas

kas svarbiau, tai kad laukia
me elevatoriaus pravedant.

—Kaip greitai, manote, pra
dės elevatorių budavoti?

—Jei remsimės pranešimais 
miesto didlapių, tai jau turėtų 
neužilgo pradėti, dar 1928 me
tais. Bet, žinote, ką nors tikro 
sunku pasakyti. —Reporteris.

Personai
Atmenu Ieško

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Nesmagus “keisas”, nesmagu 
rašyti West Side

PASIRINKIMAS sampelinių kaili
nių kautų, pamušai bisk| sutepti, par- 
dusiu pigiai, šaukit Tel. Nevada 3588

Business Chances
.... Pardavimai Bizniai
PARDAVIMUI bučemė ir groser- 

nė. Parduosiu pigiai. Naudokis pro
ga,6530 So. Robey St.

Pilietis Jonas Kepurėnas, 
tikras lietuvis, kaip galite 
spręsti iš pavardės, gyvena ad
resu 913 VVest 33-rd St. Jis tu
ri ketvertą vaikučių, vyriausias 
kurių yra 14 metų, o mažiausias 
nešiojamas ant rankų.

Kaiminystėj gyvena, žinoma, 
kaimynai ir kaiminkos. Gero 
sutikimo, kaip dažnai pasitaiko, 
tarp Kepurėno ir kai kurių kai
mynų nebuvo. Ir ve, kai karią 
(pereitą savaitę) dvi kaiminkos 
ėj» pro šalį ir vedėsi su savim 
tris vaikučius, pilietis Kepurė
nas,
ma, pradėjęs rodyti tai, ko ne
reikia rodyti.

pasitikęs jas alėjoj, sako-

Moterys pasipiktino, išėmė 
waiantą. Pereitą ketvirtadienį 
pilietis Kepurėnas buyo areš
tuotas, o penktadieny įvyko 
teismas municipaliamv troLvsyj, 
47 Place ir So. Halsted St.

Pilietis Kepurėnas turėjo nu
samdęs vieną geriausių lenkų 
advokatų, o moterys, kurios išr 
ėmė \varantą prieš Kepurėną, 
advokato neturėjo. Jos atsivedė 
teisman tik perkalbėtoją, p. Ge- 
ležinienę. Pilietis^ Kepurėnas 
atsivedė dar keletą liudininkų.

Bet štai prasidėjo teisinas. 
Advokatas gina savo klijentą. 
P-nia (icležinienė aiškina, kaip 
dalykai buvę anot moterų pa
sakojimo. Besultatas toks: 
teisėjas norėjo pasiųsti pilieti 
Kepurėną kalėj i man, bet vė
liau nuospri ndj pakeitė uždė
jimu baudos $100 Kepurėnui ir 
įsakymu padengti teisino lėšas.

Taip pasibaigė kaimynų byla 
dc.l rodymo to, ko nereikėtų 
dyti.—Reporteris.

ro-

parkošiuo laiku Garfield 
kvietkinė ypatingai gražiai žy
di vadinamos “Ginger” lelijos, 
šie kvietkai vadinami taipgi 
peteliškių lelijomis, kadangi jie 
yra panašus peteliškių išvaiz
dai. Kalbamų kvietkų gimtinė 
yra Azija. Kvietkai išduoda 
tvirtą ir malonų kvapą. Atsi
lankykite pažiūrėti tų kvietkų.

i ■ *

ANGLŲ KALBA
Gramatika, augštesnės mokyklos 

mokslas, privatinės instrukcijos. 
L. K. Markoff, 3403 W. Madlson st. 
Tel. Nevada 3073.

PARDAVIMUI ice cream parlor, 
cigarų, cigaretų, mokyklos įrankių 
ir kitokių mažmožių krautuvė. Pi
giai. Skersai gatvės lietuviška mo
kykla, 1437 So. 49th Ct., Cicero, III.

