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Daugiau sušaudymų 
Lietuvoje

Francija įspėja sovietus 
paliauti propagandą

Lenkų Związko Narodowo sei
mas Chicagoje suskilo

Daugiau sušaudymą dėl 
Tauragės sukilimo

BERLINAS, rūgs. 20. —Ry
šy su pastaruoju sukilimu Tau
ragėje, Lietuvoje, karo teismo 
buvo dar vienas asmuo pa
smerktas mirties bausmei ir 
sušaudytas, septyni nubausti 
kalėjimu iki gyvos galvos, o ke
turiolika kitų nuteisti įvai
riems terminams sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

I. V. vyriausybė sučiupo 
leksikos sąmokslininkus

Federaliniai agentai suėmė Los 
Angelese 16 asmenų, šautu
vų ir amunicijos

LOS ANGELES, Cal., rūgs. 
20. — Mėnesių mėnesius sekio
ję, federahmai agentai ir po
licija pagaliau Šiandie užklupo 
lizdą konspiratorių. kurie sie
kė sukurstyti naują revoliuci
ją Meksikoje. Buvo areštuoti 
šešiolika meksikiečių, o taipjau 
suimta jų slapykloję keturi kul
kosvaidžiai, daug karo ir me
džiojamų šautuvų ir amunici
jos.

Vyriausybės žiniomis, są
mokslininkai planavę pirmiau
siai pagrobti strateginius pun
ktus žemutinėje Kalifornijoje, 
Meksikoje, jų tarpe ir Tijuaną.
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Vengry-Rumuny kivirčai 
Jauty Sąjungoj

GENėVA, Šveicarija, rūgs 
20. — Tautų Sąjungos tarybo
je vakar vėl kilo aštrių ginčų 
tarp Vengrų ir Rumunų dei at
lyginimo nuostolių Transylva- 
nijos vengrams, kurių žemės 
buvo Rumanijos nusavintos.' 
Vengrai atsisakė priimti tary
bos sprendimą, ir klausimas ta
po atidėtas ateinančio gruodžia 
mėnesio sesijai.

Vokiečių lakūnas pra
dėjo savo kelionę j
Jungi. Valstijas

3ERLINAS, rūgs. 20. —Pa
gal sėjęs per didįjį karą vokie
čių ląkunas Otto Koenecke, ku- 
nįs, sako, nukritęs keturiasde
šimt aštuonis priešų aeropla
nus, pradėjo savo kelionę oru 
į Jungtines Valstybes. Šiandie, 
kaip 2:25 po pietų, jis išskri
do iš Koelno į Angorą, Turki
joj, o iš ten skris toliau į 
Indiją, Kiniją, Japoniją; B 
Japonijos jis. nusitaręs skristi 
per Ramųjį vandenyną į Hono- 
luhi, o iš Honolulu į San Fran- 
cisco.

Pirmiau jis planavo skristi 
iš Koelno per Atlantą į New 
Yorką, bet dėl nepalankaus 
oro ir dėl įvykusių kelių skridi- 
kų per Atlantą katastrofų, tą 
savo planą metė.

Francija įspėja Maskvą, 
kad ji susivaldyty

Jei Rusai nepaliausią savo pro
pagandos Francijoj, santy
kiai busią nutraukti

• ____ —_

LONDONAS, rūgs. 20. — 
Britų užsienio reikalų departa
mentas gavo iš Paryžiaus pa
aiškinimą dėl Franci jos’ santy
kių su sovietų Rusija.

Pasirodo, kad Franci jos mi-
nisterių kabinetas sutiko leisti 
sovietų ambasadoriui Rakovs- 
kiui pasilikti ir toliau Paryžiu
je, bet Franci jos ambasadoriui 
iMaskvoje, p. MerbeM’ui, duota 
kategoringų instrukcijų pain
formuoti sovietų užsienio reika
lų ministerį Cičeriną, kad Rusų 
maišimąsis j Franci jos dalykus 
turi galų gale pasiliauti, o jei 
ne, tai nutraukimas santykių 
bus neišvengiamas. '

Del sovietų Rusijos pasiūly
mo Francijai padaryti nepuoli
mo sutartį, užsienio reikalų 
ministeris Briand sarkastiškai 
pastebėjo, kad visas puolimas 
einąs iš vienos pusės, o todėl 
vargiai begu čia esąs reikalin
gas paktas. Vis dėl to Francija 
sutiksianti tokį paktą su Rusi
ja daryti, jei į jį įeisianti dar ir 
ištikima Franci jos sanjunginin- 
kė — Lenkija.

Konferencija tarifo bar- 
jierams nugriauti ‘

WASHINGTONAS, rūgs. 2U.
Valstybės departamentas 

praneša, kad Jungtinės Valsty
bes taipjau dalyvausiančios 
Tautų Sąjungos šaukiamo] tam 
tikroj konferencijoj, kurios 
uždavinys bus prirengti tarp
tautinę konvenciją importo ii 
eksporto suvaržymams panai
kinti. Konferencija prasidės 
Genevoj spalių mėnesio 17 die 
ną.

Naujas Amerikos am
basadorius Meksikai
VVASMINGTONAS, rūgs. 20. 

— Vietoj rezignavusio Shef- 
fieldo, nauju Amerikos amba
sadorium Meksikai prezidentas 
Coolidge skiria New Yorko 
bankininką Dwight W. Ivior- 
row, finansininko J. P. Morga
no and Co. biznio dalininką. 
Morrow yra žinomas kaip as
meninis Coolidgeo draugas.

Suvaržys leidimus pra 
monės alkoholiui

WASHINGTONAS, rūgs. 20.
Prohibicijos vyriausybė ža

da netrukus išleisti naujus pa
tvarkymus, kuriais siekiama 
stipriai suvaržyti leidimus alko
holio pramonės reikalarhs, taip 
kad jis nebegalėtų taip lengvai 
plaukti į butlegerių rezervua
rus.

Lenkų Związko Narodovo 
seimas suskilo

Didžiausios lenkų savišal
pos organizacijos, Zvviązko Na
rodovo, seimas, kuris pirmadie
nį pradėjo savo posėdžius Siier- 
man Motely, Chicagoje, ir Ku- 
uiarre dalyvauja apie 2,000 de- 
lega.ų vakar suskilo.

Kova eina tarp konservato
rių tautininkų, iki šiol visą or
ganizaciją kontroliavusių, ir 
pažangiųjų elementų, nesutin
kančių su visu konservatorių 
šeimininkavimu.

Posėdžiai pirmadienį buvo 
begalo trukšmingi, vakar gi į- 
vyko skylimas. Kadangi seime 
viršijo pažangieji, tai konser
vatoriai, vadinami “senoji 
gvardija’’, vakar po pietų pasi
grobę savo rašomąsias mašinas, 
knygas, protokolus, su savo 
sekretorių štabu ir sekėjais ap
leido posėdį ir persikraustė at
skirai seimauti į La Šalie Mo
telį.

Atrodo, kad kilusi Związke 
fakcijų tarpusavio kova pereis 
į ilgą kovą teismuose. Organi
zacija, turinti $17,000,000 iždą,
gali dėl to skaudžiai nukentėti.

Vilkai drasko Kiny žemės 
drebėjimo atikas

ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 
20. — Amerikietis Dr. L. P. 
Rand, China Inland Mission 
direktorius tolimoje Kansu pro
vincijoje, praneša apie baisų 
vargą žmonių po įvykusių to
je provincijoje katastrofingų 
žemės drebėjimų birželio ir lie
pos mėnesiuose. Savo praneši
me Dr. Rand sako:

“Užmuštų per žemės drebė
jimus žmonių kunus drasko iš
alkę vilkai. Del atsikartojančių 
žemės supurtymų maža kas 
drįsta miegoti viduj. Didžiau
sios pragaišties drebėjimas pa
darė Liangčofu apielinkeje, 
penkių dešimčių mylių radiuse, 
nors taip pat nukentėjo Lang- 
čau ir Ninghaufu. Kulangas 
ir kai kurie kiti mažesni mies
tai visai sunaikinti.*

. “Oficialiniai katastrofos 
slkaiitmenys paduodami tcfd: 
35,536 žmonės sužaloti; 43,218 
namų sugriauta; 25,318 ūkių 
sunaikinta; 19,400 žmonių at
sidūrė baisiausiame varge ir 
78,950 žmonių pusėtinai skurs
ta.”

12 Rusų banditų pa
smerkta sušaudyti

ODESA, SSSR, rūgs. 20. — 
Apskrities teisme šiandie pasi
baigė byla plėšikų bandos, ku
rios vadu buvo paskilbęs ban
ditas Lošnd. Byla tęsėsi pe? 
penkias dienas. Dvylika kalti 
namųjų buvo pasmerkta sušau
dyti, trylika kitų nuteisti įvai
riems terminams kalėjimo. 
Banditai buvo pripažinti kalti 
dėl daugelio žmogžudybių, plė
šimų ir užpuolimo moterų.

DIDELĖ VIESULĄ VILNIUJ

VlLNIltS, rūgs. 30. (Elta), 
šiomis dienomis Vilniuj siau

tė kelias valandas baisi audra. 
Perkūnas trankėsi kas kelios 
sekundos į namų stogus ir me
džius. Koplyčia prieš *šv. Petro 
ir Povilo bažnyčią apgriauta. 
Nuo lietaus smarkiai pat vyno 
gatvės, iš kur vanduo įsiveržė 
į krautuves ir butus. Vande
niui išpompuoti buvo iššaukti 
gaisrinihkai. Nuostoliai labai 
dideli.

[Pacific and Atlantic PhotoJ

šokikė Isadora Duncan, kuri šiomis dienomis užsimušė Pary
žiuje nelaimėj su automobiliu; jos šalimas apsiviniojo apie einan
čio automobilio ratą ir ją pasmaugė. Ir jos vyras, poetas Sergei 
Jessinin, su kuriuo ji persiskirė ir kuris kiek laiko atgal nusižudė 
Maskvoj.

Amerikos legionas daro 
nemalomimy franciams 

/ * 
įkaušę, užkabinėja paryžiečius 

ir kelia trukšmą; jų bylas 
sprendžia Amerikos teisėjai

PARYŽIUS, rūgs. 20. —Su
važiavę į Paryžių Amerikos le- 
gioninkų tytveikai, nežiūrint 
nuoširdaus ir iškilmingo Jų. čia 
pasitikimo, dažnai daro nema
lonumų paryžiečiams. < • - .

Kadangi Francija p inhibici
jos nepažįsta, tai įkaušę kai 
kurie neramesni legioninkų ele
mentai dažnai padaro trukšmo, 
užgaulioja gatvėse ypač barz
das nešiojančius francuzus, e te.

Francuzų vyriausybė, nors ji 
stengiasi juo švelniau apsieiti 
su amerikiečiais, noroms neno- 
roms priversta tokius trukšma- 
darius areštuoti.

Nenorėdama, kad butų įtarta 
dėl aštrumo nusikaltusierhs le- 
gioninkams, francuzų vyriausy
bė pagaliau paprašė besisve
čiuojančius Paryžiuje amerikie
čių teisėjus, kad jie dalyvautų 
teismuose, ir bendrai su fran- 
euzų teisėjais spręstų nusikal
tusių amerikiečių bylas. Ameri
kos teisėjai, kurių tarpe yra ir 
žinomas Chieagos teisėjas Phi
lip Sullivan, pakvietimą priė
mė ir dabar, užuot vakacijų, 
turi nemaži! darbelio su saviš
kiais nerimailomis.

VVASHINGTONAS, rūgs. 20.
Prezidentas Coolidge nutarė 

nešaukti nepaprastos kongreso 
sesijos. Regularinei sesijai kon
gresas susirinks gruodžio mė
nesį.

linis bivras šiai dienai pra
tašau.

Giedras, Int vėsus oras; stip
rokas žiemių vakarų vėjąs.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 44° ir 54° F.

šiandie saulė teka 6:35, lei
džiasi 6:52. Mėnuo teka 2:01 
ryto.

Aviacijos rungtynėse du 
lakūnai užsimušė

Lietuvių aviatorius S. Darius, 
dalyvavęs rungtynėse, turėjo 
nepasisekimą

LONG VALLEY, N. Y., rug- 
sėjo 20. — Aviatorius Richard 
E. Hudson, pilotas aeropiano, 
dalyvavusio skridimo per Ame
rikos kontinentą rungtynėse, ir 
jo pasažiierius J. P. Rauike 
šiandie užsimušė, jų aeroplanui 
nukritus į mišką dvi myiias 
į vakarus nuo Long Valiey.

Daugelis aeroplanų, kurie va
kar išskrido iš New Yorko, bu- 
vo sustoję Chicagoje pripildy
ti savo gazolino tankus, ir po 
to i išskrido toliau į Spokana 

šiose aviacijos rungtynėse 
dalyvavo taipjau ir atvykęs iš 
Lietuvos jaunas aviatorius S. 
Darius. Kelionėje į Chicagą 
betgi truko jo aeroplano alie- 
jauš pompa ir jis buvo privers
tas iš rungtynių pasitraukti. 
Darius atvyko į Chicagą.

Šokėja skundžia filmų 
aktorių, nori tik 

$1,000,000
HOLLYWOOD, Cal., rūgs. 

20. — žinoma ispanų šokėja, 
Juanita Montanya, 19 metų am
žiaus, apskundė teisme žinomą 
filmų aktorių Wallace Beery, 
reikalaudama iš jo $1,000,000 
už jos nekaltybės atėmimą.

šokėja sako, kad Beery du 
kartu prievarta nuskynęs jos 
vainiką ir esąs jos dar negimu
sio vaiko tėvas.

%

Aktorius Beery ginasi esąs 
nekaltas ir sako, kad šokėja 
tur būt esanti nesveiko proto, 
kaltindama jį dei nuodėmės, 
kurios jis nesąs papildęs.\___ , ______

Lietuvoj yra 4,000 radio 
abonentų

KAUNAS [L]. — šiuo metu 
jau yra įregistūotų visoje Lie
tuvoje apie 4000 radio abonen
tų. Tas rodo, kad lietuviai rim
tai pradeda vertinti radio svar
bą ir naudą.

Generolas 'Feng sumušė 
Pekino armijas

“Krikščionių” generolo jėgos 
kontroliuoja Honano geležin
kelį iki Hupeh sienos

PEKINAS, Kinai, rūgs. 20. 
— Per tris dienas nepaliauja
mų mušįų *ties Jenčengho, Ho- 
n|mo provincijoje, “krikfjEio- 
nių” generolo Feng Juhslano 
jėgos sumušė šiauriečių (Peki
no) armijas. Abiejose pusėse 
buvo daugybe užmuštų ir su
žeistų.

Gen. Feng dabar jau kontro
liuoja geležinkelį iki Hupen sie
nos ir yra kęntakte su llanko- 
vo generolo Tang šentse ka
riuomene, nors dar žinių nėra, 
ar juodu eis prieš vienas ant
rą, ar veiks bendrai prieš šiau
riečius. Nacionalistų Nanklno 
valdžios vadai bando neleisti 
generolui Tangui, kurs yra pa
lankus komunistams, eiti prieš 
generolą Fengą.
Pekinas taria sustiprinti kam

paniją prieš Fengą
Dabar Pekino valdžia, milita- 

risto maršalo Čang Tsolino 
kontroliuojama, nutarė sustip
rinti kampaniją prieš gen. 
Feng Juhsianą. Vadovybė siū
loma maršalui Sun Čuanfanui, 
kurs nesenai buvo Nankino jė 
gų sumuštas, ir jei jam pavyK- 
sią nuveikti gen. Fengą, jis bu
siąs paskirtas Honano provin
cijos gubernatorium.

Kolera piauja francuzų karei
vius Tientsine

TIENTSINAS, Kinai, rUgs. 
20. — Tarp francuzų kariuo
menės Tientsine pradėjo siausti 
koleros epidemija. Daroma pu
stančių apsaugoti nuo ligos ki
tus garnizonus, o taip pat fran- 
euzų koncesijas.

Del oro atvėsimo, kolera Ki
nų kareivių tarpe ima atslūgti.

