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Lietuvoj dar 8 žmonės pas 
merkti sušaudyt

Pilsudskis išvaikė Lenki
jos seimo sesiją

Meksikoje per audras ir pot 
vynius žuvo 1,000 žmonių

Dar astuoni Tauragės Lenkijos seimas Pilsuds
maišto dalyviai pa 

smerkti mirti
kio vėl išvaikytas

Septyniems mirtis pakeista ka- 
įėjimu, bet vienas susimilimo 
nepriėmė

RYGA, Latvija, rūgs. 21.— 
Karo teismas Lietuvoje pasmer
kė »ušaudyti dar aštuonis as
menis, suimtus ryšy su nesenai 
įvykusiu sukilimu Tauragėj.

Septyniems pasmerktųjų pre
zidentas Antanas Smetona mir
tie* bausmę pakeitė kalėjimu 
iki gyvos gaivos, bet vienas jų 
tokio susimilimo nepriėmė. Jis 
pareiškė bevelijąs būti sušau
dytas, ne kad visą amžį kan
kintis kalėjime.

Auslnj-Vokiečip įstatymu
suvienuodiiiimas

— Austrijos parlamentan tapo 
įneštas baudžiamųjų įstatymų 
projektas, lygiai toks pat, kaip 
kad Vokietijos baudžiamieji įs
tatymai, išskiriant tai, kad 
mirties bausmė Austrijoj yra 
paneikinta.

įstatymų projektą sutaisė 
bendrai Austrijos ir Vokietijos 
juristai.

Į Vienną buvo atvykęs Vo
kietijos teisingumo ministeris 
Herght specialiai konferencijai 
su Austrijos kancleriu Seipeliu 
ir teisingumo ministeriu Ding- 
hoferu, ir po konferencijos vėl 
grįžo į Beri i na, kur tas .pa: 
baudžiamųjų įstatymų projek
tas bus šiandie pasiūlytas rei
chstagui.

Herght pasakė, kad šie įstaty
mai busią didžiausias žingsnis 
abiejų valstybių įstaigoms su
vienodinti.

ŠUO IŠGELBĖJO MERGYTĘ 
NUO BARŠKANČIOS GY

VATĖS
HOLLYW()OD, Cal., rūgs. 

21. — Policininkų veislės šuo, 
vienų meti) senumo, išgelbėjo 
nuo barškančios gyvatės savo 
šeimininko, Jack Lloydo, dve
jų metų dukrikę. Mergytė Žai
dė kieme. Staiga šuo, puolęs, 
parmetė ją ant žemės ir, įsi
kandęs suknelę, ėmė ją v’lkti 
per kiemą į namus. Pamatęs 
šeimininkas manė, kad šuo 
d taško dukterį, ir, griebęs pa
galį, puolė jį. Bet šuo nelau
kė. Palikęs mergytę, jis šoko 
atgal antran kiemo galan, pa
stvėrė didelę angį už sprando 
ir, purtydamas ir daužydamas 
ją, užmušė.

BERLINAS, rūgs. 21.
yriausias Vokiečių kariuome

nės vadas, gen. Heye, rengiasi 
ateinantį mėnesį padaryti vizi
tą Jungtinėms Valstybėms.

Ne paprasta sesija, paposėdžia
vus dieną, diktatoriaus dek
retu turėjo išsiskirstyti

VARŠUVA, rūgs. 21. — Ne
paprasta Lenkų seimo sesija, 
kuri buvo susirinkus pirmadie
nį, ant rytojaus, tai yra vakar, 
tapo diktatoriaus Juozo Pilsud
skio išvaikyta. Dabar seimas 
galės susirinkti tik reguliariai 
sesijai, kuomet jis turės priim
ti valdžios pasiūlytą biudžetą. 
Pilsudskis pasiryžęs neleisti 
niekam kritikuoti valdžios dar
bus.