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

VYRAI, VYRAI, VYRAI

Marquette Park
Bcporteris, kaip koks “nigbt 

vvatchman”, karts nuo karte 
aplanko tai vienus, tai kitus 
vietos gyventojus ir biznierius, 
kuriuos jis pažįsta. Savo kelio
nėse paprastai jis apleidžia baž
nyčią ir klieštorį, kadangi ži
no, jog tos dvi įstaigos 
ypatingoj 
porterių 
kalauja.

Dievo globoj 
rūpestingumo

yra 
ir re- 
nerci-

24 FURNISIUOTI kambariai visi 
patogumai, parduosiu pigiai, atsišau
kite 24 N. Bishop. Tel. Mayniarket 
7688.

KAINA nužeminta $2000, ką tik 
užbaigtas 5 kambarių bungalovv, 
5233 S. Kllpatrick Avė., bloko 
I pietus nuo Archer avė. karų, fur
nas Šildomas, aržuolo trimas, gra
žiai dekoruotas, stikliniai porčiai, 
kaina $0500. 11808 S. Ashland avė. 
Canai 1272,

Real Estate For Sale

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

Financial 
Flnansai-Paskolos

2-ras MORGICIUS
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO 
1647 W. 47th St.

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

6 kambarius, pasiskubinkit, 
tokio bargeno nesulauksit

JOHN P. STANKO 
5097 Archer Avė.

Lafayette 6036

PADARYTI PAGAL ORDERI
Old Gold cigaretai yra padaryti pa

gal orderj per P. I^orillard. Tūks
tančiai žmonių reikalavo jų ir P. 
Ix>rillanrd Company padarė juos kad 
užganėdinus visus.

Old Gold yra nauji ir geresni ciga- 
retai. Jie turi ganių skonį, jus ne
galite nei tikėti, kad tokis skonis ras
tųsi bent vienuose cigaretuose.

Tuos cigaretus yra labai malonu 
rūkyti. Old Gold yra tokie cigare
tai, kuriuos Amerikos rūkytojai pa
mėgo šturmu. Dar nei vieni cigare
tai negavo tokio rūkytojų pritarimo 
kaip Old Goki. Amerikos publika j 
tuojau pamato geresnį produktą kaip 
tik paragauja.

Jus galit rūkyti Old Gold rytą, die
ną, vakare be jokios baimės gerklės 
jritavimo, nes nei vienas nesukosėjo 
visą vežimą išrūkęs.

Jei norite gerų cigaretų, nusipirki 
pakelį Old Gold šiandie.

Skaitykit Old Gold skelbimus šia- 
ne laikraštyje. Išsikirpkit juos ir 
siklijuokit j savo knygą. Juose tel

pa daug humoro, patiks jums ir jūsų 
šeimynai. '

Puiki nauja proga
Nuolatinė apmokama vieta

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

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

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

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

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, garu šildomas, 2 karų ga
ražas, lotas 33 X125, savininkas ap
leidžia miestą, Went. 3833.

3

Furnished Rooms
RENDA1 kambarys, didelis ir švie

sus, dėl vieno ar dviejų vaikinų ar 
merginų be valgio prie mažos šeimy
nos, 2 iš užpakalio, 3544 Lowe Avė.

Real Estate For Sale
_____ N am^ai -žemė Parda vi mu i

SU mažu jmokėjimu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabudavo- 
ta ir moderniškai, jrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash.

i Namas randasi puikioje Mar- 
quette Park apielinkėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė- 

i jas
mo

gaus lengviausias išmokėji- 
sąlygas. Kreipkitės:
7114 S. Campbell Avė.

' BARGENAS. 3801 S. Halsted st., 
sMiunas, nėra tyso, 3—6 kamb. 

RENDAI ruimas dėl vaikino ar apt. moderniškas, šaukit Viucennes 
merginos be valgio prie švarios ma- 8608. 7332 S. Halsted st.
žos šeimynos, 3 fr. 3231 S. Emerald I 
Avė.