Lenkai gaus $70,000,- 
000 pasko’ns

NEW YORKAS, rūgs. 20.— 
Blair & Co. ir Bankers Trust 
Co. pabaigė pertraktacijas dcl 
$70,000,000 iš 7 nuoš. pasko
los Lenkijos valdžiai. Paskola 
veikiausia bus paleista rinko i 
per dvi ar tris savaites. Apie 
$45,000,000 bus pasiūlyta Jun
gtinėse Valstybėse, $10,000,000 
Londone, $6,000,000 Šveicari
joj, $4,000,000 Holandijoj n 
$1,000,00# Francijoj. Lenkijos 
Banko direkaijon bus paskir-' 
tas vienas amerikietis.

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 {eina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ii, taipgi per skyrius ir paštą ii kitą 
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 suteiks 
jums patarnavimą:

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

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L

287 kiniečiai prigėrė 
laivui apviltus

PEKINAS, Kinai, rūgs. 20.
— Iš Tsingtao, Šantungo pro
vincijoj, praneša, kad < Japonų 
garlaiviui Gentoku apvirtus 
Tsingtao įlankoj, prigėrė 278 
pasažieriai, visi kiniečiai.

Nelaimė atsitiko dėl kilusios 
pasažierių tarpe panikos laivui 
pradužus. šimtas ir penkios de
šimtys kūnų buvo išgriebta iš 
vandens.

į »

Japonai laikys didelius 
karo manevrus

TOKIO, Japonija, rūgs. 20.
— Spalių mėnesio 11 dieną 
Ramiajame vandenyne prasidės 
dideli Japonų laivyno manevrai, 
kurie tęsis per dvidešimt die
nų. Manevrams paskirta išlei
sti penki milionai jenų (pus
trečio miliono dolerių).

Po laivyno manevrų tuojau 
seks armijos manevrai, kuriuo
se dalyvaus 100 tūkstančių ka
reivių.

Uošvė, dukters pade- 
♦ dama, išpliekė žen

tui kailį
TULSA, Okla., rūgs. 20.

Vietos pilietis Ųuentin Dug- 
gins dabar žinos, kad vedusiam 
ir turinčiam stiprią uošvę žmo
gui neišsimoka .zylioti su kito
mis merginomis, savo jauną ‘pa
čią palikus namie.

Dalykas buto toks. Duggins 
kelintą kartą buvo išvažiavęs 
automobiliu pasivažinėti, Ir 
kiekvieną kartą, kaip jo jauna 
žmonele sužinojo, pasiimtiamas 
dėl kompanijos vieną jauną 
merginą, studentę. Pasipasako
ję motinai. Motina, vadinas, 
Dugginso uošvė, tvirta moteriš
kė, šiandie su dukteria kitu au
tomobiliu pasekė žentelį, iš an
ksto apsirūpinus geru blzunu, 
ir vidurmiesty užklupo jį va
žiuojantį su minėta stycicnte. 
Sustabdžiusios jų mašiną, uoš
vė ir pati ištraukė Dugginsą iš 
automobilio ir, miniai žmonių 
žiūrint, ėmė jį bizūnu šventin
ti. Pliekiamas Duggins / mal
davo pašaliečių pagalbos, bet 
žiopsotojų minia tik juokėsi. 
Išpliekusios kailį, moterys pa
galiau įsivilko vyrą į automo
bilį ir parsivežė namo.

Kritų prekybos laivas 
šaukiasi pagalbos

HALIFAX, Nova Scotia, 
rūgs. 20. — Britų prekybos 
laivas Kurdistan užšoko ant 
uolų rytiniame Anticosti salos 
pakranty ir šaukiasi pagalbos.
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SEIMININKĖMS kelrodis 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari- 
i ’ . ** *_ 7,"_ 1 __
mininkė Ir motina, šitose skiltyse kas savai
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinčjant pareigas kaipo šei
mininkė Ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei toįmiųinkai

RODYKLfi
Gaminimo Receptas

Sėlenos yra skanus valgymui kai
po grudu maistas su pienu 
ne, bet daugelis šeimininkių 
jog iš jų galima daug ko kenti ir 
išvirti. Sėlenos yra tvirtas, 
gas maistas kuris būdavo ja 
priduoda energijos. Patariu jums 
duoti selenų jūsų šeimynai nors sykį 
į dieną. šeimynai bus pavaišinimas 
padarius vakarienei sėlenų biskutus, 
jeigu darysit apačioj pažymėtu re
ceptu. Ūžsisakykit pakelį sėlenų 
savo groserninką šiandien.

Selenų Biskvitai
Vj juoduko All-Bran sėlenų 
IMj puoduko miltų 
5 šaukštukai kepamo pauderio
2 šaukštai cukraus

šaukštuko druskos
3 šaukštai riebalų
% puoduko miltų.
Sumaišyk sėlenus su miltais kuris 

turi būti persijoti su druska, kepamu 
pauderiu ir cukrum. Pertrink tau
kus per mišinį ir dadėk pieną. Min
kyk ant miltuotos lentos ir sukočiok 
pusės colio storio. Supiaustyk bis
kvitų kapotoji), kepk karštame pečiu
je dvylika iki penioliką minutų.

Virtuves Patarimai
Verdant žirnių zupę visada mesk 

riekutę duonos. Tas neduos žirniams 
nuskęsti ant dugno ir pridegti.

Išgramdyk skavrada čystai kožną 
sykj Po naudojimo, iš vidaus ir iš 
lauko ir ant skavrados nebus taukų 
ir suodžių kaip matot ant kitų. Leng
va tą padaryti kožną syk) po naudo
jimo, bet sunku bus kada bus užleis
ta per kelis sykius.

Visada turėkit savo ledų šėpoj dė
žę evarporated pieno. Jis susigadys 
atsitikime kada pienius užmiršta pa
likt jums pieną.

Jūsų prezervai ir daržovės išsilai
kys daug geriau jeigu padėsit i sau
są vėsią vietą skiepe.

Naminiai Pasigelbėjimai

Stengkis išvalyt plotinus kolei dar 
Švieži, nes susenšje sunkiau išimami.

Jeigu krasaženkliai sulimpa per-

ar g ne
patyrė

maistin-
kunų ir

pas

No. 102
leisk per juos karštą prosą. Nuo 
jie persiskirs be vargo.

skalbti Manketus skaia-
dieną kad greičiau galė-

Patartina 
čią, vėjuotą 
lų išdžiūti.

Padedant 
ilgesnio laiko, 
popierj.

to

Tarp Chicagot 
Lietuvių

mezginius nuošaliai ant 
suvyniok j vaškuotą 

Tas neleis puti.
Grožis Patarimai

šių dienų moteris paskirstoma j 
klesas pagal perfiumo kokį naudoja. 
Jaunoms merginoms yra perfumas 
gyvo skonio, kaip kamacijų arba 
phlax, sumaišytas su mignonettom 
arba heliotrope. Tie kvapsniai yra 
brunetams. Blondės gali rasti sau 
perfumo išraišką geltonos rožės, o 
rudoms geriausia naudoti geltonu fi- ■ 
jolkų perfumą. Juodakės Rytų tipo, 
delikalno ir švelnaus sudėjimo, gali 
naudoti naturalį jasminą arba tyrą 
sandalmedj. Taip sakant, perfiumai 
yra pritaikyta Višakio tipo motereiš- 
kai ir jį naudodama galės geriau sa
ve išreikšti. Perfiumų yra visokių 
kainų ir rūšių, todėl reikia 
kad gautumėt atsakantį.

Ypatiška Sveikata
Atsargus ištyrimas valgių 

paprasčiausia šeimynos naudoja pa
sirodo kad tankiausia ir daugiausia 
duodama mėsos ir bulbių ir stoka 
maistų turinčių mineralų, vitaminų 
ir kitų reguliuojančių dalykų. Mes 
žinom kad netinkamas parinkimas 
maisto gali reikšt vidurių sūirimą, 
taipgi būna priežasčių daugelio kū
niškų ligų. Kodėl sunku yra pertik- pagraudenu
rint nepatyrusią moterį jog ji yra 
kalta už vaikų ligas — kurias leng
vai galima išvengti. Mokyklose mo
kinama apie maistų. Bet negalima 

reikia. 1 
apsives ir augins šoimvnas matysim 
ar tas mokymas ką įeiškS. Bet 
sęelio merginų pėdsakai dings i 
laiko, ir ta mokymo, svarbumą 
sumažėjus. Musų svarbiausia parei
ga turi būti duoti vaikams ir mergai
tėms supratimą apie svarbą pasirin
kimo maisto — ir tikrą jausmą ypa- 
tiškos atsakomyb's. .

; kinis valgiais. Vaišino svečius 
kuogeriausia. Visi buvo užga
nėdinti, šritos laidotuvės kaš- 
teunos broliams, jos pasiliks il
gai atmintyje dalyviams,

— Buvęs.

Marguette Park
Jau keliais atvejais buvo mi

nėta “Naujienose”, kad Mar- 
quette Parko piliečiai deda pa
stangų išreikalauti iš miesto 
signalų “stop” ir “go” ant Wvs- 
tern avė. ties 69-ta gatve. Da
lykas toks, kad jau ne vienas 
žmogus prarado ties kalbama 
vieta gyvastį, ne vienas auto
mobilis susikūlė ir daug dau
giau tapo sužeista žmonių. Ve 

k»<l įtik vienas laktas: pereitą ne- 
j-i ii_ • »• • i_ _j

Roseland
Rugsėjo 14 d. mirė Stanislo

vas Petreikis, sulaukęs 40 me-' 
tų amžiaus. Jis priklausė prie 
Simano Daukanto draugijos. 
Laidojimu rūpinosi broliai Ka
zimieras ir Vincentas. Velionio 
kūnas buvo pašarvotas pas 
Vincentą Petreikį labai gražiai, 
buvo gražus ir brangus grabas, 
daug gėlių, žmonės, atlankyda
mi velionį, apgailestavo, I 
jaunas vyras be laiko atsiskyrė1 rfeldienj šioj kryžkelėj susiku-
nuo brolių, dukrelės Jasephi- net automobiliai.
uos, giminių ir pažįstamų. Ka- ; ' “
dangi Stanislovas buvo tikintis bilis, važiavęs šiaurūs link,
žmogus, tad į Šermenis atsi-l 
lankydavo daugiausiai tikintis 
žmonės.

Tie žmonės jam teikė daug 
maldų, ašarų.

17 d. rugsėjo atsilankė J na
mus kunigas. Atlikęs tam tik
ras pamaldas, su-visa procesi
ja nulydėjo velionį į Visų 
šventų bažnyčių. Bažnyčioje at
laikė egzekvijas, giedotas mi
šias už velionio sielą. Paskui 
pasakė priklodą. Po to procesi
ja ėjo imti paveikslus. Po pa
veikslų ėmimo, kunigas ir apie 
trisdešimts automobilių lydėjo 
velionį į Kazimierines kapines.

Kapinėse buvo paruošta gra
žiai duobė. Kunigas, atkalbėjęs 
pamaldas, pasakė dar pamoks- 

_ ir netikė-.
liūs, kam jie netiki į amžiną 
gyvenimą po mirties. Grabelius 

Kinama apie maunu. ou uvunuam ntidnrP arnhn nKilnnkiimioiisakyt kad tas mokymas veikia kaip anaare graną, aisiiaiiKiusicJi
Kuomet š:u dienų mik niai apėjo apie grabą.

Tuo laiku buvo verksmas,

žiūrėti

kokius

Budriko Didžiausia Radio Krautuvė 
Chicagoje •

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

su viskuo’L Lr R S H JA Vinicko dauginus ne-

Vcikia pirkt* $153-JnAalJLlKlrlEcifc ;al*ma mo-kant po $3.00 \ sa-

Bot dau- 
ki to verkė broliai, jų dukterys, vė-

1 lionio duktė Josephina, t* 
nes ir pažįstami, 
lionis su grabu buvo 
ant duobės ir jisai pradėjo lei
stis j amžiną tėvynę, tai yra 
j duobę, tada dar daugiau pa
sipylė verksmas ir dejavimas 
per pusvalandį; Kai kuriuos tu
rėjo vesti nuo duobes. Po to 
viso, velionio broliai Kazimie
ras ir Vincentas pasikvietė ly
dėtojus į namus, čia jiems bu
vo paruošti stalai su viso-'

gimi-
Kuomet ve-

padėtas

Apie 5 vai. po pietų automo- 
, ar 

. lai norėdamas išvengti kito au
tomobilio, ar dėl kurios kitos 
priežasties, staiga pasuko šaly- 
gatvin ir tiesiog į stulpą.

Apie 8 vai. vakare, kitas au
tomobilis lordas — <šusiku- 
lė- su chevroletu. Ghevroletas 
išmetė lordą ant Sąlygą* vio. 
Fordo tai ra i nušoko, šonas ge
rokai apardytas, na, ir draive- 
ris, nors ne sunkiai, bet visgi 
sužeistas. '

Trečias “accident” pasitaikė | 
apie 11 vai. vakare.

Kryžkelė Wcstmi avė. ir 69 
gatvės tur būt yra viena pavo
jingiausių Chicagoj kryžkelių. 
Automobilių čia privažiuoja 
daugybė, Western avė. yra 
plati gatve, ir norinčiam perei
ti ją žmogui kartais tenka lauk
ti pusė valandos ir ilgiau, o kai 
pasileidi [>er gatvę, nežinai ar 
suspėsi ją pereiti pirm, negu 
nauja virtine autų užtvindys 
perėjimų. Šviesos “stop” ir “go” 
čia yra būtinai reikalingos.

ROMANTIŠKAS 
KNOCK-OUT

THE ,
PATENT. 
LETHER 
KID ’ •

» I. ‘
Didžiausi Kratam! Paveikslai

Rodoma du syk dienoj
WOODS TEATRE
Dienomis 2:30, Vakarais 8:30

Budweiser
TIKRAS APYNIŲ-SALYKLO SYRUPAS

■    - .«■—4.

Ką Gydytojai Sako Apie 
rūkymą gerklės apsaugojimą 
Skelbimas 
nuomonėmis 
gydytojų *

paremtas
11,105

“Ar aš ištikrųjų galiu rūkyti be įrita- 
cijos savo gerklės, jei mano gerklė yra 
nepaprastai jautri, ir jei aš rūkyčiau 
tiek kiek tik noriu?”

Didelis skaičius gydytojų, didelis skai
čius jų vadovaujančių gydytojų, įvai
riose dalyse Jungtinių Valstijų, nesc- 

/ nai to buvo paklausti.

Ar jus manot, iš„ jūsų patyrimo su 
LUCKY STRIKES cigaretais, kad jie 
mažiau įrituoja jautrių ir švelnių gerk
lę, negu kiti cigaretai, kokia jūsų nuo
monė?

11,105 gydytojai atsakė — 
“TAIP”.

Jus gal pastebėjote laikraščiuose ir 
žurnaluose, nuomones tokių žymių žmo
nių — operos dainininkų, aktororių ir 
aktorkų, žmonių žinomų viešame gyve
nime, ir radio pranešėjų. Tos nuomo
nes yra paremtos nuomonėmis kurių 
biznis yra žinoti kų sako.

Herbert Brenon
Žymus Filmų Direktorius — rašo: 

“Laike didelio triukšmo ir šu
kavimo išdirbinėjime krutamu pa
veikslų — man vadovaujant “Beau 
Geste” — aŠ suradau, kad LUCKY 
STRIKES netik turi pasilsinantj 
efektą j nuvargusį balsą, bet taip
gi yra gardus. Nuolatinis varto
jimas mano balso tame darbe, rei
kalauja, kad aš jį gerai užlaiky
čiau. LUCKY STRIKES yra vie
natiniai cigaretai kurie apsaugoja 
mane nuo įritacijos gerklės, ir ku-> 
rie priduoda man didelio smagu- 
mo.

uįcky

Tobulas balsas, aiš
kus ir visada vieno
das, garsus balsas, 
galima gauti viso
kių stylių kabinetų. 
Išgirsk šių stebėti
nai gerą naują Ra
dio pas Budriką. 
Krautuvė atdara 

. kožną vakarą, ne- 
dėliomis iki 1 va
landos po pietų.