Vakarykštis nepapiastos se
sijos posėdis tęsėsi vos ketu
rias minutes, kai Pilsudskiui 
atstovaująs vicepremjeras Bar- 
tel, užėjęs tritunon, perskaitė 
dekretą. kad sesija uždaroma. 
Socialistų atstovai emc garsiai 

ir griežtai protestuoti, pareiks- 
dami, kad valdžia laužo krašto 
konstituciją, bet tai nieko ne
padėjo. Diktatūra vadovaujasi 
fizine jėga, o ne įstatymais, ne 
konstitucija.

Pilsudskis, netikėtai vakar 
rytą atvykęs į Varšuvą, tuojau 
turėjo konferenciją su respubli
kos prezidentu Mčscickiu tr vi
cepremjeru Karteliu. Sesijos 
paleidimo dekretą Pilsudskis, 
sako, jau turėjęs kišenėj. Pre
zidentas ii- vicepremjeras dik
tatoriaus planui pritarę, ir po 
to urnai buvęs sušauktas kabi
neto mitingas. Visi ministeriai 
taipjau pritarę, kad nepapras
ta seimo sesija butų paleista.

Senatas dar tebeposėdžiauja, 
tečiau Pilsudskis esąs pasakęs, 
kad ir senatas busiąs paleistas, 
jei tik jis drįsiąs kritikuoti 
valdžią.

šiemet turėtų įvykti nauji 
seimo rinkimai, bet ar įvyks, 
tai dar klausimas. Seimo vadai 
pareiškia baimės, kad diktato
rius greičiausia vengs naujų 
rinkimu.

švedai nesilanksto Italų 
* diktatoriui

MALMOE, Švedija, rūgs. .21. 
— švedų radikalinių darbinin
kų laikraščio Arbetet redakto
rius Aliau Vought, kurs buvo 
kaitinamas dėl Italijos diktato
riaus Mussolinio garbės užgavi- 
mo, šiandie buvo teismo ištei
sintas ir paleistas.

Vokiečių lakūnas Koe-
necke pasiekė Andorą
ANGOKA. Turkija, rūgs. 21. 

— Vokiečių lakūnas Įeit. Otto 
Koenecke, kuris Gasparo bipla
nu Germania skrenda į Jungti
nes Valstybes per rytų kraštus, 
šiandie atskrido į Angorn.

URBANA, 111., rūgs. 21. — 
Illinois Universitete šiems mo
kslą metams įsiregistravo jau 
10,278 studentai.

1,000 žmonių žuvo per 
tvaną Meksikoje

Amatlano miestas beveik visai 
sunaikintas; pusiau sunai
kintas ir Acambaro

rūgs, 
(’ruz 
tasai

MEKSIKOS MIESTAS, 
21. — Iš Amatlano, Vera 
provincijoj, praneša, kad 
garsus senovės indėnų miestas 
esąs beveik visai potvynio su
naikintas. Manoma, 
matlane ir apskrity 
žuvo daugiau kaip 
žmonių.

Kiti pranešimai i 
strofingą potvynį 
apskrity, Guanajuato provinci
joj, sako, kad ten taipjau pada
ryta milžiniškos 
Acambaro miesto daugiau 
pusė sunaikinta. Kiek žmonių 
tame apskrity žuvo, žinių dar 
nėra, bet manoma, kad ir čia 
■Žuvusių skaičius yra didelis.

* Susisiekimas su kitomis kra
što dalimis nutrauktas, kadangi 
keliai ir geležinkeliai išnešti, 
dėl to ir suteikimas pagalbos 
nukentėjilsiems nėra galimas.

kad A- 
per tvaną 
tūkstantis

apie kata-
Acamoaro

pragaišties, 
ne:

Jugoslavų policijos ir bul 
garų susikirtimas

BELGRADAS, Jugoslavija, 
rūgs. 21. — įvykus praeitą 
naktį pasikėsinimui išsprogdin
ti ekspresinį traukinį linijoj 
tarp Guvegneli ir Skoplie, neto
li nuo Struinicos, Jugoslavijos 
policija turėjo susikirtimą su 
Bulgarų komitadžais (partiza
nais). šaudymas tęsėsi pe? vi
są naktj.

Policija sako, kad po bombos 
spiegimo, kai ji išvykus ieško
ti kaltininkų, netrukus susldu- 
ius su komitadžais, ir tarp jų 
prasidėjus lova.