Furniture & Fixtures
Rlkandai-Įtaisai

TURI būt parduotos paliktos už 
skolą, 2339-41 N. Moody avė., 
bloko nuo Grand avė., netoli karų, 
2 modemiški bungalow, po 5 kam
barius, stikliniai miegojimui por-

GRAŽŲS 4 kambarių nauji rakan- Į £jnj, ]<ar§|U vandeniu šildomi, kie-

CLASSIFIED ADS
i, ką, kur, » . kada
rengia, veikia ar kviečia

Announcements
Pranešimai

dai, greitam pardavimui, 8 šmotų 
parloro setas, 7 šmotų riešutinis val
gomo kambario setas, 3 šmotų mieg- 
ruimio setas, springsai, matrosas, vir
tuvės setas, 2 kaurai 9x12, lempos ir 
maži kaurai, viskas už $340, dalimis, 
6542 N. Clark St.

to medžio trimas
CABLE LUMBER CO.

417 N. Western avė. West 2260

PARDAVIMUI 6 kambarių ra
kandai labai pigiai. Apleidžiu Chi- 
cagą. Tel. Lafayette 9315. 4200 S. 
Mozart st.

2 FLAT, mūrinis namas, 5—5 
kambarių, 4341 Drummond Place, 
visi assesmentai Išmokėti, 2 furnas, 
viršutinis flatas išrenduotas už $50, 
kaina $13,500. cash reikia $2500. 
G. Earl Grindler, 4956 N. Kcntucky 
avė. Tel. Palisade 0029.

ATNEŠ 16% INVESTMENTAS
Pardavimui prie 3821 S. Cali- 

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

FLATŲ muro namas, parsiduoda 
už kainą 2 flatų. Atsišaukit tuojau 
ir laimėsit.

JOHN P. STANKO 
5097 Archer Avė. 

Lafayette 6036

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

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

Tarp kitų dalykų bus svarstoma su
rengti Vilniaus gėdulio diena atei-! nių. 
nančio mėnesio pradžioj Chicagos'
mieste ir kitur. Visi nariai prašomi
itsilankyti ir atsinešt naujų sumany
mų. _V. V. K-to Valdyba.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo Ceader grojiklį 
pianq( su 75 roleliais ir sUdlėlis už $75. 
Priimsiu $30 cash, o kitus išmokėji
mais j 3 mėnesius nuo tinkamų žmo-

PARDAVIMUI,į Park Ridge, 422 
Lake Avė., 6 kambarių rclzdcnci- 
ja, karštu vandeniu šildoma, kam
pinis lotas, 87X124, assesmentai iš
mokėti, $13,50p. r— $5,000 cash, 
2’a bloko North VVestern Stotis. 
G. Earl Grinder. 4956 N. Kcntucky 
avc. Palisade 0029.

SAVESTY, 
6512 So. Halsted St. PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 

namas su garažium. Puikioj apielin- 
kėje, Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State Št.PARDUOSIU $750 vertės grojiklį 

pianą už $130, suolelis, roleliai ir ca- 
Roneland, Rugsėjo 13 <1. 8 vai. va- . binet, 6136 So. Halsted St. 

kare Aušros kambariuose, 10900 So. 
Michigan Avė., jvyks Draugijų Sąry
šio delegatų susirinkimas. Siame su
sirinkime žadėjo būti ir aptiekorius 
Yonaitis. Bus svarstoma labai avar- Randol7hMŠt7Tel7Feit7al’5294 ą,Anomis

bus reikalai. Visi delegatai ir delega-: ___________ ____________ _________________ _  | St. paprastomis dienomis,
iės būtinai atsilankykite paskirtu lai-. . j ----------- —--------- ---------------------------
ku. — J. Tamašauskas, sekr. Už $150 nupliksite mano beveik PRIVERSTAS parduoti savo 6 

________  nilu,J'»1.l!™JAkl1 Planą,Mtl.kl."! ?^‘"kambarių murini bungalow, naujai 
.suolelb 200 rolių. Matykit š.andm,, d k 'į ' Vyje kafna

JT™ ,,, »H2BO, greitam pirkėjui. 2847 E. Park-mick, 2832 W. Madison St. 1 fl. front Berkshire 0833.