IVs toasted
NEĮRITUOJA GERKLĖS—NERElK KOSĖTI

*) šiuo liudijant, jog mes že- 
miaus pasirašę egzaminavome 
11,105 kortelių su parašais liu
dijančių teisingumą viršaus pa
duotojo pasakymo.

Lybrand, Ross Bros 
ir Mpntgomery

Atskaitų vedėjai ir 
, Auditoriai
New York, July 22, 1927

Jos. F. Budrik
KRAUTUVE PIANŲ, RADIOS, RAKANDU

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

REIKIA DAUGIAU NEGU VIEN TIK GAR
SIAI KALBĖTI, KAD PADARYTI TOKI

SALYKLĄ KAIP BUDWEISER
Reikia turėti dirbtuvėj patogumus, dėl valimo, malimo, 

t’aiginimo, sumaišymo ir išsunkime, taip kaip turi 
Anheuser-Busch!

Reikia turėti Anheuser-Busch patyrimą — patyrimą virš 
70 metų kaipo Amerikos žymiausi salyklininkai!

Tai reiškia, kadi mokama ekstra brangios kainos, kad įgi
jus geriausius apynius ir miežius, užaugintus čią ir už
sieniuose. •

Reiškia dirbti (kaip laimi nedaugelis salyklo išdirbinėtojų 
daro) visą salyklo išdirbinėjimą nuo pat originalių miežių 
musų pačių dirbtuvėse, o neperkant kur nors kitur — pro
cesą daiginimo iš kitų šaltinių — toks daiginimas gali būti 
geras, blogas arba vidutinis. <

Galų gale reiškia, kad musų produktai yra paremti vardu, 
turis turi viršijantį gerumą visame pasaulyje jau virš 
70 metų!

švarios, Grynos, Sveikos
Gražios Akys

Yra Puiki žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžviefži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygutė “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

Pirkit pas savo vietos vertelgą
Reikalaukit, receptų knygutes 

, dėl darymo saldainių ir virimo
Tikrai Unijos išdirbimo

ANHEUSER-BUSCH~St.Louis, U. S. A.
Western Sales Corporation

Diatributora Chicago, III.

BM-54 
sa-

BLACK DIAMOND COAL 
& SUPPLY CO.

4917 S. Loomis St.
Minkštos ir kietos 
geriausios rųšies

ANGLIS
Pigiausiomis kainomis 
Greitas Dastatymas.
Telephone Boulevard 1329

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDI
MSPECIALIAI

Naujienų Skaitytojams

Pleitos $25, vertės 
$11.75

Peoples Dentists 
Atsuktais dantų darbas per 

27 metus 
322 So. State SI.

Viršui Rogers Bros. — Tarpe 
Jackson ir Van Buren 

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

Nedalioj nuo 9 ryto iki 12 dieną

“Plaukite po 
Amerikos Vėliava”.

Važiuokite į Lietuvą
Kiti išplaukimai Spaly:jūsų tėvynę puikiausiais laivais 

pasauly, valdomais ir operuo
jamais Suvienytų Valstijų Val
džios.

Spccialė ekskursija, vedama
M r. J. A. Pcont, United States
Lines atstovo, išplauks laivu

S.S. George Waąhington 
iš New Yorko Spalio 12.

Planuokite važiuoti smagioje
draugėje jūsų tautiečių.

United States
110 S. Dearborn St., Chicago, 111. *5

Klauskite^ vietos agento pilnu 
informacijų ir kainų, arba rašy
kite pas:

S.S. Leviathaų .......... ....Spalio 1
S.S. Pres. Harding .... ...Spalio 5
S.S. Republic ............ ....Spalio 15
S.S. Pres. Roosevelt .. ....Spalio 19
S.S. Leviathan .......... ....Spalio 22

New York City

Ne Atidėliokite Ilgiau
f įsi vesk it nhmų apČildymo reikme-RkMHM n*8 i 8UV0 nam4 ateinančiai žie-lUlH BU rnu^ — keletu dienų gal jau

lll iltį ateis šaltas oras.

Jjffi u Pašaukite mus telefonu
I'hII II arba atsilankykit j musų ofisą, o 

vJ1 Mii musų inžinierius išaiškins jums,
kaip galite turėti apšildymo reik-

< ’ £2 i A|I||i|ĮIĮ| ineniH savo namuose su mažomisllllll H HaH išlaidomis.

Mes taipgi duodame reikalingus 
' įrankius ir planą dykai.

M. LEVY & CO
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ 

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

South Chicago Syrius, 9300 Commercial ' ve.
Tel. Saginaw 4847
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F. VVAITEKAITIS
laikrodinin

kas, visokius 
laikrodžius ir 
Deimantus už
laiko ir pa r-J 
duoda prieina
momis išlygo
mis. Speciali
stas taisyme 
visokios išdir- 
bystės laikro
džių.

949 W. 59th St., Chicago
Telefonas Englewood 4279

Swallow

Suteikia Malonų, 
Atšviežinantį Miegą

Jų* turėtumėt vartoti Nuga-Tone, jeigu ju_ 
su m ega* nertiniu* ir neatšvieiinanti*, j»i 
j'l* iš ryto ataikal'ate su pajautimu nuovar- 
g o. šio* uerua gyduolė* yra suteikusiai 
• < eikatą, stiprumą ir jėgą virš miliono vyrų 
ii motėm per paskutiniu* 36 metus, Ir ga- 
rantuojama, kad pagelbės ir jum* arba Jū
sų pinigai bu* grąžinami.

Nuga-Tone padaro turtingą, raudoną krau- PaŠHUtil tTVS VHikuj *
■ d.lin.ln. nšrvlla ..itm.nl. I*. u. *

A. VIDUAS-LULEVIGHYards 4951 .
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas i 

AKU4ERKA
3252 So. Halsted St.

Velionis Andrius buvo labai 
sulaužytas, kentėjo didelius so
pulius, bet kalbėjo gerai iki 
paskutinės valandos. Matė, kad 
reiks skirtis su šiuo pasauliu ir 

! prašę savo gerojo pusbrolio G 
i Kazlausko, kad jam mirus bu- 

lietuvių tų palaidotas Lietuvių Laisvo- 
, se kapinėse, ką ir padarė. Pa

šarvotas buvo pas G. Kazlaus- 
Dėjosi taip. čionai dabar ką. Vainiką suteikė U. M. W. 

siaučiant dideliems karščiams, America skyrius 623, ir davė
mokyklos nuo pietų uždaroma. vyrus grabo nešti; du vaini-
Rugsėjo 16 d. parėję namo iš buvo nuo familijos, Palai- 
inokyklos, apie 5 vaikai susi-Įjotas 13 d. rugsėjo Lietuvių 
tarė eiti maudytis į Sangamon Laisvose kapinėse, West Wyo- 
upę. šVaikai išsimaudę ir grįž- Laidctitvfs buvo dide-
darni namo, pamatė darže wa- ^s- Lydėjo viso 14 automobi- 
termelonų. Na ir, žinoma, vai- bai būna lengva tau ilsėtis 
kai, tai vis vaikai, — sumanė s’os Šalies žemelėje. 
\vatermelonų pasiskinti. Du 'S* Bukauskas,
vaikai, Herman Viele ir John 
Mieželis, paliko už tvoroj dabo
ti. O kiti trys — John Valat-. 
kus, 14 metų, nuo 1224 Percy | 
avė., Joe Compardo, 16 metų, 
nuo 2141 N. 16th st., ir Joe 
Nerone, 14 metų, 2015 N. 16th , 
st. perlipo per tvorą ir taikosi i 

| vvatermelonus skinti. Bet $tar 
tuo tarpe \ ■ * em,
eras — tūlas Avery Miller, 471 Prašalina Skausmą Tuoj 

įmetu, padėjo į vaikus šaudyt.! - --
Labiausia sušaudyta John Va-i 
latkutis. Jum iššauta abi akys. į 
Jeigu ir pagytų, tai paliks ak
las visam’ savo gyvenimui. Bei j 
daktarai sako, kad nėra vilties 
jam pagyti. Joe Compardukui 
dešinė akis iššauta. Bet šilas I 
gal pagys. Joe Neronukui, su
šaudyta burna, pilvas ir kojos. 
Vaikai nugabenti į šv. Jono Ii-j 
goninę. Iš sužeistų vaikų, rodė
si, bus du lietuviai. Pasiutęs’ 
šaudytojas patalpintas į kalėji
mą. Iš jo pareikalauta už pa- 
liuosavimą $15,000 bondso. Ne- I 
galėjus užsistatyti reikalauja
mo bondso,^ sėdi kalėjime. Jis 
ir iki šiol buvo po bondsu už 
butlegerystę. Gali būt, kad 
girtas būdamas ir tuos vaikus j 
sušaudė. Tėvams reikėtų savo 
vaikus geriau pridaboti ir pa-’ 
drausti, kad jokio svetimo dai-‘ 
kto nereikia imti.

Nelaimėj žuvo lietuvis.
Rugsėjo 5 (jiftiųi automobi. 

lium važiuodamas užsimuš*? 
Antanas Matulevičius. Paliko 4 
vaikus. Su savo molere būvi 1 
persiskyręs. Jo buvusioji mo
teris gyvena Chicagoje. Vy
resnieji du — mergaitė, 16 ii 
vaikas, 15 metų, buvo prie mo 
tinos. O du mažesnieji, vaika: 

metų ir mergaitė 11 metų ! 
prie tėvo.

—A. Ainis.

KORESPONDENCIJOS

Springfield, III.
ją, auatiprlna narvus, raumenį* ir evarbe-l ... *

1 niu» kūno organu* ir tuo Rudu auntiprin i vaikas gal mirtinai sužeistas
m *tlU», virAklnimą, akilvj, kepeni*, inkstus', 
p i*lę, prašalina cronitką uikietšjimą, *va - 
g il|, aalvo* skaudėjimą ir panašių nema- 
b numų, kurie buvo atsiradę iŠ priežastie. 
* Ipno kūno. Nušiu rkite buteli šiandie. Nt- 
K i-Tone parduodamos vaistinėse. Pabandyk t 
t* gera* gydime* prašalinimui savo ligosi.

SAPNINYKAS
Nauja laida

Tik-ką išėjo iš spaudos

AKU ŠERK A 
3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Tel. Yards 1119

/ R JUS BANDĖT

SWALLOW
KAVĄ

Ji yra gardi!

Jūsų groserninkas par
duoda ją

Coffee Mills
CHICAGO,

.Giid ren

darni namo, pamatė darže wa-

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

ILLINOIS.

or

CASTORIA
Fletcher’s 

maloni, ne-

KORNAI

Be laukimo—viena minutė po uždė
jimo. Dr. Scholl’s Zino-pads ir 
skausmas pranyks. Kuomet komas 
išgydomas jis neatsinaujina, jei 
nauji čeverykai erziną tą vietą, 
Zino-pad pataiso viską. Senas būdas 
piaustymo kornų abra vartojimas 
rūgščių yra pavojingas.

Dr. Scholl’s Zino-pads yra saugu*, anti- 
scptiškas, apsaugojant!*, gydanti*. Jie pra
šalina komų priežastis—trinim* ir spau
dinių čevcrykų. Aptiekose ir čeverykų 
krautuvėse. Kainuoja tik triakį.

DlScholls 
Zino-pads 

Uždekit vieną ir skausmas pranyk*

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

Puikiai atspausdintas 
graži popiera, kaina

75 centai

\%jf/ / MOTINOS: -
VS Castoria yra

S kenkiantis pavaduotojas 
______________Castor Oil, P a r e g o r i c, 

Teething Drops ir Soothing Syrupo, specialiai prirengtos dėl 
nešiojamų kūdikių ir vaikų visokio amžiaus.

Apsisaugojirflui imitacijų, žiūrėkit flo parašo.
Nurodymai ant kiekvieno pakelk'. Gydytojai visur rekomenduoja 
jas.

TAUPYK PINIGUS TAUPYK LAIKA
PRAŠALINK NESMAGUMUS

Pataisyk savo pečių, 1 urnas arba boilerį tuojau 
Nėra būtino reikalo pirkti naują pačių, furnas arba boi
lerį, kuomet dalys išdega, sulūžta arba suplyšta; taipgi 
nereikia tų dalių siųsti kur nors toli dėl apmainymo.

NORTHWESTERN STIIVE REPAIS GOMPANY
Turi Tas Dalis '

Tiktai paimkit vardą, numerį ir išdirbėjų vardą, 
negalit sužinoti, atveškit pi s mus senas dalis -*• 
kit kol ateis šaltas zero oras. .

VEIKIT TUOJAU!
Sutaupyki! pinigus pataisyt ami savo seną pečių,
arba boilerį vietoj pirkti ni ujus. Mes turime penkis sky
rius Chicagoj — vienas ran laši netoli jūsų.

The Northwestern Stove Repair Co. 
654-66 W. Roosevelt &oad

853 W. 63rd St.
Block west of Halsted 
3209 E. 92nd St. 

South Chicago, III.

Jei to 
Neiau-

furnas

176 VV. Lake Street 
Between I^Salie & Wells St. 
2355 Mihvaukee Avė. 
Betvveen California & Fullerton Avės.

Tau Smetona važiuo
įa pasikinkęs libera
liškus fašistus! Buti-
nai kiek vienas įsigy
kite Juokų mėnesinį nadą- ■
Žurnalą “Rimbą” iri£— — -3
pamatykite kaip jis valiuoja ir kas jį veža. Dėk 
konvertan savo antrašą ir 10c tuoj “Rimbas” 
bus pas tamstą. O jei prisiusi $1, tai “Rimbas” 
per visus metus tamstą lankys nešdamas links
mumą.

“RIMBAS”
1 Bateman Place So. Boston, Mass

13

Wilkes Barte, Pa.
a. Andrius Navickas, SLA.

68 kuopos narys.

Velionis Andrius Navickai į 
ką tik buvo jiersikėlęs iš SLA. Į 
156 kuopos, Benton, III., į 68 
kuopą Lee Park. Velionis An 
drius persiskyrė su šiuo pa- i 
saulių rugsėjo 10 dienai, sulau 
kęs vos 43 metus. Iš Lietuvos 
paėjo kaimo Zilioniškių, Švent
ežerio parapijos. Lietuvoj pa
liko brolį Martyną, Amerikoje 
vieną brolį ir dvi seseris. Bro
lis Stasys Navickas ir JSvv 
Jugienė gyvena Detroite, Mich., 
o Ona AlanskienS, Akrdn, O. 
Pastaroji buvo atvažiavus bro 
lio palaidoti. Velionis šioje ša 
lyje išgyveno 24 metus. Iš Lie
tuvos atvažiavo į šią apielinkę 
ir rodos, išgyveno apie 6 metus. 
Pastaruosius* 8 metus*gyveno 
Benton, III. Į SLA. įstojo į 
156 kuopą, rodos, 4 dieną lie
pos, 1919 metuose. Dirbo ang
lių kasykloje. Bet kada nuo 
1 d. balandžio, 1927 metų, min
kštosios anglies kasėjai išėjo į 
kovos lauką, tai Andrius 6 d. 
balandžio atvažiavo į šią apie
linkę, ir gavo darbo anglių ka
sykloje. Bet neteko ilgai dirb
ti. 14 dieną liepos ištiko ne
laimė, liko sužeistas, — strėnom 
sulaužytos. Nuvežtas į ligo
ninę išgulėjo beveik du mėne
siu.

Velionis Andrius buvo laisvi) 
pažiūrų, mylėjo progresivlus 
laikraščius ir knygas skaityti. 
Velionis turėjo gerą pusbrolį 
Lee Parke G. Kazlauską, jis 
lankydavo kasdieną.

TEN IR Iš 
LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCULAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir populiarišld vieno kabin

Cleveland, Westpha)ia, 
Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

$nnnifi NEW Y°R- /|| 1K° IKI KAU- 
L. UUno ir atgal

Plūs V. S. Revenue taksai

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agente 
177 N. Michigan Avė* 

Chicago, III.