Bombos spiegimo tenderis 
buvo nutrauktas nuo lokomoti- 
vos ir numestas nuo geležinke
lio pylimo. Traukinys betgi bu
vo sustabdytas ir žmonių nie
kas nenukentėjo, taipjau me
džiaginės žalos nedaug tepada
ryta.

Airijoj seimo rinkimy 
galutini rezultatai

rin- 
kaip 
yra 
val-

DUBLINAS, Laisvoji Airių 
Valstybė, rūgs. 21. —Įvykusių 
andais Airijoj parlamento 
kimų galutiniai rezultatai, 
jie dabar buvo paskelbti, 
toki: prezidento Cosgrave
džios partija gavo 61 atstovą 
(turėjo 46); Eamono de Vale- 
ros respublikininkų partija, 
57 (turėjo 44); darbo partija, 
13 (turėjo 22); nepriklauso
mieji, 12 (turėjo 14); ūkinin
kai, 6 (turėjo 11); tautinė są
junga, 2 (turėjo 8).

Sinn feineriai ir nepriklau
somi respublikininkai, kurie 
praeitame seime turėjo resp. 
5 ir 2 vietas, šiuose rinkimuose 
savo kandidatų nestatė.

DAUGMOTERIS METODISTU
KUNIGAS SUIMTAS

COLUMBUS, Ga., rūgs. 21. 
—Vietos metodistų kunigo, 
Rev. VVilIis T. Jordono, žmona 
kreipėsi į policiją, prašydama 
surasti ir suimti jos vyrą, ku
ris gyvenąs su trimis kitomis 
pačiomis.

Kun. Jordon, kuris pasišalino 
iš Columbus praeitą savaitę, 
buvo dabar susektas Grand Ra- 
pidše, Mich. Policijos praneši
mu, jis prisipažinęs, jogei atvy
kęs į Grand Rapids vesti pačią, 
nesigindamas, kad jis jau yra 
vedęs.

s > >
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Sovieto atstovas Paryžiuj Trys Haiti laikrašiy re
turi kraustytis daktoriai areštuoti

Kol Rakovskis busiąs FrancijoJ, 
derybos dėl nepuolimo pakto 
nebusią galimos

Kaltinami dėl skelbimo netei
singų žinių, liečiančių Jungti
nes Valstybes

». Pacific and Atlantic Photo)

Lakūnas, R. G. Hill ir jo pagelbininkas A. G. Schlosser, kurie 
laimėjo Bennet trofėjų, toliausia nuskridusiu orlaiviu (baliunu) 
“Detroit”. Jio iš Detroit nuskrido į Baxton, Ga., — 725 mylias, 
arba 50 m. daugiau, negu artimiausias kitas orlaivis Goodyear VI, 
kuris gavo antrą prizą. «

Oru iš Europos į Ameri 
ky per 4 valandas

Komunistų partijos valy 
mas Leningrade

PARYžIUS, rūgs. 21. — 
Laikraštis Le Matin sako, kad 
Francija oficialiai painforma
vus Maskvą, jogei sovietų am
basadorius Rakovskis turįs but 
atšauktas iš Francijos, kitaip 
jokios pertraktacijos dėl nepuo
limo pakto tarp Francijos Ir 
sovietų Rusijos nebus galimos.

Toliaus, Francijos ambasa
dorius Maskvoj, M. Herbette, 
buvo instruktuotas pasakyti so
vietams, kad jie pagaliau susi
laikytų nuo bet kurio malšymos 
į Francijos vidaus dalykus ir 
įsakytų saviškiems ir trečiojo 
(komunistų) internacionalo a- 
gentams paliauti savo veikimą 
Franci joje.

Be to, Paryžius reikalauja, 
kad sovietai nebeatidėliodami 
darytų žingsnių ir pagaliau su
sitartų dėl Rusijos skolų mokė
jimo Francijai,

Tik šitas sąlygas sovietams 
išpildžius, Francija sutiksianti 
pradėti pertraktacijas dėl 
vietų pasiūlytos nepuolimo 
tarties.