Pardavimui 9 kamb. namas, tinka
mas dėl rooining, 3-6 kambarių, 2 va
nos, pilnai fumiftiotas, 2-2 karų gara-RADIO ir raclio cabinetai, išdirbi-

stojai. Samuliai p.Mavi>nui po $10 • į, kt ?70(K) cash ,2000 jSm0.
E.* ėjimais- Herbst, Sav. 749 W. 43rd

Miscellaneous
Įvairus _______ .

KANDYS 
BIAKfiS 

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

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo jstaiga Chicagoj. Tik paty
rę

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

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

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

8411-16 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114 

---1----------------------------------

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

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

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

Aš jums parduosiu lotą ir garage na
mą už $1350, tiktai $150 cash ir per 
5 metus išmokėti, netoli Irving Park 
A. H. Monk, 2235 N. Marmora Avė. 
Tel. Berkshire 0243.

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

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

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

COLONIAL. įGardens. Nauji, mo
demiški 2 flatų mūriniai, $16,000, 
cąsh $4000.

Savininkas Kildare 3695

PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinė 
cottage, karštu vandeniu šildoma, 2 
karų garažas, lotas 62*/2xl25. Berge
nas $10,500, 7137 Ingleslde Avė. 
Midway 2886.

2 FLAT mūrinis, 6-6 kambarių, 
garu šildomas, aržuolo trimas, 2 karų 
garažas, kaina $15,900, — $5000 įmo
kėti, 3311 Wilson Avė. Del pasimaty
mo šaukit Irving1 1477.

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

SUTAUPYKIT PINIGŲ
Mes dar parduodame specialė- 

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

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

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

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

—:______ ___________________
LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik

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

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

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St
Phone Yards 7282 

J. 8. RAMANOIONIS. Y™.

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

PARDAVIMUI prie 6441 S. Rich- 
mond St., 6 kambarių mūrinis bunga
lovv, special pirkinys, Priimsiu 
Chicagos lotą kaipo dalj jmokėjimo, 
biskį cash. laukit Hemlock 8300.

S. L. A. 183 Jaunuolių Kuopos 
mėnesinis susirinkimas jvyks seredoj, 
September 14 d., Mark White 
Nariai 
čia

Sq. 
malonėkite atsilankyti. Kvie-

— Kuopos Valdyba. Business Chances
Pardavimui Bizniai

šeštadienį jis aplan
kė p. Kelpšij, kuris turi real 
estate ofisą adresu 2419 V 
(i9tb st.

Kiek jau laiko bus, kai 
sikėlėte čia? — užklausė 
Kelpšą Reporteris.

Jau ketvirtas mėnuo.

Pereitą

at-
P-

POTEMKIN
Dabar perstatomas Playhouse.

410 So. Michigan Avė. Lošia 
nariai Maskvos Dailės ’ Teatro ir 
Prokt Kult. Kainos — 50c. ir 75c. 
Subatoj — 75c ir $1.

biznis eina gerai, 
pusėtinai dylų, 
pardavimų
ypač šioj apielinkėj.

ofisą turiu Čia, pažįs-

pa- 
dau- 

namų ir

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks antradienį Rugsėjo Į3 d., 
8 vai. vakare, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St. Pra
šau visus draugus būti laiku, nes tu
rim daug nutarimų. — Valdyba.

- Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo
siu lotą ir pastatysiu 5 kambarių mū
rinį bungalovv, aržuolo trimas, furnas 

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro- šiluma, tik $500 įmokėti, kitus kaip 
šerne, geroj vietoj tarpe 2 bučernių, ■ rendą. David Whitelaw, Bullder, 4417 
lietuvių kolonijoj. 3 kambariai iš už- n. Major Avė. Tel. Kildare 8490. 
pakalio, nauji fikČeriai, nebrangiai.  
Savninkas 2917 W. 68rd St.
-------------- ( ! prie 79, netoli valstijos kelio, 25x125, 

BESTAURANTAS, bargenas, ge- lengvais išmokėjimais. Walter J. Paul, 
roj vietoj West Side, prie transfe- Retti Estate, 8236 W. 55th St. Apt. 2. 
rlnio kampo, reikia biskį cash, 
lengvais išmokėjimais. Atsišaukit. 
2260 S. Kirkland avė. Ist floor. i

Geras lotas sekamas nuo kampo

Krautuvė ir 2 flatų medinis namas 
pardavimui, lutas 25x125, kaina $23,- 
500, cash $10,000, arba geriausis pa
siūlymas. 6510 Cottage Grove Avė. 
Prospect 6589.

—a e, 
dariau 
giausia 
mainais, 
Matote,
tu praktiškai kuone kiekvieną 
stubą, kuone kiekvieną lotą. 
Taigi, kai kostumeriai atsilan
ko, turiu jiems plataus pasi-

I’itmyn Choro repeticija jvyks šian
die rugsėjo 13 dieną, paprastoj vie
toj. Visi choristai turi būti laiku, 8 
vai. vakare. — Kom. D. Miller.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, savininkas nori visai pasitrauk-1 
t i po 15 metų gero biznio, gražus 
fikčeriai, šviežus stakas, geroj vie- 

kaina ne- ■
; akras — 25% įmokėt, kitus išmokėji- 
miais. Tel. Sunnyside 6925.

toj prie Ąshland avė., 
brangi, gera proga. Atsišaukit: 

6040 S. Ashland avė.

Pardavimui 10 akrų prie 88 ir 52, 
dvigubas, sekcijos linija, $12,000

3 NAUJI mūriniai bungalovv, ber
žo trimas, ugnavietės, knygynai, stik
liniai porčiai, 2 vandens Šildomi pė
dai (plants), geležinkelio ir gatve- 
ktrio linijos, galit tuojau kraustytis. 
8830 So. Racine Avė.

Pardavimui 10 biznio lotų, Įskai
tant kampą, viskas jrengta, N. E. 
kampas 55 ir Ridgeway Avė. $75 pė
dai, $5000 cash reikia. Telephone Sa- 
ginaw 6722.

PINIGAI KALBA

—O kaip su rendomis — ar 
daug parendavojate?

—Parendavoju. Ir tarpe kitų 
parendavotų Lutų, štai kas ro
dosi turėtų sudomėti vietos lie
tuvius. Šiomis dienomis paren- 
davojau vietą lietuviui dakta
rui Narijauskui, kuris pirmiau 
turėjo ofisą prie 21-tos gatvės 
ir Indiana avenue, gi dabar 
turės ofisą 2433 W. 69th st. 
kampas Artesian avė. Nesenai 
persikėle Marqueltr Parkan ad
vokatas Čisnulis, 2511 
street.

Draugystė Palaimintos 
laikys mėnesini susirinkimą 
14 d., 
ted gt. Pradžia 7 vai. vakare. Na
riai yra meldžiami skaitlingai atsi
lankyti, dėl draugystės reikalų svars
tymo. — Ig. Žilinskas, rašt.

W. 09th

manote, 
ši apie-

—Sakykit, kaip jus 
tik nemeluokit — ar 
linkę dar kils? — giedojo Be- 
porteris savo giesmę.

—-Eau įsitikinęs, kad kils. 
Apielinkė dar nauja, žmonės 
keliasi Čia, parkas čia pat. O

Lietuvos
Rugsėjo

Lietuvių Auditorijoj ant Hals- 
Pradžiu 7 vai. vakare.