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGA

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

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
Į739 S. Halsted St. Chicago, III.

Petternų Skyrius
.-i ........ .. ■> .................. ■■■■ — ,

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

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

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

For Cutt and Woundt
Apsisaugoldt užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžimą su šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

K

Viršuj Universal 
State Bank

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

Baigusi aku le
lijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
\ unijos ligon- 
l.učiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
je ligose prieš 
Afimdymo, laike 

Į gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
'kitokiuose rei
kaluose mote- 
ims ir mergi

noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 

; pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Naujienos
1739 So. Halsted St.

Chicago, III,

<■ 1 . 4- ll» >

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudiKffo*

■ Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
j akiu ftempinią, ir galvos 
i skaudėjimu

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
/ " ........ .

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KAL1SZ

1145 Miiwaukee Avė.
Valandos: 12 ik; 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Lietuviai Advokatai!
* _   \

K.GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas - 
127 N. Dearborn St., Roora 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, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. SUte StM Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:80 iki 8:90 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

TeL Yarda 3141
Byloa visuose teismuose. — Ab
straktai. — IngaliojlmaL — Pas
kola pinigą 1 ir 2 *morgiMams.

Z111 . ....... . " t \

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephonu Plaza 82M 
k , ..M ■■■■■■■ —/

I DR. HERZMAN
I —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 Stn netoli Morgan St.

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 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 8:30 vai. 
vakaro, Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

bi n * i i ■ .......................... .. —

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

Vaikų ir visų chroniškų ligą 
Ofisas 3102 So. Halsted Stn Chicago 

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

DR M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

1724 So. l^oomis, 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 6358

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodam
ant lengvo išmok«ji 

‘Yno.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phona Canal 2591

-------

Garsinkitės Naujienose
< *. ‘ .

I . ■ u.
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by tho Uthvaniaa Daily Nava Pub. 
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Editor P. GRIGAITIS

1739 South Halated Street 
Chicago, III.

Telephone Rooaevelt 8501
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$7.00 per year outeide of Chicago.
|8.00 per year in Chicago.
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Entered as Second Clau Matter 
March 7th, 1914, at tha Poat Office 
of Chicago, III., under tha act of 
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Naujienos eina kasdien, iialdriant 
•akmadieniua. Laidiia Naujienų Ben
droji, 1739 So. Halstad St, Chicago, 
111 — Telefonas: Roosevelt 850fl.

------------------ ---- . " |||- — ----------- W---------- 1

Užsimoki jimo kainai
Chicago ja — paltu:

NlOtainS
Putai meta----------------------
Trims minėdama________
Dviem mlnaaiama________
Vienam minėsiu!

Chicagoje per neilotojusi 
Viena kopija —__

Savaitei 
Mlneaiui _ ______ .....

Suvienytose Valstijose, 
iMditua -

Pusei metų ...........___
Trims mėnesiams....
Dviem mtoesiama
Vienam mlneaiui 

Lietuvon ir kitur ulrienluose:
(Atpiginta)

Metams ....................___
Pusei metų ---------------

kiečiai, kaip ir buvo galima tikėtis, rinkimus laimėjo. Nė- 
ra mažiausios abejonės, ^<ad naujasis Seimelis reikalaus 

am sau teisės patvirtinti ar atmesti Direktoriją. Ir jeigu 
1 Lietuvos valdžia, sako The Manchester G u a r- 

•n d i a n , nebandys geruoju susiprasti su Seimeliu, tai Klai- 
• pėdos klausimas vėl gali atsidurti Tautų Sąjungoj. Klai- 

' i8c pėdiečiai gali pareikalauti, kad konstitucija butų peržiu- 
•76(5 reta ir pakeista. Gi Klaipėdos konstitucijos pakeitimas, 

m chicagoje, j,jnoma, Lietuvai naudon neišeitų.
*7.00

8.CO

1.75
1.25
/ .75

ĮSTATYMU gausumas

atsarginis didelis kapitalas. C. 
A. S-ga “Kooperacija”, kaipo 
koperatyvinio pobūdžio organi
zacija dviejų savo metų veiki
mo laikotarpi negalėjo tokii, 
kapitalų sudaryti ir surasti.

Trumpai suglaudus reikia 
pridurti, kad C. A. S-gos “Ko
operacija” veikimo sritis yra 
labai plati ir jei šiais metais 
yra išvystytos tik draudimo 
operacijos, tai reikia tikėtis, 

kad ateinančiais metais jau ir 
medžiagų gamyboj ir statybo. 
jos pirmi žingsniai bus pada
ryti. [“T.”].

leidžia savoTie tėvai, kurie 
vaikus j aukštesnius mokslus, 
turėtų atkreipti ypatingą do- 
mę. /

Amerikiečiai, nuvykę Lietu
von, stebisi, kad tenykščiai lie
tuviai inteligentai yra surusė
ję arba sulenkėję. Bet pažiūrė
kime, kas pas mus dedasi, čia 
anglų kalba jau užima pirmą 
vietų per balius. Ypatingai mo- 
terys mėgsta 
Aš nepeikiu, tik palyginu. Man 
pačiam norisi išmokti tą kai
lių, l>et tas nelemtas protavi
mas lietuviškai to neleidžia. 
Kad pirkčiau ir parduočiau, tai 
gal būt greičiau išmokčiau. Da
bar dainuodamas ir komponuo
damas—negaliu.

Bet gryžkime į miknaičiuš. 
“Noriu miego saldaus miego’’... 
Tegu sau dainuoja... “tegul 
skamba musų dainos po šalis 
palčiausias I”... Lietuviška ^dai
na skambės tol, kol sodžiui 
(farmoso) lietuviai gyvens. 
Tie tai ilgai, ilgai neištautės. 
Lietuvoj ar ne tas pats? So
džius lietuviškas buvo ir bus, 
o jau miestai buvo pradėję išr 
tautėti. Atsirado “čego-pačego 
panie” ir “suponino” musų “mu
žikėlius”.

lius ir jų skaičius tūkstantine 
kaitline buvo minimas. Žinoma, 
okios skaitlinės negal sudaryti, 

liet šimtą-kitą, gal ir rastume 
lietuvių ūkininkų Michigan 
valstijoj. Yra jų daug Wiscon- 
sin, Illinois, Naujojo Anglijoj, 
New Yorko valstijose ir kitur. 
Manau, kad redakcijos sugalvos 
kokį nors būdą patiekti skai
tytojams žinių apie musų forme- 
1 ius. Parnešinkite ’

Taip bedūmojant neteko už- 
rnigdyti savo smagenyną. Tas 
nedorėlis, tai vienas iš mano 
aršiausių miego priešų. Nepyk
čiau, jeigu tokios “gastrolės” 

.‘ U smagenynu teiktų naudą, 
bet tankiausiai tik miegą suga
dina. Ir ši naktis mane neuž
migdė. Pradėjęs galvoti apie 
lietuvius farmerius, išvažinėjau 
visą Ameriką. Buvau ir ten, 
kur dar niekad nebuvau. Net j 
Argentiną, Braziliją ir Kanadą 
nusibaladojau. Po Kanadą l>e- 
žioplinėjant, užklupo audra. 
Perkūnas be gailesio pradėjo 
daužytis. Tai buvo 5 vai. ryto. 
Yozavitas su Limantu susitarė 
golfą lošti, bet jiems nepavyko. 
Lietus su perkūnija užpludino 
sodą ir golfo lauką, 
tai vandeningai lijo 
navo. Senai buvau 
tokio “koncerto”.

Taip tatai ir miegojau be 
miego ištisą naktelę. Tas man 
ne Į sveikatą.

(Dar nebaigiau)

Amerika, be abejonės, pralenkia kitas valstybes įsta- 
_____ I8.io tymų gausumu. 1925 m. trys dešimtys devynios legisla- 
2Z2 ^uros priėmė 13,018 bilių. Bet tai tik dalinai apibudina 

Pinigu, nikų ^Mti prf»o Momt amerikiečių maniją leisti įstatymus. Tais pat metais viso 
orderiu kartu au uieakymu. • bilių buVO įnešta 40,986.

.......  .« . Niekas, žinoma, negali užginčyti, kad Amerikos gy
venimas neįmanomai sparčiai kitėja ir darosi vis labiau 
ir labiau komplikuotas. Gyvenimo sąlygoms besikeičiant, 
aiškus daiktas, reikalinga ir naujų įstatymų bei patvarky
mų. Tačiau tie įstatymai turi naujoms sąlygoms atatikti. 
Dabar to nėra. Įstatymai yra leidžiami be jokio rimtes
nio apgalvojimo./ O tai priveda prie didžiausios painiavos.

Kad nebūtų leidžiami bereikalingi įstatymai, kaiku- 
rie žymus teisininkai (pav. prof. Pound iš Harvard uni
versiteto) stoja už įsteigimą specialės įstaigos, kur butų 
moksliškai studijuojama įstatymdavystės klausimas.

Važiuojant Golfonijon
Rašo A. Vanagaitis

JUNGTINIŲ VAI^TIJŲ SANTYKIAI 
SU LOTYNŲ AMERIKA. (Tęsinys)

Williamstown politikos institute Horace Greely 
Knowles padarė pranešimą apie Amerikos šeimininkavi
mą lotynų Amerikoj. Tas pranešimas sukėlė didžiausį 
sąjūdį politikierių tarpe. Mat, Know1es, kuris savo lai
ku buvo Amerikos ministeris^Nikaragua ir Santo Domin- 
goj, pasakė tikrą tiesą apie jankių imperializmą.

“Mes panaudojame jėgą prieš silpnas ir bejėges ša
lis,” pareiškė Knowles. “Mes išskerdėme tūkstančius jų
jų piliečių. Mes puolėme jas, kuomet jos laukė iš musų 
užtarimo. Mes pasinaudojome Monroe doktrina, kad 
neleidus simpatizuojančioms Europos valstybėms už
tarti tas šalis, kuomet) mes jas skriaudėme.

“Kiekvieną kartą, kai mes padarąjne intervenciją, 
mes paminėme po kojų savo kaimynų nepriklausomybės 
teises ir sulaužėme tarptautinių įstatymų principus.

“Vietoj siuntimo mokytojų, instruktorių ir padėjėjų, 
mes pasiuntėme į lotynų Ameriką koncesijų medžiotojus, 
besąžiningus ir pelno trokštančius bankininkus, plėšrius 
finansininkus, kyšininkus, žudeikas, kareivius, degenera
tus ir limpamų ligų išnešiotojus.

“Vietoj to, kad padaryti jų žmones kilnesniais, geres
niais ir patriotingesniais, mes iš daugelio jų padarėme 
sukčius ir išdavikus, idant neskrupulingi bankininkai, ka
pitalistai ir Washingtonas galėtų kontroliuoti jųjų šalių 
valdžias.” # 4 f 4 J

Tas drąsus buvusio diplomato pareiškimas neįmano
mai suerzino Wall strytį. Bet užtat Amerikos žmonės tu
rėjo progos išgirsti tikrąją tiesą apie Dėdės Šamo impe-

KARO NAUDOJIMAS

Prof. David Starr Jordan, paskilbęs mokslininkas, 
apie pasaulinį karą štai ką sako:

“Finansiškai jis davė progos tūkstančiams pratur
tėti. Bet mes visi kiti turėjome to praturtėjimo išlaidas 
padengti. Bile kurioj šalyj iš karo tik parazitai pasidaro 
turtingi.

“Musų pelnagaudų pelnas palyginus su nuostoliais yra 
juokingai mažas. Karas uždėjo nuo 15 iki 20% morgičių 
i nt musų nejudinamo turto ir pramonės. Žmonių kraujo 
praliejimas subarė dar baisesnius nuostolius.

“Ieškoti gerą toj kvailybių ir pikto krūvoj reiškia tą 
pat, ką ieškoti adatą šieno kugyj.”

KINIJOS DARBININKŲ JUDĖJIMAS

Nežiūrint sunkiausių sąlygų, Kinijos darbininkų or
ganizacijos turi subarusios apie 3,000,000 narių.

Organizuotis darbininkams Kinijoj yra neįmanomai 
sunku. Jei atžagareiviškose valstybėse darbininkų vadai 
yra įmetami į kalėjimus, tai Kinijoj jiems be jokių cere
monijų nukertama galvos. Wu pei-fu patvarkymu buvo 
nukirstos galvos 1922 m. geležinkeliečių streiko vadams. 
Tais pačiais metais audėjų streiko vadams irgi tapo gal
vos nukirstos.

Gal jokioj kitoj šalyj darbininkų unijos nėra tiek rei
kalingos, kaip Kinijoj. Darbininkų algos svetimtaučių 

‘kontroliuojamuose fabrikuose yra beveik žemiausios pa
saulyj. Septynių ar aštuonių metų vaikas gauna 10 cen
tų dienai, ir jis turi dirbti apie penkioliką valandų dienoj.

Sunku, sako Paul Blanshard, ir įsivaizduoti kiniečio 
darbininko padėtį. Dagi amatninkas yra priverstas 
dirbti už 50 centų per dieną. Dirbti reikia nepaprastai 
ilgai — nuo 12 iki 17 valandų per dieną.

Darbdaviai sako, jog jie negalės išsiversti, jeigu dar
bininkams bus sutrumpintos darbo valandos. Tą argu
mentą vartoja visų šalių darbdaviai. Bet praktika paro
dė, jog jis neišlaiko mažiausios kritikos.

* Bendrai imant, sako Blanshard, Kinijos darbininkai 
yra griežtai nusistatę kovoti už savo buities pagerinimą. 
Nors prie dabartinių aplinkybių ta kova yra nepaprastai 
sunki, bet galų gale ji turės būti laimėta.

KLAIPĖDA IR LIETUVA

Niekam nėra paslaptis, kad dauguma Klaipėdos gy
ventojų yra vokiškos orientacijos. Paskutinieji rinkimai 
j krašto Seimelį tatai aiškiai parodė. Taip dalykams 
esant, sako The Manchester Guardian, Lie
tuvos valdžia turi labai taktiškai elgtis, kad sueiti į arti
mesnį kontaktą su klaipėdiečiais ir įgyti jų prielankumą. 
Tokio takto dabartinė valdžia neparodė,

Kuomet Klaipėdos Seimelis išreiškė nepasitikėjimą 
Direktorijai, tai Lietuvos valdžia paleido Seimelį, nepas
kelbdama naujų rinkimų.* Voldemaro kabinetas, mato
mai, su Klaipėdos Seimeliu norėjo pasielgti taip pat, kaip 
ir su Lietuvos Seimu. Bet jam tas žygis nepavyko. Tautų 
Sąjungos tarybos birželio mėnesio posėdyj Vokietija pakė
lė Klaipėdos klausimą. Voldemaras buvo priverstas pasi
žadėti kad Seimelio rinkimai bus pravesti ne vėliau, kaip 
rugpiučio pabaigoj. Rugpiučio 30 d. įvyko rinkimai. Vo-

bendrovę Rumšiškių. 1926 me
tai buvo padaryta 101 draudi
mas, kurių tarpe vartotojų 
b-vių 30, Pieno perdirbimo 
l>-vių 6, žemės ūkio draugijų 
4, kredito k operatyvų 6, savi
valdybių 1 ir 1.1 Šiais gi 1927 
metais iki liepos 14 d. turi jau 
arti 300 draudimų, kurių tarpe 
vartotojų b-vių 46, Pieno per
dirbimo b-vių 28, žemės ūkio 
draugijų 10, kredito koperaty
vų 12, savivaldybių 2 ir 1.1. 
Tie skaitmens parodo, kad C. 
A. S-ga “Kooperacija” Lietuvoj 
turi ateitį.

Latvius, Estuos, Suomiuos 
panašios savitarpinės draudimo 
organizacijos yra veik visiškai 
nukonkuravusios tolygias akci
nes liendroves. Tenai valstie
čiai pilnai suprato savitarpinio 
draudimo reikšmę, jau nekal
bant apie koperatyvines įvairias 
organizacijas, kurios tik išim
tinai savo turtą nuo įvairių ne
laimių draudžia savitarpinio 
draudimo įstaigoj.