PORT AU PRINCE, Haiti, 
rūgs. 21. — Trys laikraščių re
daktoriai lapo areštuoti, kalti
nami dėl užgavimo Jungtinių 
Valstybių. Savo laikraščiuose, 
būtent Nouveliste ir Haitian, 
jie buvo paskelbę žinių, kad 
Jungtinės Valstybės reikalau
jančios didelės Haiti teritorijos 
dalies, kur jos norinčios įsistei
gti savo karo jėgų bazę.

Vyriausybė sako, kad tokios 
žinios esančios neteisingos, o 
todėl jų skelbimas galįs įveit! 
kraštą į nemalonumus su 
Washingtonu.

Ragina Kanados unijas at 
simesti nuo J. V. unijy

so-
su-

Kanada, 
čia Ca-
Railway
tos or-

Vokietis išradęs tokį motorą, 
kad aeroplanas lėksiąs 800 
mylių per valandą

Iš partijos išmesta visa eilė ko
munistų vadų, priklausiusių 
opozicijos gi upei

LONDONAS, rūgs. 21. — 1 
Londoną atvyko iš Dresdeno 
vienas C. H. Rosenthai suinte
resuoti Britų kapitalą nauju 
aeroplano motoru, turinčių to
kią jėgą, kau’aeroplanas galė
siąs skristi greitumu 800 my*- 
iių per vaiandŲ.. To motoi-o iS- 

radėjas esąs Dresdeno inžinie
rius Arno Boerntr.

Rosenthai sako, kad su nau
jai išrasto motoro pagalba ae
roplanai įgalėsią perskristi At
lanto vandenyną per keturias 
ar penkias valandas. Pritaikius 
gi motorą automobiliams, 
siąs pašalintas kramplinių 
taliojimas.

bu- 
kai-

GROSETTO, Italija, rūgs. 21. 
— Automobilio, nelaimėjo žino
mas kompozitorius Pietro Mas- 
cagni išliko gyvas tik dėl to, 
kad 10 pėdų gilumo griovis, ku- 
rin nukritęs apvirto jo auto
mobilis, buvo siauras. Mašina 
įstrigo pusiaukely nuo dugno. 
Mascagni žmona, kuri kaitų 
važiavo, taipjau išliko sveika.

OMAHA, Neb., nigs. 21. — 
Senas, 98 metų amžiaus, Wm. 
H. Martin vedė antrą pačią, 
Emmą Steele, 60 metų amžiaus.

“Dienos šviesos taupy 
mas" jau baigiasi

Vasaros mėnesių vadinamas 
“dienos šviesos taupymas” 
(daylight saving) eina galop 
ir pasibaigs su ateinančiu sek
madieniu, rugsėjo 25 diena.

Laikrodis grįš vėl į normalį 
laiką, vadinas, laikrodžių ro- 
dyklai bus atsukti vieną valan
dą atgal.

tini? bi, vas šiai dienai pra- 
našauj

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis 
mainąsis vėjas. ,

Vakar temperatūros 
tarp 41° ir 58° F.

šiandie saulė teka 6:36, lei
džiasi 6:50. Mėnuo teka 3:03 
ryto.

buvo

BERLINAS, rūgs. 21. — Iš 
Leningrado praneša, kad komu
nistines valdžios partijos vadai, 
per savo centraiinę kontrolės
komisiją, išmetė iš partijos vi
są eilę kitų komunistų, lenm- 
gradiškės opozicijos vadų. 

Tarp išmestą yr-e Oaško-vs- 
kis, Blumkinas, Ivanovas, Levi- 

kas, Valovas ir kiti.
Išmestieji buvo kaltinami dėl 

organizavimo darbininkų strei
kų, dėl organizavimo sistemati- 
nių slaptų nepatenkintų komu
nistų mitingų privatiniuose na
muose, dėl organizavimo už
gintų komunistinių ratelių ir 
draugijų ir dėl spausdinimo 
ir skleidimo darbininkų tarpe 
neleistos opozicinės literatūros 1 
ir lapelių, atkreiptų prieš da
bartinius sovietijos diktatorius.