TRMYKIT lietuviai šitą negirdė
tą bargeną. Parsiduoda restoranas 
labai pigiai, tarpe dirbtuvių L— 
bizniavo streeto. Biznis geras, ga-

Pardavimui per savininką, 4 flatų 
llivucį iiibauh iiuiųus), nampnun auvud, 
karštu vandeniu šildomas, kaina $30,-

Personai
Asmenų Ieško

Aš VM. SADAUSKAS pajieškau 
savo sesers, Elzbietos Pledas, gyvena 
Baltimore, adresą pamečiau. Meldžiu 
atsišaukti ar kas žinote pranešti, šiuo 
adresu: Wm. Sadauskis, 1100 So. 15 
St., Herrin, III.

TONSILAI IR ADENOIDAI 
TIK UŽ $25 

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

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-division že

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

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

ant moderniškas namas, kampinis lotas, •asaa į w. a • a _
Įima sakyti aukso mainos. Lysas 000, cash $10,000, turiu parduoti tuo- 
dar ant dviejų metų. Turiu par
duoti i trumpą laiką. Priežastį pa- 
tirsit ant vietos. Matykit savinin
ką R. B. Grill Shop, 4928 S. Western 
avė., Ch-go. Tel. Republic 5959.

jau. Tel. Pensacola 0211.

PARSIDUODA Lunch Room pigiai, 
tarpe dirbtuvių. Biznis išdirbtas per 
kelis metus ir saliuną laikė pirmiau. 
Saliuno rakandai yra. Aš per keturis 
metus laikau Lunch Room, ne saliu
ną. Patyrimas ant vietos. 2233 
Ford Avė., netoli 22ros g-ves ir Union 
Avė., Chicago, III.

6 kambarių namas, stikliniai por
čiai, furnas šildomas, $4600, 2 karų 
garažas, išmokėjimais. Lotas 30x125, 
namas 20x24. Savininkas 6039 South 
Keating. Republic 0355.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 1 me
tų senumo, 5-5 kambarių, 2 karų ga
ražas, 2 fumace, $3000 cash. Po 6 v. 
vakare. Pensacola 7296.

PARDAVIMUI saliunas tarpe dide
lių dirbtuvių. Geras biznis parduosiu 
pigiai. 2246 Blue Island Avė.

Pardavimui 6 kambarių mūrinė 
cottage, 3215 Wall St., vana, elektra, 
gasas, viškai, $5000, įmokėti $500, ki
tus išmokėjimais. REZEK, 2806 Ar- 
mitage Avė. Humboldt 6719.

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

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 soft drink parlor. 
cigarų ir tabako krautuvė. Geroj 
vietoj. Turi būti greitai parduotas už 
teisingą pasiulimą, 444 W. 29 St.

PARDUODU eųuity už $1500, 50 
pėdų Elston Avė. Biznio lotas 50x125. 
Palisade 6933.

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

■■■■ .......
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimai
******** • — j— <-u

PARSIDUODA frontinės rakan
dai mažai vartoti, 3 šmotai, mohaire 
setas, didelė lempa ir trys mažos lem
pos, karpeta 9x12, veidrodis ir pa
veikslai, Victrola vėliausios mados ir 
stalas. Parsiduoda viskas pigiai. 
Balima matyti savininką kasdieną 
nuo 6 vakare, pusė blioko už Fuller- 
ton Avė. į North, 2437 N. Station St. 
2 lubos.

Phone Prospect 4320 
Prieš budavojimą pasitarkit su 

Stanley Kleehammer 
General i s kontraktorius ir 

budavotojas 
5019 So. Westem Avė.

Chicago

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8790

Chicago
Financial

Finansai-Paskolos

.CRANE AND 
MORELAND

5600 W. 63rd St.

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

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

2-RI MORGIČIAI 
8-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraatus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Phone Republic 6322
ANTON M. ZIEGLER

Generalis Budavotojas ir 
Kontraktorius

Paveldėjas senos ir atsakančios 
firmos

M. ZIEGLER & SON.
Visas darbas garantuojamus 

Biznyje jau 50 metų 
1943 W. 51 St, Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias Ii lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

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

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