Pas mus yra ir kitų išorinių 
priežasčių dėl kurių savitarpi
nio draudimo palyginamai silp
nai veikia. Kai kurios draudi
mo įstaigos naudojasi tam tik
romis lengvatomis, tai kopera- 
tyviniui darbui sudaromos kliū
tys, bet čia ne vieta apie tai 
kalbėti. Berods, reiktų dar 
priminti, kad peš mus draudi
mo srity ir įstatymai nėra pa
kankamai išvystyti ir čia dar
bui kenkia. Kadangi iš viso 
draudimo darbas taip sparčiai 
neina, kaip derėtų eiti, tai 
draudimo mokesčiai gana aukšti 
ir nėra vilties, kad jie umu lai
ku sumažėtų. Bet kiekvieno 
darbo sunkiai įgijami vaisiai 
labiau vertinami. Kas sunkiu 
keliu pasiekta, amžiams įgyta. 
Taip ir kopęratyvinio draudimo 
idėja; kad ir sunkioj kovoj 
skiria sau takus j gyvenimą, 
liet netolima jos ateitis. Savi
tarpinio draudimo mintis jau 
paskleista mUsų valstiečių tar
pe ir turi pritarimo.

Jei C. A. S-ga “Kooperacija” 
jau draudimo operaciją sėk
mingai vysto, tai dar kitos jos 
darbo sritys nėra pradėtos, 
kaip kad ir ugniaatsparios me
džiagos gamybos rėmimas, ar
ba iš tos medžiagos statyba. 
Ir suprantama dėl ko. šiam 

draudusi tik vieną vartotojų darbui iškarto yra reikalingas

Centralinė Apdraudimo 
Sąjunga “Kooperacija”
Centralinės Apdraudimo S-įfos 

‘ Kooperacija” įstatai įregis
truoti birž 5 d 1925 met. Są
junga turi tikslo laiduoti savo 
nariams atlyginimą tų nuosto
lių, kurie susidaro turtą ištikus 
gaisrui, perkūnijai, arba spro
gimui. Kad tą tikslą atsiekus, 
C. A. S-ga “'Kooperacija” drau
džia nuo kalbamų pavojų saj 
vitarpiniais pagrindais savo na
rių kilnojamą ir nekilnojamą 
turtą. Kovoj su gaisrais sąjun
ga pasiryžusi remti ugniaats- 
I arios medžiagos gamybą ir iš 
tos medžiagos statybą, o taip 
pat skleisti -žinias apie kopera- 
tinio draudimo reikšmę, ar lai 
per periodinę spaudą ar tai 
leidžiant kitus leidinius, o taip 
pat darant įvairius susirinki
mu, kongresus, paskaitas ir t.t.

Tokios rųšies apdraudimo j- 
s taiga Lietuvoj tik po didžiojo 
I aro organizuota. Berods, kad 
ir Lietuvoj seniau butą savi
tarpinio apdraudimo organiza
cijų, bet jos pačių lietuvių gy
venime maža reikšmės turėjo, 
res į jas buvo susimetę arba 
lenkai dvarininkai, arba mies
telėnai pramonininkai ir pirk
liai. Musų kaimas ir jo vals- 
t iečių organizuotos įvairios ko- 
peratyvinės ekonominio pobū
džio apdraudimo įstaigas nesi
dėjo ir jų gyvavime nedalyva
vo. Per tai bus nenuostabu, 
kad susidarius Gentralinio Ap
draudimo Sąjungjai “Kooperaci
jai”, kurios pirmiausiu uždavi
niu yra drausti nuo gaisrų ko- 
į eratinių liendrovių ir jų narių 
turtas, jos veikimas tuoj visoj 
lilnumoj negalėjo pasireikšti. 

Mat, koperatyvinio draudimo 
mintis musų valstiečiams buvo 
yg ir svetima ir abejingai iš 

pradžią- j tą naują darbą dejos. 
Kad ir kitos koperatyvines or
ganizacijos pas mus turi visiš
ko pasitikėjimo, bet ko|>eraty- 
yinio draudimo idėja dar nėra 
lilnai prigijusi. Berods ir čia 
iora didelio reikalo nusiskųsti, 
nes jau matome didelę pažangą; 
iraudimų skaičius tolydžio au
ga. Pav., C. A. S-ga “Koope
racija” 1925 metais turėjo ap-J

auto-

pri-

gar- 
Mėnulis

Žinote, kas man Įsirioglino Į 
galvą? Visą naktį skrajojau 
po lietuviškas farmas Ameri
koj. Gaila, kad ne milionie- 
rius, o tai pašveščiau tam tikrą 
sumą pirųgų surašymui visų 
lietuvių farmerių. Juk mes tu
rime jų tiek daug, kad mums nei 
Į galvą neateina jų kiekis.

Naktis be miego
Amerikos Lietuvių Ūkininkų 

Sąjunga man neleido užmigti, 
žinoma, tas nėra Įkūnijama, bet 
visgi butų labai įdomu sužino
ti, kiek maždaug yra ūkinin
kaujančių lietuvių. Laikraščių 
skaitytojai ir korespondentai 
galėtų tokias žinias pradėt ran
kioti ir su laiku gal pasisektų 
apčiuopiamas skaičius spėti. 
Kur tik aš važinėjau, — nuo 
Bostono iki San Francisco, vi
sur teko rasti lietuvių ūkinin
kaujant. Jie nėra organizuoti 
ir retas kas iš jų priklauso ko
kia nors draugijai arba susivie
nijimui.

Kažin kad redaktoriai pagvil
dentų tą klausimą bent kokį 
pusmetį. Gal pasisektų dalinai 
šis-tas atsižinoti. Kartą paste
bėjau “Naujienose” korespon
denciją iš Detroito, kur buvo 
paminėta apie lietuvius farme-

Nepapras- 
ir perku- 
begirdėjęs

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

% 
r’HiyiagiM---------------■ ■ ■■■■■

gyvenimas
Mėnesiniu žurnalas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Rugsėjo mėnesio 
GYVENIMAS 

papuoštas naudingais 
raštais ir puikiais 
gražuolių atvaizdais. 
Isigykit GYVENIMĄ 
tuojau — nesigailesit.
Prenumerata metams
Pusfi metų
Kopija ........................

$2
$1

20c

Į kiemą įvažiavus
Vadinasi, taip sakant, 

mobilis į pat kiemą įvažiavo. 
Atsisuko sukinėtos smagenys ir 
aš atsipeikėjau, iš kurios pusės 
atvažiavom. Lipom visi iš sė
dynių ir sustojom ant stovynių. 
Kojos truputį šlubavo, bet tuo
jau atgavo pirmykštį štyvumą. 
Musų laukė visi pažįstami “in- 
corpore”. Bačiuno Džiovas tuo
jau “nuraidino” prie cottagių 
ir mėgino musų “trankus” iš
mesti. Yozavitų Mikas neatsi
liko nuo musų. ftypsuonėlis 
Babravičius meiliai kalbino 
muši) atvežtąjį moterišką sto
ną. Linksmoji Bačiunienė su 
p. Limantiene klausinėjo apie 
kelionę. Moteriškam buriui 
besišnekučiuojant, mes savo 
bundulius iškraustėm ir su ra
mia sąžine pasakėm “labanak
tis”. , ' .

Nors miegas kuteno blaks
tienas, bet negalima buvo už
migti. Kaimynystėj skambėjo 
lietuviška daina. Keista. Toli
moj. Michigan valstijoj skamba 
lietuviškos dainos krantuose St. 
Joseph upelio. Turbut nėra nie
ko malonesnio, kaip garsai gim
tosios dainos svečioj šaly. Ba
bravičius sako, “eiva užtrauksi
me kartu”.. . Jei ne nakties rū
bai, gal butuva peržengę tvo
rą (Musų cottages kaimynas, 
rodos, Adomaitis, taip pat 
laiko lietuviškų svečių).

Oi dainos, dainelės 
Jus mano patieka. 

zVisi širdies skausmai
Su jumis palieka.

Gražiai skamba dainos 
saf tyliam vakarėly,
pakreipęs savo veidą plokštu 
šypsosi, klausydamas “Kas su- 
batos vakarėlj, oi, oi„ oi”., t Jis 
gal protauja ištautėjusiu sma
genynu. Ot beširdis! Jeigu jis 
atsiskyręs nuo žemės išsižadė
jo ir negryžta, tai mano, kad 
Fetuvis apleidęs savo tėvynę, 
tą patį turi daryti. Ne, brolau 
plokštaveidi, lietuvis visur jau
čiasi svečiu ir todėl jam visi 
gyvenimo vargai ir širdies 
i kausmai, nuplaunami liaudies 
daina. Tas, kuris kūdikiu ap
leido Lietuvą, visados ją my- 
ės ir dainos neišsižadės. Nors 

: nglų civilizacija, po Amerikos 
vėliava tą .lietuvį tautiniai 

Smaugia, bet smaugti tiktai 
miestuose; kame gyvendamas 
lietuvis—lietuviu ir mirs. Ir 
jis ir jo vaikai, kalbės lietu
viškai, kas miesto gyvenime 
vengiama. Mieste, greičiau 
darbininkų *vaikus išgirsi lietu- 
viškaL.kalbant, negu inteligen
tų. Kaip Chicagoj, taip ir ki
tose kolonijose, lietuvių inte- 
igentų vaikai .nekalbu lietuviš

kai, nes gėda. O gal tėvai ne
nokina?. . Tai tiesiog tragedi- 
a! Tėvai yra dideli Lietuvos 
atriotai, o vaikai nei žodžio 
ietuviškai. Daugely šeimynų 

svečiuojantis, teko skaudžiai 
psivilti, prabilus j vaikus lie- 
uviškai. Prie progos aš jums 
•birbiamieji tarsiu žodį “G£-

Neverskite savo vaiką 
uti Lietuvos patriotu, nes jis 

šalies nežino, bet kalinis jį iš
nokinkite. Tegul jis žino ko
ja kalba jo kilmės. Išaugęs į 
įmones, jis užklaustas kitatau- 
io apie tautybę, galės bent ke

liais sakiniais paliudyti, kad jis 
lietuvis indo-gennanų kilmės.

Lietuviai Daktarai
11

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, iLL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

BR.MA8GEBIS
3421 So. Hulst«d S'Ueet 

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

z
Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913

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

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

Res. <3201 So. Wallace Street

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

Zt ZALATORIS
JAS IK CHIKL'KGAS 

So. Halsted St.
Chicago, 111.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St, 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

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

UltraviolStinS šviesa ir diathermia

i

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S'o. Westem Avė.

Tel. Lafayette 4146
„ J nuo 9 iki 11 v. ryto
Valandos / nuo g iki 9 Va). Vak.

Officc Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Are. 
Ant Zaleskio Aptiekoi 

CHICAGO, ILL.

Off. Yards 8557 Res. Henilock 13s.rA

DR. JONAS MOCKUS■
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro | 
Nedėlioj pagal sutartį 

3401 SOUTH- HALSTED STREET 
CHICAGO, ILL.

U. —  ........................ ........................ ■/
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CHICAGOS 'Tarp Chicagos
ŽINIOS

Chicagos daimontinis. 
jubiliejus

jocrrjTENUB, m.
kad jau yra, kaip draugi j ų- 
kliubų, taip ir pavienių asme
nų, suaukota apie 2 šimtai do-

Lietuvių
PAAIŠKINIMAS

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas uų, ouuuivvum Ciprc fe ouirvMi uv- * / ,

lerių. Joniškiečių Kliubas taip-, si aptas ligas vyrų ir moterų 
gi paaukavo iš iždo 25 dole- senas žaizdas, ligas fectal,
rius mirusiam savo Joniškie- 
čiui paminklų statyti, šiame su
sirinkime įstojo 8 nauji nariai 
ir visi vienbalsiai tapo priimti.

Apie Š-4 mėnesiai atgal, Kuo

Dr. J. W. BeaudeNe

Laiškai Naujienų Ofise

Rugsėjo 16^tą dienų “Naujie
nose” pasirodė straipsnelis už
valdytas “Dvi nugalėjo tris.” 
Niekas nebuvo įsakmiai įvardy
tas tame straipsnelyje, bet iš 
pareiškimo vietos, rezidencijos 
ir kitokių aprašymų, duotų 
j apie suminėtus asmenis, kai

i atsilankė pas
Tam tikslui rengiamasi Inu|S jr pleiskė, > jogei straips- --.-~i______

duoti programas, kuris atvaiz-nelis metė d6mes jų> tarp 7^" k „opoje jau tvarka pada-1 simisto” virto optimistu ir drų- 
duotų Chicagos praeitį. Bus pažįstamų ir draugų, kurie 
atvaizduoti žymesnieji C.hlea- jOg nurodymai liečia ras 

i atsilankė pas 
mus, kaip aukščiau pažymėta.

Naujienų Redakcija ir Ad- 
i pareikšti, 

kad jų vaduotė (politika) yra 
vengti metimo dėmės ant kie
no nors ^charakterio.

“Naujienų” Redakcija ir Ad- 
<ministracija nori pareikšti, kad 
'joms gaila'ir kad jos šiuo at- 

) pareiškimą, 
nors budu galo- 

tų mesti daug-iau ar mažiau dė
mės ant kalbamų ypatų, ir šiuo 
jos atsiprašo visų, kuriuos ta-’

_ . • ' j Rugsėjo 16 d.> -p. Ežerskio
svetainėje, 4600 S, Paulina st

16 ^RirilfoO^ rtarhlinfpę įvyko Joniškiečių kliubo susi- 
ld DIIUIUO UfllUUUIUO rinkimas. Susirinkimų atidarė 

pirmininkas J. Butautis 8:30 
v. v. Jis pats liko 
vedėju išrinktas.

Iš eilės turėjo būti skaitytas 
protokolas, bet dėl neatsilan
kymo nutarimų raštininko (nu
girsta, buk išvažiavęs į Califor- 
niją. Negerai, kad išvažiuoda-. 
mas nepridavė knygų valdy
bai), protokolas nebuvo skaity
tas. Tam vakarui užrašyti nu
tarimus liko išrinktas B. Vai- 

rytoj toj pat vietoj viso chorų, tekūnas.
Visi — vyrai, moterys ir

Organizacija, kuri buvo su
tverta pirm 75 metų ir pava
dinta Tu riterio Draugija šiemet 
nuo 2 dienos iki 5 spalio savo i 
75 metų sukaktuves apvaikš- į/urįos ypatos 

‘ čios. ~

gos mieste Įvykiai praeity, pa- n)atas$ kurios
sižymėjtįsieji žmonės etc. Pa- , 
rodą rengiama Medinah Temp
lė. Paskutinę jmrodos dienų bus minįstracij'a nori
North Side Turner Hali.

M. C. A. išleido nesenai 
laiška, kuriame automobilis- 
tams patariama nevežioti vai- Į 
kėzų,# prašančių pakeliais, kad įaukįa’ kiekvienų 
automobilistai duotų jiems “lif- kurįg kokiu 
tą’’. Nurodoma, jog-ei daujrelis 
jaunų vaikėzų tuo budu pabėga 
nuo tėvų. Automobilistai norė
dami padaryti gero, 
dažnai padaro blogo.

kas šiandie butų, jeigu ne
būtų 6-to apskričio? SLA. ne 
tik kuopa, bet nariai butų nei
giami ir išnaudojami Maskvos 
naudai.