Misijos gaisre žuvo 20 
vaiky ir viena susuo
PRINCE ALBERT, Saskat- 

chewan, Kanada, rūgs, 21. 
Iš Big River, Saskatchev/ane, 
šiandie gauta žinių, kad praei
to pirmadienio naktį gaisras 
sunaikino Beauval Romos Ka 
tulikų misiją ties Lac la Plon- 

ge ežeru, ir kad gaisre žuvo 
dvidešimt vaikų ir viena sesele.

MONTREAL, Que., 
rūgs. 21. — Laikomoj 
nadian Brotherhood of 
Employes konvencijoj,
ganizacijos pirmininkas A. R. 
Mosher vakar savo kalboj pro- 
ponavo, kad Kanados darbo u- 
nijos atsiskirtų nuo Jungtinių 
Valstybių darbo unijų.

“Amerikos unijos tegul savo 
darbą dirba Jungtinėse Valsty
bėse, o dabartiniai jų skyriai 
Kanadoje turi pareikšti sava 
nepriklausomybę”, pasakė Mo
sher, kuris yra netik Kanados 
geležinkeliečių brolijų* pirmi- 
ninkas, bet ir vy riausins Visos 

Kanados Darbo Unijų Kongre

so vadas.

Susikirtimas su Nikara- 
guos maištininkais

Traukinio išsprogdini
mas Jugoslavijoje

Demonstracijos prieš 
jankius Francijoj

laikrodžių 
centras, vakar įvyko 
demonstracijų prieš 
legioninkus, laikan- 
suvažiavimą Paryžiu-

PARYŽIUS, rūgs. 21. Be- 
sancone, kuris yra 
pramonės 
neramių 
Amerikos 
čius savo 
je.

Demonstracijose, kurtas su
rengė komunistai, dalyvavo 
daugiau kaip trys tūkstančiai 
asmenų, ir kai policija vieną 
demonstrantų areštavo, kilo 
riaušės. Policijai nebeįveikiant 
riaušių suvaldyti, buvo pašauk
tas kariuomenės skyrius. Sep
tyniolika riaušininkų buvo su
imta.

PERŠOVĖ TEISĖJĄ TEISME

rūgs. 21. 
kauntės 

metu Ja- 
45 metų, ani-

OWENSBORO, Ky., 
— Hartforde, Ohio 
teisme bylos tardymo 
mes Johnson,
žiaus, keturiais revolverio šū
viais mirtinai pašovė teisėją, J. 
Pattoną, 62 m. amžiaus. Sako, 
kad Johnson taikęs kam kitam, 
bet pataikęs teisėjui.

CLEVELAND, Ohio, rūgs. 
21. — Du plėšikai nušovė krau
tuvėj tabako pirklį Morrtsą 
Kirtzą ir vogtu automobiliu pa
spruko su $20,000, kuriuos pir
klys ką tik buvo parsinešęs iš 
banko.

VVASHINGTONAS, rūgs. 21 
— Valstybės departamentas 
gavo pranešimą, kad vakar vėl 
įvykęs susikirtimas tarp Jung
tinių Valstybių laivyno karei
vių ir vieno Nikaraguos maišti
ninkų būrio. Susikirtime, kuris 
įvyko ties Telpaneca ir tęsėsi 
per keturias valandas, dvide
šimt maištininkų buvę nukaut) 
ir apie penkios dešimtys sužei
sti. Jungtinių Valstybių laivy
no kareivių buvę du užmušti.

SIOUX CITY, Iowa, nigs. 
21. — Staigiame kelio užsisu
kime, netoli nuo Burke mieste
lio, automobiliui apvirtus du 
važiavusių juo žmonių buvo už
mušti, trečias skaudžiai sužeis
tas.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

s

LONDONAS, nigs. 21. — 
E^change Telegrapho gauta iš 
Atėnų, Graikijoj, telegrama sa
ko, kad Hodovo stoty, netoli 
nuo Strumicos, 
buvęs bomba
traukinys. Ar žmonių buvo už
mušta, ir kiek, pranešimas ne
mini.