Rimtas ir naudingas veiki
mas prasidėjo labui SLA. tik 
tada, kai įsikūrė šeštas apskri
tys. Čia nėra jokių partinių 
ginčų, kad eikvojus laikų erge-į
liams, dirbama svarbieji orga- met Joniškiečių kliubas dar te- 
nizacijos reikalai. Neveltui nau- turėjo tik apie 60 narių Ir Ka
jų kuopų, prisideda prie 6-toda pirmininkas pareiškė, jogei 
apskričio, palikdamos 2-rą pp. iki Naujų Metų būtinai kliubas 
Bacevičiui, Andruliui, Zolpiui, turėsiąs šimtą gerų ir energln- 
Petroniui ir ko. gų narių, tada reporteris pa-

Kaip teko girdėti 36-ta kuo- mislijo sau vienas: gerbiamas 
pa pasitraukė iš 2-ro apskričio pirmininke, leki kaip sakalėlis, 
ir nutarusi dėtis prie 6-to, tai bet nutūpsi kaip vabalėlis. Bet 
sveikinantis žygis. Nors mmė-dabar jau ir, reporteris iš pe- 

ryta, bet bolševikų gontas dar šiai sako: broli Butauti, tavo 
bando šturmuoti ir pučia daug žodis stosis kunu ir gyvens 
tuščių burbulų savo spaudoje tarpe musų.
Ar nebūtų gerai, kad 6-tas ap- j 
skritys kai ką tartų šiame ret-1 
kale.

Kaip k 
visuomenės 
tų dalyvauti 
vime, kaip 6-to apskričio.

—Senas Narys.

VIRŠUJ ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:80 iki 4:80 po pietį 1

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd. .

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba t Mano ofisas dabar randasi
naujoj vietoj /

DR. VAITUSH 
OPTOMFTRISTAS

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 
Palengvina akli įtempimą, kurii 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toiiregystę ; 
Prirengia teiMingai akinius. Visuo
se ataftikimuose egzaminavimas da
romas «u elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atvda at- 

‘ kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedelioj 10 iki 1 vai. p. p

4712 So. Ashland Avė.
Te/. Boalevard 7580

ištikrųjų įaj ^a]ėtų liesti.

Charles 
kuriam?

Banditai pašovė
Dean, savininkų namo, 
ėjo kazjriavimas. Be to, bandi
tai išsinešė nuo $5,000 iki $10,-; prie pirmo koncerto, 1 1 • J t

Deano padėtis rimta.

Du darbininku, kasiusiu

Birutė” sparčiai ruošiasi 
, kuris |- 

vyks spalių 9 d. Choro repe t i- 
cijos vyksta beveik kas dienų 

i— vieną vakarų mokinasi vy- 
§u- rai, kitų moterys, trečių —

linį srutoms nubėgti ant Roose- bendros repeticijos viąam cno- 
velt road, prigėrė. Pereitą nak- rui ir tt.
tį lietus prasiveržė per užtvan-1 šiandien 8 vai. vak., Mark 
ka ir pasipylė ant šių darbiniu- W hite Sųuare svetainėje įvyks 
kų, dirbusių 35 j>ėdų gilumoj, vyrų choristų repeticijos, o

liai, nudėvėti debatai, skudu
rai, it ko tik ten nėra. Išrodo, 
kad “jėlos” nevalytos jau kele
tu savaičių, 
ties retu 
besi. '

kuriuo
Kenų atmatoms 

lotu tepąste-

Nutarta, pradedant žieminį 
sezonų, surengti vakarėlį su 

, . . . , puikiu muzikališku programų.>ų delegatą., ta.p ir Vakar61is žad?s įvyfcti ant 
u .o ojai pr va - <pown pono’Ežerskio
okiame snvažia- Auditwijoj. Komisijon į

Butautis, A. Ancha ir J. Gas- 
paraitis.

, e I) Buvo paduotas

Joniškiečiu kliubo susi- ,tu°j v*e,oj’ tktiT busiančiam vakarėliui, nes pas-r
kui sunku gauti kas dirbtųrinkimas

Valdybos ir komisijų rapor- 
į sekretorius L. 

raportavo, kad narių 
kliu be šioje valandoje randasi 
apie devynios dešimtys; ižde 
pinigų — $262.35; iždininkas 
J. Pauga su tuo sutiko. Komi-i“" • • ! eisija pirmo pikniko, kuris atsi
buvo 29 gegužės 
darže, raportavo, 
liko $20.45. Raportas vienbal
siai priimtas. Komisija antro 
pikniko, kuris įvyko 28 d. rug
pjūčio tame pačiame darže, 

buvęs darbas padegėjų. Ji rugsėjo 25 d., septintadieny, 1 pranešė, kad pelno liko $63.27. 
vai. po pietų So. Chicagoje, Be- Raportas su užgirimu priimtas, 
ssemet Bark salėje,^ ant antrų I Komisija ant farmų išvažiavi- 
‘ ' mo pranešė, kad turėjo du iš-

vienas buvo į

Giles merginos, — kurie norėtų dai- tai: finansų 
yra kviečiami pri-(Yankus

Ištiko ekspliozija St. 
viešbuty, 3318 Sheridan Road mioti chore, 
apielinkėj. lai yra vienas po- aidėti prie “Birutės”. Tad kas 
niškiausių Chicagos viešbučių, tik galite ateikite į “Birutės” 
Policija daro tyrinėjimus. pamokas ir išmokite dainuotipamokas ir išmokite dainuoti 

naujas ir gražias dainas. —K.

o to, kai anksti ryte, vakar, SLA. 6-to APSKRIČIO BUSI- 
ugniagesiai užgesino du rriažu MAS SUVAŽIAVIMAS 
gaisru namų, esančių adresu -----------
2348 M est Roosevelt Boad, vė-! Kuopų delegatai žinokite ir 
liau vėl kilo gaisras tame pačia- kitiems priminkite, jog šešto 
me name. Policija mano, kad apskričio suvažiavimas įvyks 
tai 
ieško jų.

mes, sako, kai rengėm pikniką, 
neturėjom iškalno išrinktų dar- 
bininkų, o kai reikėjo, apvelz- 
da Dievo davė geriausius darbi
ninkus, ypač ščirai dirbęs dar
bininkas V., kurį panelė net du

ir var os pabučiavusi. Bet juk 
■reporteris taipgi yra ščirai pa
dirbėjęs, ale jis vargdienis, už; 
savo triūsą negavo 
pabučiavimo. O 
gaus ?

Dabar perspėjimas 
tiems nariams susirinkimų, ypa 
tingai tiems, kurie daug laiko 
turi pašvęsti mašinos “runiji- 
mui” ir panelių vežiojimui, o 
negali pašvęsti kelias valan
das savo draugijos reikalams 
aptarti. Na, argi geras dalykas 
yra, kųd iš devynių dešimčių 
narių, priklausančių kliubui, 
į susirinkimų atsilanko tik vie- 

inas tuzinas? Vyručiai, Joniškie
čių reporteriui jau baigias sem
tis paskutinė kantrybė, jeigu 
aš jūsų veidų nematysiu sekan
čiame Joniškiečių kliubo susi
rinkime, tai bukite tikri, kad 
reporteris viešai paskelbs jūsų 
vardus ir pavardes, ir lai tuo
met visi žinos, kad jus esate 
šiaudiniai nariai. —Reporteris.

p. Savicko 
jogei pelno

Rasta lavonas 14 metų mer- lubų.
gailės, Eduos Mueler netoli jos Sis suvažiavimas iš eilės bus važiavimu
tėvų, gyvenančių Hillside apie- dešimtas. O pirmas “revoliuci- Crystal Lake ant p-ios Žiogie- 
linkėj. Mergaitė gavusi darbų, nis” įvyko gegužio 24 d., 1925, nės farmos,
išdirbo pirmą dieną ir grįžo iš kur 2-ram apskričiui buvo duo--Šimkaus farmos į Limouth, III. 

. Rimtieji dele-1 Viso tie du -išvažiavimai nuo- 
Ijolševikiškame stolių davė apie 2 dolerius 

Naujienoms”' už apgar- 
Raportas vienbalsiai

o antras ant p.

Mergaitės kūnasdarbo namo, 
sudaužytas ir iškoneveiktas.

Areštuota du jaunu vyru h 
mergina. Jie, nužiūrima, turėję 
ryšių su nužudymu 6 vyrų ii 
8 moterų St. Paul ir 1 
lis miestuose.

tas geras kikas.
gatai, būdami Ijolševikiškame
apskrity, norėjo juos pamokin- (tai 
ti doros ir etikos įvairiais bu- sinimą).
dais. Bet tokius užsispyrėlius priimtas.

neišmokinsi per/1 Komisija mirusiam Martynui6 vyrų ii ir fanatikus neišmokinsi per komisija mirusiam Mari 
Minneajio- dešimtį metų, tik geros aplin-'Juodžiui.paminklo statymo

kybės ir laikas juos pamokina, kale raportavo (p. Laucius),
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DubicKo Pakvietimas
Atvykę bite reikalais i “Naujienų” apielinkę neužmirškite aplankyti ma
nęs artimo “Naujienų” kaimyno, nes aš atidariau biznį netoli nuo “Nau
jienų” — (Lideikio Hotelio name — 1606 So. Halsted St., Dubickas Soft 
Drinks Parlor — taipgi turiu užkandžių, cigarų ir taboko; pertat aš nuo
širdžiai kviečiu visus savo pažįstamus ir draugus turėdami progų atvykti 
pas mane draugiškam pasikalbėjimui. Su gilia pagarba,

PIUS DUBICKAS, 1606 SO. HALSTED ST.

►4
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►

________________________ JM2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxžxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

* * 
į vienų

*
namų tiesUžėjau

Davis Sųuare parku. “Žiūrėk”, 
sako šemininkai, “matai tubs 
vyrus? Jau nuo 7:30 vai. ryto 

Jėįo J masbnėja ir užkabinėja 
J ^praeivius. Iš vieno vyro mėgi

no atimti laikrodėlį, iš mergai- 
„„mnnvmny tęs bandė ištraukti “paketbu- oHiiiciiity iiicio

Užkabino kitus.
Ar telfonavot policijai?”, 

paklausė Reporteris. Atsakė, 
kad ne. “Jei kas pašauktų po
licijų, ar liudytumėt, jog tie vyrai 
užkabinėja praeivius?”— buvo 
duotas kitas klausimas. “Gink 
Dieve, ne!”—^pasigirdo atsaky
mas. “Kodėl gi neliudytumėt?” 
— paklausta vėl. “Ar nori, kad 
vėliau užmuštų mus?”

Tai tokios tokelės tenka pa
matyti ir nugirsti, kai pasisuki
nę j i šioj apielinkėj.

—Reporteris.

25 METĮĮ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl vleoklų akių

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertan tarimo akių ir 
pritaikimo akinių 

1801 South Ashland Avė. 
Platt Bldg., kamp. 18 St., 8 augštas 

Kambariai 14, i5, 16,- 17 ir 18
Pastcbėkit mano iškabas 

Valantlot) uvo lt ryto iki 8:80 vak. 
Nedalioj nuo 9:30 iki 11 dieną. 

Tel. Canai 0523.

nei vieno 
mažu dar

nelankan-

Town of Lake
Town of Lake gyvena savo 

rūsčiu gyvenimu, šeštadienio va
kare, tiksliau pasakius naktį, 
IHuvsi vaikinas, kokių 25-26 
metų, išėjęs iš pirties ir norė
damas pasislėpti nuo lietaus su
manė užeiti karčiamon. Jam 
prisiartinus prie tokios užei
gos, kuri randasi ant Honore 
ir 45-tos gatvių kampo, kitas 
vyras smogė galvon. Vaikinas 
perk rito. Puolikas nubėgo. Ma
čiusieji atbėgo j ta vieta, kur 
gulėjo perkritęs vaiknas. At
gaivinta jis, paklausta kas jį 
užpuolė. Sakosi nematęs ir ne
žinąs. * * *

Panedėlyj teko eiti viena alė- Į 
ja, arba, kap priprasta sakyti, 

jėla. “Jėloj” krūvos maisto 
atmatų, kopūstų galvos, ‘ vištų 
žarnos ir kojos, popieros, pele

a

Ambrozaitis P 
Uobrovvich J 2 
Chavey J 
Danielis A 
Dambrauskaitė A 
Eidukaite Rose 
Griunas J 
Kernagis Walter 
Lukauskis Jurgis 
Mikna M 
Latvis J 
Lipauskienė A 
Mantrimas D 
Pucetas J, 3 
Rastienė K 
Rudy A 
Sabeckis J 
Shilinsky. M ' ’ 
Skirmontas Paul 
Saulinskas A 
Venslav J 
Wesmon F 
Yucauskas Jos.

Eu-

TADEUŠAS GRIGULA
Mirė rugsėjo 19 d., 2 vai. 

po pietų, 1927 m., sulaukęs 
apie 46 metų amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje, Kauno rėd., Pieta
vus parap.. Drupstas kaimo. 
Paliko dideliame nubudime 
savo mylimuosius ir mylin
čius moterį Pulkeria ir 4 duk
terys: Pulkeria, Petronėlė, Ka- 
r.iintera ir Bronislava. Dabar 
randasi prirengtas į paskuti
nę kelionę namuose 3608 
Emerald avė. Pragyveno Ame
rikoje apie 22 metus.

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

Visi a. a. Tadeušo Grigulo 
giminūs, draugai ir pažįstami 
ir taipgi draugai likusių nu
liudime jo mylimųjų esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimų ir' at
sisveikinimų.

Nuliūdę liekame
Moteris ir dukterys.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis. Telefo
nas Blvd. 4139.

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063 j________________

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Kas, ką, kur, i .. kada 
rengia, veikia ar kviečia

A
Metinės, Mirties Sukaktuvės

EDMONDO CZESNOS

Miręs rugsėjo 25 d., 1926. Už jo sielą bus laikomo^ pamaldos, 
pėtnyčioj, rugsėjo 23 d., 1927, 8 vai. ryto Sv. Kryžiaus Parapijos 
Bažnyčioj. Prašome giminių, draugų ir pažjstamų atsilankyti.

Mes tavę musų brangus sūnelį niekuomet neužmiršome ir neuž
miršime. Tu gyvensi musų širdyse visados. Tebūnie Tau lengva šios 
šalies žemelė.

Šiuomi prašome visų pakviestų giminių neužmiršti atsilankyti 
nedalioj rugsėjo 25 d., paskirtoj vietoj, apie 5 vai. po pietų bus su
rengta paminėjimo vakarienė.

NULIUDE TfiVAI, BROLIAI IR SESUO.

Šie laiškai yra atėję iš 
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausjjj paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
iow” lobčj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 

• ik keturiolikų . d ęnų nuo pa
skelbimo.

917 Gnnohei Marjona!
925 Joneliunui Juozapui
925 Kąrkauskas Motiejus
926 Knittel John
930 Langys J
961 Su vada P. Audras
971 Wockos Anna

Garsinkitės Naujienose

TONSILAI IR ADENOIDAI 
TIK UŽ $25

Širdies ligos ir reumatizmas paeina 
nuo ligotų tonsilų. Išimkit juos dėl 
savo apsisaugojimo, Dr. Frank L. 
Nathanson, 8846 W. Madison St. Van 
Burer 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 3355

Situation Wanted 
Darbo Ieško

'^TtETUyiT mergaitė ieško dar
bą lietuviškoj ištaigoj (ofise arba 
banke). Baigusi keturių metų sek
retorės kursų. Kreipkitės Hemlock 

7007 Sįoį Artesian Avė.

IEŠKAU darbo prie namų arba 
prie našlio už šeimininkę, 'turiu 
patyrini.). 2637 W. 23 st. Te). Rock- 

■’vveil 4607.

Help Wanted—Malc-Female 
Darbininkų Reikia

VYRAI, MOTERYS
AR JUS NORITE DIRBTI?

Jei taip, 
jums, kaip j vieną valandą 
vakarų liuoso laiko, 
uždirbsite $40 j savaitę.

Pasauly didžiausi, bet naujausi 
industrija privertė munius atida
ryti keletu naujų departmentų. Ne
daro skirtumo ar jus esat profe
sionalas ar amatninkas, mes turi
me vietų dėl jūsų. Industrijos ini- 
lionai dolerių remia šitų įstaigų. 
Mes pertikrinsime jus be jokios 
abejonės, jei tik jus suteiksite mums 
vienų valandų savo liuoso laiko, 
mes mokėsime jums $40 į savaitę.

MES PERTIKRINOM KITUS 
PERTIKRINSIME IR JUMIS
l>arbas yra paprastas. Čia visai 

nereikia nieko parduoti, o jūsų 
proga dėl didesnio pasisekimo su 
Amerikos didžiausiais projektais

esate 
galite

tai mes parodysime 
jllSŲ 

arba dieną.

Ampiikos didžiausiais 
yra nvaprubeliuota. Jei tik 
virš 25 metų amžiaus, jus 
tikti tai vietai. z

Šis darbas netrukdys jūsų 
dabartinio jūsų užsiėmimo

Jei jus esate asmuo, kuris nori
te toliau prasisiekti ir gauti dau
giau algos negu dabar gaunate, tai 
atsiliepkite aslneniškai sulyg šio 
paskelbimo, lygiai 8 vai. vakaro.

(Pelnyčius vakare, rugsėjo 23) 
Room 453, CONWAY BLDG. 
111 \VEST VVASHINGTON SI.

nuo
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Help Wanted—Male-Female
\ Darbininkų Reikia

Fumiture & Fixtures
RakandaijJtaisai

PARDAVIMUI didelis kietų ang- PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
*“ lių pečius ir mažas pečiukas šildy- namas su garažium. Puikioj apielin- 

' mul virtuvės. Atsišaukite po 5 va- kėje, Roselande. Parduosiu pigiai, 
kurio kare 5636 s. Richinond avė. 
reikia 1 ...z----- r------ — -----r—
darbo l kambarių rakandai, taipgi Vict- 

. > L 
i kurtinos. 

4604 N. Ashland avė, 
Ist floor

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

VYRŲ IR MOTERŲ 
štai yra tas skelbimas, 

jus senai laukiate. Mums 
tuojau vyrų ir moterų dirbti vaka
rais arba dienomis, trumpos darbo ' ....... . .. .
valandos. Patyrimas nereikalingas. | rola, sidabriniai daiktai, 
Vidirbkit ekstra pinigų, kurių jums 
reikia dėl ekstra rudeninių išlaidų. 
Tai yra jūsų proga, griebkit ją. Jus 
galit tikti tam darbui ar jus dabar 
dirbate arba ne, jei tik turit virš 
25 metų amžiaus.

s lo | SAVAITE M1NIMUM ALGA
Nei su vienh žmogumi atsiliepu

siu ant šio skelbimo nebus kalbė
tasi po 8 valandai vakaro. 
SEREDOS VAKARE, RUGSfiJO 21 

ATSILIEPKITE | ŠITĄ SKEL
BIMĄ TUOJAU. ATSIŠAUKIT SE- 
REDOS VAKARE, RUGSĖJO 
V Ak VAKARE.

Room (>14
100 W. Monroe St. 

Jus negalite tikėtis kitos

10520 So. State St.
PARDAVIMUI nebrangiai gražus ~~ ~~ ” ’’ 'Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo- 

indai ir slu ,ot4 lr Pastatysiu 5 kambarių mu
rini bungalow, aržuolo trimas, furnas 
šiluma, tik $500 įmokėti, kitus kaip 
rendą. David White)aw, Builder, 4417 
N. Major Avė. Tel. Kildare 8490.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

s

pana- 
čios' progos, kad butų pasiūlyta per 
ilgą laiką.

Help VVanted—Female
parbinĮnkiųi Reikia ’_

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

4191 So. Halsted st.
2nd floor 

kampas 42nd St.

PATYRUSIOS pardavėjos reikia par
davinėti sermėgas ir kailinius. Nuo
latinis darbas teisingam žmogui. 
Rurrows, 4726 S.’ Ashland avė.

REIKIA merginų lengvam dirb 
tuvės darbui. A. L. Randall Co. 
525 \V. 76 St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

VYRAI, VYRAI, VYRAI

Puiki nauja proga
Nuolatinė apmokama vieta

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

PATYRI MAS NEBE! K ALINGAS
Mes jumis išmokinsime ir kol 

mokinsitėa jus uždirbsite. Tik ne
praleiskite šios progos. Gal būt ji 
nebus pasiūlyta kilu sykiu. Pasi-/ 
matykit su manim šiandie, tuoj.

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

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

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

AR JUS norit uždirbti nuo 
$50 iki $150 į savaitę. Reikia 
jaunų vyrų į seną biznio įstai- 
g-ij.. člia ne pardavinėjimas real 

estate arba bcnųr
Yra tiesioginis geras biznis.
Geriausi kostumeriški siutai nuo 

$24.50 iki* $32.50. Pradėki! tuojau.
Atsišaukite pas .

RING AND WILSON, 
3459 Cottage Grove avė.

REIKIA lietuvio bučerio mana- 
gerio į bučemę.

Atsišaukit:
3800 Cottage (irove avė.

For Rent
RENDAI 5 kambarių flataa. Kam

bariai yra Šviesus, švarus, ant ant
rų lubų; karštu vandeniu šildomi 
ir karštas vanduo kasdieną. Gra
žiausioj Marųuette Parko apielln- 
kej ir tik 2 bloku iki parko. Ren- 
da visai nebrangi. 7002 S. Rock- 
well St. 2-ros lubos.

2REIKALINGAS mažas flatas 
ar 3 kambarių. Naujienos, 1739 S. 
Halsted st. Box 974.

Fumiture & Fixtures
_________ Rakandai-Itaisai

GRAŽUS 4 kambarių nauji rakan
dai, greitam pardavimui, 3 šmotų 
parloro setas, 7 Šmotų riešutinis val
gomo kambario setas, 3 šmotų mieg- 
ruimio setas, springsai, matrasas, vir
tuvės setas, 2 kaurai 9x12, lempos ir 
maž’ kaurai, viskąs už $340, dalimis, 
6542 N. Clark St.

Real Estate For Sale 
Napiai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI | Park Ridge. 422 
Lf.ke Avė., 6 kambarių reizdenci- 
ja, karštu vandeniu šildoma, kam
pinis lotas, 87 X124, assesmentai iš
mokėti, $13.500, — $5,000 cash, 
2Vj bloko North Westorn Stotis. 
G. Earl Grinder, 4950 N. Kcntucky 
avė. Palisade 0029.

Geras lotas sekamas nuo kampo 
prie 79, netoli/valstijos kelio, 25x125, 

DAimitncTir lengvais išmokėjimais. Walter J. Paul,,1 ARDl OSIl savo mahogany j ReftI Est t 3236 W. 55th St. Apt. 2. 
Steger grojiklj pianą atsakantiems ’ 1
žmonėms už $75, cash $30, kitus 
išmokėjimais į du mėnesiu. Atsi- . . ,
šaukit nuo 10 ryto iki 9 vakaro, 1 dvigubas, % sekcijos linija, $12,000 <i«9() Hamilton 
fl. 6512 S. Halsted st. akras — 25% |mokėt, kitus išmokėji-

TURIU parduoti savo $785 ver
tas grojiklj pianą už $110, suolelis,
roleliai ir cabinet.

6136 S. Halsted st.
1 fl.

Business Chances
PardavinniiBizniai

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

■ -- - ,x......___  . . . ....

PARDAVIMUI Juiich room; se
nas, geras biznis. Parduosiu pigiai, 
nes turiu 2 bizniu, arba mainysiu 
i lotą arba automobili. 5340 So. 
\Ventworth. Tel. Wentworth 2870.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, parduosiu arba mainysiu ant na-

BARGENAS. 3801 S. Halsted st., 
saliunas, nėra lyso, 3—6 kamb. 
apt. moderniškas, šaukit Vincennes 
8608. 7332 S. Halsted st.

Real Estate For Sale 
Namai-žeinė Pąrdavimul
MODELINIS NAMAS 

Mes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų 
7 kambariu, Colonial styliaus namą, 
presuotų plytų, 2 karų garažas irgi 
piesuotų plytų, graži tile prausynė, 
{mūrytas lovys, gasu Šildoma, elek
triną ledaunė, kieto medžio grindys, 
cementuotas Skiepas. Namas, kuria
me gyventumėt su pasididžiavimu. 
Visi modemiški palankumai, tas na
mas yra puikiausiai pabtąjlavotas sa
vo rųšies. Del informacijų ir pasikal
bėjimo šaukit Mr. Tompkins, Kildare 
1959. MES ' PASTATYSIME ANT 
JŪSŲ LOTO NAMĄ BE ĮMOKfiJIMO

Miscellaneous
įvairus

KANDYS 
BLAKES 

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.

EDVVABDS PUIKUS NAMAI — 
! gražus, moderniški, $16,500 iki 
; $25,000. Tikri namai gražiame Be- 

D . . jin! : oo t ro 1 verly Hills, bungalovv kainomis; jie . Panlavimul 10 akrų prie 83 ir 02, nsj 100;13 Irv|ng 9!),H pros.)ccf, 
--------- « T•T’””''; vežu naminon, 98.M) Hoyne. Key. akras — 25% |mokėt, kitus išmokėji- j nioj 

miais. Tel. Sunnyside 6925. ■ .

-----------------------7---
KAINA $7,700, tiktai $900 įmo

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

PARDAVIMUI PER BUDAVOTO- 
JĄ 5 kamb. naujas modemiškas me
dinis bungalow, galima padaryti 4 
kambarius ant viškų, furnas šildoma, 
tile grindys Ir maudynes, jmuryta va- I 
na, moderniška konstrukcija, gatve Į 
cementuota, gera transpo r t a c i j a, 
$6900, išmokėjimais. 2138-40 74th Av. 
R. J. Brett, 4005 Mihvaukee Avė. Kil
dare 6405. * 1 _ . _______________________ ___  Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 

a i u i h* garantuojamas už $4. Automobi-AUKŠTOS rųšies, 6 6 kamba-, ijų trokų patarnavimas Chicagoj ir 
rly apt. namas, 2 vanos, moder- apieUnkž], latcigta 84 metų wnu. 
mškas, prie Layola Avė. 1 apt. ,•»tuščias, </2 bloko i pietus nuo “L”,. D 
savininkas, 1454 Warner avė. 2 apt. dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty- 
Wellington 1826. unlJ°8 darbininkai samoomi.

STOGDENGYSTR

NAUJAS 2 fintų i 
; Concord Place, netoli ____ , _
blokas j vakarus nuo North avc. 
Už geriausj pasiūlymą. f* 
$17,500, $9,(MM) cash ar pasiūlymas. 1 
Savininkas 4857 Concord Place.

. Pardavimui 2 fifttų namas, 5-6 
namas prie |<ambarių, gasas, elektra, cementinis 

1 m *iC,°* 1 skiepas, arba 6 kambarių flataa ren- 
don prrTASI, 2812 W. Van Buren 
St. West 0749.
don. PITTASI, 2812 W. Van Buren

KAINA nužeminta $2000, ką tik 
--------------------------------------------- užbaigtas 5 kambarių bungalow, 

PARDAVIMUI gražus 7 kamba- Kilpatrięk Avė., % bloko
rių bungalow, karštu vandeniu Šil- 1 pietus nuo Archer avė. karų, fur- ---------------- - nas šildomas, aržuolo trinias, gra

žiai dekoruotas, stikliniai porčiai, 
kaina $6500. 1808 S. Ashland avė. 
Canal 1272. \

GREITAM pardavimui 2 aukštų 
visai baigiamas statyti mūrinis na
mas, geroj apielinkėj, arti parko ir 
dviejų bulvarų. Moderniškas. Karš
tu vandeniu šildomas. Pasinaudo
kite gera proga.

5610 S. Maplevvood avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių mū
rinis bungalovv, aržuolo trlinas, 11 
pėdų ugnavietė, knygynas, 7 pėdų 
bufetas, elektrinė ledaunė, gasinis 
pečius, skalbiniams klosetas, tile 
vana,. iš šono įvažiuojama, 11) pėdų 
lotas, stikliniai ir su sieteliais por- 
čiar, garažas. 3221 W. 65th Place. 
Hernlock 6592.

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

Phone Lawndale 0114 
............d •
RėlKIA prie presų darbo, namų, 

prie dažų, įrankių ir mašinerijos, eks
pertų prie galutino užbaigimo planų, 
sumanymų. Groetchen Tool and M f g. 
721 Fulton, Ha^market 6961.

domas, t oi lotas ir prausynė ant
viškų, garažas, $3500 cash, kitus 
kaip rendą. 5942 S. Talintn avc. 
Tel. Prosnect 5765. t »

KAINA $2850 3 KAMBARIŲ IR 
VANA. Yra elektra, miesto van
duo, grįsta gatvė, apie 4 blokai nuo 
Irving Park gaivekario? $300 įmo
kėti ir po $35 j1 mėnesi. Naujienos, 
Box 975.

$100 
po $10

jums kaip

SU mažu įmokėjimu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabvdavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puik oje Mar- 

, tikmo. Priežastis pardavimo — vie- __.. r, .
nain persunkti. Atsišaukit tuojaus. <1ue^e Bark apielpikėje,

<* II 11-.— - 1 4 1 — A. — 1 t 1 _ -_1 ..1503 S. Herinitage avė.

PARDAVIMUI cigarų, cigaretų 
r minkštų gėrimų krautuvė. Par- j 

duosiu pigiai gerų vietą; turiu du • mo sąlygas 
bizniu, viena negaliu apsidirbti. 
Arba priimsiu pusininką. 3551 So. 
Halsted st. Tel. Blvd. 7075 arba 
Normai 1222.

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

PARDAVIMUI variety ir hard- 
vvare krautuvė, biznis senas, geroj 
vietoj. Tikra proga, jei pirksit šią 
savaitę. 2517 W. 63 St.

PARDAVIMUI 4 stalų pool room 
pigiai. 1341 S. Morgan st.

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

* *... .  ■ 1 * ■ —r
BARGENAS. Parduosiu arba mai

nysiu 6 kambarių naują mūrinį 
bungalovv, furnas šildomas, 2 karų 
garažas, netoli mokyklų ir bažny
čių. Savininkas.

Rcpublic 0641.

JEI TURITE
Ir galite mokėti 

į mėnesį
Mes nurodysiu)

jus galite įsigyti sau nuosavą 
namą, Southwest sidėj, tik 1 
blokas nuo bulvaro ir 30 minu- 
čių važiavimo iš vidurmiesčio. 
Puiki transportacija. Atsiųskit

SUTAUPYKIT PINIGŲ
Mes dar parduodame specialė- 

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

ATNEŠ 16% 1NVESTMENTAS 
Pardavimui prie 3821 S. Cali- 

fomia avė., pečiuni šildomas, niuri- 
trejetas blokų nuc parkų, arti nis namas, 5—4 kambarių fintai, 

krautuvė su gyvenimui kambariais gatvekanų ir boiRevarų. Pirkę- |5 užpakalio ;aHt pirkti su bizniu 
jas gaus lengvinusias išmokėji- arba be biznio. Kaina $13,000 

$3,000 cash reikia, šaukit savinin
kų vakarais. Irving 3069, Wab. 3588K .‘eipkitės:

7114 5Gamptcll Avė.

OCTAGON frontu, 6 kambarių 
mūrinis bungalovv, pastatytas sa
vininko, 2 karų mūrinis garažas, 
tile vana, įmūryta maudynė, lotas 
50X1611, kaina $16,500 arba ge- 
riausis. cash pasiūlymas. 9712 
Charles st. Beverly 4659.

- --------- MEDINIS, 2 apt., 5-6 kambarių,
 naujai dekoruotas, pečiais Šildomas, 

2 PUT, murini, narna.,, 5-5 ‘
knmbarit), 4341 Drumnioncl Place; .J* . į2\»n 's, vininkn 1733
visi assesmentai išmokėti, 2 furnas, ‘ J,. iŠ *7^ 
viršutinis flatas išrąnduotas už $50, ,neidale, Ravensvvood 1592.

cash reikia $2500.
TIKTAI $1000 CASH — 2 flatų 

mūrinis namas, sun parlorai, 5—5 
kambarių, s lotas 30x125, kaina 
$14,5C0, kitus kaip rendą. Atsišau
kit T. R. Bruce, 745 N. Hainlin av. 
Kedzie 7891.

kaina $13,500,
G. Earl Grindler, 4956 N. Kcntucky i 
avc. Tel. Palisade 0020.

PARDAVIMUI prie 7642 Corncll 
avė. naujas 2 flatų, 5—5 kambarių, 
sun parlor, miegojimui porčiai, 2 
karų mūrinis garažas, karštą van
denio Šildytuvas, paipos apdeng
tos, langai su stripsais, turiu par
duoti žemiau kainoj kąį/ia $19,000, 
geriausls cash pasiūlymas, savinin-

PARDAVIMUI bučernės rakandai: kas ROBERTS, South Shore 6399, 
“shovvkeisai”, barai, lentynos, vo- 
gos. 4749 S. Honore st.

rinusi
PARDAVIMUI soft drink parlo- i 3 4 ______

ras. Geras biznis.> Bargenas. 1'1443 geros įplaukos, 4 blokai iki Gar- j 
Cottage Grove Avė Pullnian, III.

BUNGAL0W .th lotas 120x125, 
$7500, 2106—12 N. Mansfield, prie 
Grand avė. vien tik lotas vertas $75 

1 pėdai, savininkas, 3015 W. Madi- 
ison st. !)—11 a. m. Matykit šian_

3 FLATŲ mūrinis namas. Ge- dien. 
bargenas Northvvest side.

4 kambarių, pečiumi šildomas, BULVARO biznio kampas, 75 
pėdų, labai gera viela dėl gasoli- 
no stoties.

2256 W. Division St.
field Parko, kaina $8,500, cash
$1000, atsišaukit T. R. Bruce, 745

PARDAVIMUI pigiai 3 bal- Hamiin avė. Kedzie 7891.
tų krėslų barberne, 4 kamba
riai užpakalyj pragyvenimui. J gražus 2 fi atuRenda $40. Gera vieta dėl lie- $13,500, tiktai $1500 caVh, garu netoli“ mokyklų,' 
tuvio ibarberio. 3262 S. Morgan . šildomas, visi moderniški įrengi- r

, I inai, 2 karų medinis garažas, gat-
vė cementuota ir apmokėta, savi-

—M'rra'StM---- I------- ti—' nipkas. 5444 S. California avė.PARDAVIMUI vienas biznis ___________________________
•a „ ... PARDAVIMUI per savininką moli dviejų — lunch ruimis su PARDAVIMUI 2 augštų medinis derniškas 3 flatų mūrinis namas, 
kendėm ir ice cream, arba soft. namas, cementiniu paipątu, vana, yra 1 blokas į vakarus nuo Garfield

norlnr Pnrriflvimo nri<>- vietos kambariams ant viškų, garažas Parko, 1 kambario apartmentai, dnnk parlor. Paidaumo pri^ t $695() arba gera8 pa8iuiymas, geroj ■ garažas. Keewanee boileris.
tenoriu vieną biznį apielinkėj, Northwest side. 'Gatvė ir Kedzie 6479.

4846 So. Racine avė. cementuota ir apmokėta, lengvais, ----------------------------------------------
išmokėjimais savininkas Kildare 40781

PARDAVIMUI 2 Batų mūrinis, 
5—5 kambarių, filmas šildoipas, 
paranku prie geležinkelių ir karų, 

’ / ’2 fintas . tuščias, 
kaina $13,500, cash $2,000, agentų 
nereikia. Savininkas.

Tel. Pensacola 4451

žastis
laikyti.
Yards 3938.

Exchange—Mainai pardavimui pigiai modemiškas 4433
-----------------------------------------—---------------------------------  , 2 mūrinis namas, netoli trans- vaKn 
Aš noriu gauti equity, West ar- j portacijos, moderniškas, yra ug; -----

PARDAVIMUI 7 flatų mūrinis, 
lotas 50 Y165, rendų $6,000 į me- 

, tus, kaina $41,00(1, cash $11,000. 
Greenvievv avė. 1 blokas į 

h nuo I^enįfer.

PARDAVIMUI — 8038 Marųuette 
Avė. mūrinis, 4 flatų moderniškas 
namas, gera transportacija, Įplau
kų $3200 i metus, kaina $22750. Sa
vininkas priverstas parduoti, $5000 
cash. So. Shore 8265.

MES turime keletą gerų nau
jų apartmentinių namų parda
vimui Brighton Parke ir Mar
ųuette Manor,

TAIPGI daugelį namų po 2 
flatus, kurių kainos 
$10,000 iki $14.200.

GRAŽUS medinis 2 
mas, kurį mainysime

yra nuo

fialų na- 
į farmą.

6 FLATŲ namas ir 
mainysime į apartmentinį 
mą

saliunas, 
na-

arba bungalow.
HENRY A. METZ 
4363 Archer Avė.

Tel. Lafayette 1366

ha North Side Apt. mainysiu i 120 
akrų fanną, išrenduota, yra 8 kam
barių namas, didelė bamė ir t. t. 
netoli Sterling, 111., kaina $200 už 
akrą. Yra $6000 morgičius, 6%, ku
ris užsibaigs birželio mėn. 1931. 
Mr. Green, 201 Harrison st. Oak 
Park, Iii. Austin 3074.

MAINYSIU bungalovv i lotą, 6 
kambarių mūrinis bungalow su vi
sais įrengimais. Mainysiu j lotą.

THE ROYAL MORTGAGE & 
REALTY CO. 

Hernlock 8300.

PARDAVIMUI restauranas, biznis 
geroj vietoj, lietuviais apgyventoj, 
biznis išdirbtas per daug metų ir eina 
gerai, Naujienos, Box 971.

Real Estate For Šate

PARDAVIMUI 2 akrai žemės, 
120 y 180, aptverta ir garažas, prie 
Country linijos, $3350 cash, gasas, 
elektra, telefonas, taipgi H 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 
wood, 39?9 W. North Avė., Belmont 
2407.

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

BARGENAS Marųuette Manor Bun- 
galow, mudria, octagon frontu, karš
tu vandeniu Šildomas, tile lietaus la
šų vana, stikliniai miegojimui porčlap 
baltiniams klosethas, dideli viškai ir 
skiepas, franeuziški langai, garažas,

PARDUODU stubos rakandus ir 
Starck pianą. Juozas Žuronas, 7043 
S. Rockwell st. Tel. Hernlock 1757. 5919 S. WasHenaw Avė.

navietė, 2 karų garažas, įtaisymai 2 APT. medinis namas ^po 7 kam- 
apmokėti. Mr. Herrmann, 1747 N. barius, urnas šildomas, 2 karų ga- 
Mayfieid avė. Tel. Merriniac 4162 ražas, netoli Logan Sq. “L” 1 akras 
--------------- -------- -— -■ žemės, i Norvvood Park, tikras bar- 

TRANSFERINIS KAMPAS—N. w. «enas’ Ž239 Sawyer avė. 
KAMPAS ARCHER IR CRAWF0RD,!---- *----------------- -------------------
101^X125, GERAS PASIŪLYMAS Į GRAŽUS 6 kambarių bungalovv 
NEBUS ATMESTAS. SAVININKAS pardavimui per savininką, nėra 
LAWNDALE 6688. asesmentų, nėra katailkiškos baž-

, nyčios nei parapijinės mokyklos, 
kaina $9,000, priimsim geriausi 
cash pasiūlymą. Larsen, 1821 Iz»- 
vvell avė.

apmokėti, uit • asvi i Acaa ai. i _ _
Mayfield avė. Tel. Merriniac 4162 ražas, netoli Logan Sq. “L” 1 akras

Pardavimui naujas apartmentinis 
namas ir krautuvė, 2 didelės krautu
vės su skiepu, 6-4 kambarių apart- 
mentai, 4 karų garažas, rendų $6540, 
su $40,000 galit veikti, kaina $53,000, 
priimsiu lotus kaipo įmokėsimą. 3801 barių., . 
N. Crawford Avė. Irving 2684. ! garažas,
. - , ____________________ _ $17,500, apie $6,000 sach. Sav
„ .. . . . i no . 1 kas, 7352 Blackstone avė. 1 fl.Puikus biznio lotas, frontage 38 pė- _

dų 6 kambarių modemiška cottage,1 ~
garu šildoma, prie 75 St. 1H bloko i 7224 S. OAKLEY AVĖ. — 6 kam
vakarus nuo Cottage Grove Avė. Kai
na $15,000, Mi cash, kitus išmokėji
mais. Tel. Radcliffe 0825.

7 KAMBABIŲ rezidencija, furnas 
šildoma, 2 karų garažas, $1500 įmo
kėti. Kaina $6500. 6831 Jo. Aberdeen 
St. Englevvood 7378.

NEGIRDĖTAS BARGENAS,
3 lotai po $325. Yrą elektra, ga- 

sas, vanduo, suros, gatvės ir šaly- 
gatviai cementuoti; netoli Archer 
avė. Atsišaukit greit, bo bus par
duoti.

4607 S. California avė.
2 fl.

--------------------- ------------------------
NAUJAS 2 apt. namas, 5—5 kani- 

ų, miegojimui porčiai, mūrinis i 
ižas, netoli I. C. ir karų, kainaįtoii 1. C. ir karų, kaina 

ie $6,000 sach. Savinin-

PARDUOSIU road house, 65 my
lios nuo Chicagos, prie didelio eže
ro, ant gero kelio, kur daug žmo
nių pravažiuoja. Arba mainysiu ant 
namo, nebizniavo, 2 aukštų po 4 
ar 5 kambarius.

4010 S. Talman avė.
Tel. Lafayette 4267, M. Massey

barių moderniškas bungalovv, garu 
šildomas, aržuolo trinias, tiktai 
$8950, cash -$500, kitus po $60 j 
mėnesi. T. M. RYAN, 150 N. Clark 
St. Cent. 2384.Lietuviai darykit biznį su lietuviais, 

kampinė krautuvė, 5 kambarių flatas, 
3 karų mūrinis garažas, galima var- PI . 
toti kaipo ofisą, mainysiu j lotą ar- K a11®

J. Paul Real Estate. 3236 W. 55th St. žas- 
Apt. 2

$500 ĮMOKĖTI
$70 į 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 į namą ar 
lotą. Gatvė cementuotu ir apmokėta, 
nėra išlaidų. Imkit Kedzie Avė. karą išmokėjimo. 3151 S. Halsted st. 
iki Archer Avė. eikit 2 blokus J vaka
rus, arba imkit Archer Avė. Karą iki •
Spaulding Avė. ofisas 4436 S. Spauld-' COLONIAL Gajdens. Nauji, mo- 
ing Avė. Tel. Lafayette 9570, arba derniški 2 flatų mūriniai, $16,000, 
kreipkitės prie savininko 4358 South j cash $4000.
Spaulding Avė. Savininkas Kildare 3695

NEBRANGI biznio prapertė, 2 
VVVI RBipu VKO9, luaiujroiu I IVKJ ai- ■»' _ - n~ v ■ , • , ■* nis I1K
ba namą kaipo dalj |mokėjimo. Walter mas, 5 6 kambarių, 2 karų gara-

4316 Milwaukee avė. 
Kildavę 7491. .

PARDAVIMUI medinis na
mas, Storas ir trys pragyveni
mai kartu su barberne, 3 krės
lų, geriausioj Vietoj ant Hals
ted st. Biznis senai išdirbtas. 
Viskas už $14,000; ant lengvo

NAMAS medinis, Storas ir 5 pa
gyvenimai, ant karų linijos. Prekė 
$7500. Mainys ant 2 flatų mūrinio.

CHAS. ZEKAS, 
4454 S. Western avė.

PARDAVIMUI lotas per savinin
ką, 25 V125, prie Westem avc., 
tarpe 73 ir 74 St. M. L. CARM1- 
CHAEL, 100118 S. Sangamon st. Va
karinėj pusėj gatvės.

KAINA $3450 arba geriausia pa
siūlymas. Nupirksite 2 flatų medi
nį namą, 6—6 kambarių, yra va
nos, elektra, gasas, pečium šildo
mas, užpakaliniai porčiai, cemen
tuota elė, netoli 42 St. ir Princeton 
avc. Lotas 25 V125, rendų $45 j 
mėnesj, tiktai biskj įmokėti. Tel. 
Commondore 1184.

BARGENAS MARQUETTE MANOR 
2 flatų namas, mūrinis,» garu 

šildomas, 5—5 kambarių flatai,k sie
noj lovos, miegojimui porčiak 2 
karų garažas. Kaina $16,200. 6217 
S. Albany avė.

GENERAL Service Construction Co., 
1214 Grand Avė., Telephone Monroe 
)6U. Specialistai visokios rųšies na- 

‘ namus, "ce- 
mentuojam pamatus, {dedam šalygat- 
vius, karpenterių darbą atliekam, per- 
taisonr krautuvių frontus ir tt.

savo vardų ir adiesą į Naujie-'my taisymo. Pakeliam
nas, Box 976.

' Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

70 AKRU fanna, 140 mylių nuo 
Chicagos, žemė derlinga. Auza, bar- 
nė, soila, sodnas; prekė $3500. Mai
nys ant miesto prapertės.

CHAS. ZEKAS, 
4454 S. Western avė.

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik
ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo
ti kur nors mieste. Taisome, over- 
hauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsišaukit šidndie. Palaikyk 
šį skelbimą. Roosevelt Auto Hospital, 
1154 So. Albany. Van Buren 8341.

Finanaai-Paakolos
Financial

2-rus MORGlClUS 
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO.
1647 W. 47th St.

• /

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

2- RI MORGTCIAI
3- TI M0RGICIA1 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Yards 0062 
Daro paskolas ant 

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

vakaras

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

SKOLINAME PINIGUS
Žemos kainos

Geros sąlygos
Greitas patarnavimas 

$1,000 iki $50,000
Už gerus Chicagoe namus 

JULIUS MOLL & SON 
1319 Milwaukee ‘Avė.

Įsteigta 1901 m.

Miscellaneous
įvairus

HELICOPTER
Kas nori įsigyti aeroplaną — 

foot power, pakelia 300 svarų, $3800. 
Gasolino jėga pakelia 500 svarų, 
$4500. 4634 W. Erie St. Ąustin 4204.

GARAŽUS, porčius, cementinius 
šalytakius, grindis, pamatus, stogus 
malevojame, taisome, dekoruoja
me. tik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo 
Hem. 7969.

5429 S. Ashland avė. 
Arctic Constructibn Co.

General Contractors

KRAUTUVIŲ FIKČERIA1
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 

\ Restaurantų, Ken 
džių, Bekemių, Mu 
ru specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State Street.

Bridgeport Painting 
& Hardware (.'o.

Vfalevojam ir popieruojam. Utlaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

’ 3149 So. Halsted St
Phone Yards 7282

J. 8. RAMANCIONIS

PLUMBINGO IR APŠILDYMO 
MATERIOLAS

Mes parduodame šį materiolą labai 
nigiomis kainomis. Mes galime su
teikti visus reikalingus planus dėl 
olumbingo ir namų apšildymo įvedimo 

Abbot Wrecking and Lumber Co.
5201 W. Grand Avė. 
Tel. Berkshire 1321

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8710

• Chicago

ISLECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

jŽĮęanSdinirruą. J v ėda m elektros dra- 
r.us, motorus, taisom elektros reik

menys, fikėerius ir t. t.
'V. P. Stephan Electric Co., (not inc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

VARTOTOS LENTOS
Gaukit musų kainas vartotų ir 

naujų lentų ir namų matenolo, 
Plumoingo ir namų apšildymo reik
menis dastatoine į visas dalis mies
to ir priemiesčius. Ashland Lumber 
(k)., 1800 N. Ashland avc.

Educational
Mokyklos

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas
1106 S. Halsted St.. Chicago. III.

LIETUVIAI, bukit pasekmingi, 
lankykit Dickinson Business College. 
Asmeninės instrukcijos: 60 dienų 
kursas. TrumpraŠČio, knygvedystės, 
mašinėle rašymo, dienomis ir va
karais. 218 S. Wabash, Room 824. 
Wab. 2082.

AR JUS NORITE 
didesnj užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim Darbą surandame $20.00 ir S40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madbon StrMt