Jugoslavijoj, 
išsprogdintas

LENINGRADAS, nigs. 21.— 
Sovietų teismui atiduoti penki 
asmenys, buvusios rusų aristo
kratijos nariai. Jie kaltinami 
kaip balti teroristai, kurie pra
eito birželio mėnesį metę bom
bą į vien^ komunistų mitingą. 
Vienas kaltinamųjų yra Solsky, 
caro laikais buvusio senato pir
mininko Solskio sūnaitis.

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, vakarai* 
ir sekmadieniais u, taipgi per skyrius ir paštą ii kitų 
miestų

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

Telegrufuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteik* 
jums patarnavimą:
AUAROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUP1KAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 VVest 69th Street.

l NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III
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Budriko Didžiausia Radio Krautuvė 
Chicagoje

Immigracijos progos 
Amerikoje ĮKaib neatsakančiai pradėti dieną

...............  ■ , II.............. .

BRIGGS

Nauja Radio, 1928 Model.
• 7

(i tūbų, 1 kontrolius, tiktai vienu pasukimu pagausi 
kų tiktai nori, nereikia ne baterijų, prijungiamos 
prie tampos, saketu, grynai elektrinis.
IŠGIRSKIT TUNNEY-DEMPSEY KUMŠTYNES
SįxtUbes-OneControlKaina 8U visku0
L • ĮH S H nr| Iklnieko (Įauginus ne- 
F T|reikia pirkti $153.

ifASl*£lKi?lEc^ali.ma mo-
vaitę.

Tobulas balsas, aiš
kus ir visada vieno
das, garsus balsas, 
galima gauti viso
kių stylių kabinetų. 
Išgirsk šią stebėti
nai gerą naują Ra
dio pas Budriką. 
Krautuvė atdara 
kožną vakarą, ne- 
dėliomis iki 1 va
landos po pietų.

Jos. F. Budrik
KRAUTUVE PIANŲ, RADIOS, RAKANDŲ

Daugelis vadina Suv. Valsti
jas progų salimi.* Gal niekur 
kitur .žmogus, tik su noru dirb
ti, negali taip toli nužengti šar
vo išrinktoj profesijoj, kaip 
čia.

Sekančios skaitlinės imtos iš 
Suv. Valstijų 1926 m. cenzo 
parodo immigrantų pasekmin
gus užsiėmimus:

560,000 imigrantų buvo ūkių 
savininkai arba užveizdėtojai.

425,000— krautuvių savinin
kai.

73,000 fabrikų savininkai 
arba direktoriai.

28,000 fabrikų užveizdėtojai.
27,000—kunigai arba minist

rai.
23,000 tavorų į gabent o j ai

arba išgabentojai.
15,000 Lankeiriai arba bro

keriai.
13,000—kasyklų savininkai

arba užveizdėtojai.
8,000—laivų kapitonai arba 

kapitonų pagalbininkai. i ,
7.500— advokatai arba teis- !

. dariai.
7,500 -artistai.
7.500— aktoriai.
6,000—igclžkelių direktoriai I,

arba viršininkai.
4,500>—redaktoriai arba ra-

i Rytojai.
t,000—savininkai “transfer” 

kompaniją
3,000—teatrų savininkai.
2,600—kolegijų prdfesoriai.

[RUS].

VISKAS SKAISTU IR SVIESU 
to KAI TU BČGI IŠ 
Y APSIPRAUSTI.

RYTO
BET KAI PO PUSRYČIŲ 
UŽSIDEGI CIGARETĘ PRADEDI 
JAUSTIS KAŽ KAIP 
BJAURIAI I

nn

-iR NUO ANTRO VĖL 
PRASIDEDA SENAS GERKLES 
draskimas.

-IR TAVO PASIKARTOJANČIO 
PRIEPUOLIO KOSULĮ S ATKREIPIA 
I TAVE VISlį ŽMONIŲ DOM^

-IR PAGALIAU IŠ OFISO 
IŠKOŠTI SAVO VYRIAUSI BOSĄ. 
PRIEŠ TAI KOL SPĖJAI 
PASAKYTI, KAD NORI GAUTI 
MAŽ>Y ALGOS PAKĖLIMĄ,

IR ŠTAI DIENA VISAI 
SUGADINTA

A5 VERČIAU PASITRAUK-/___________
SIU NEGU KAD DAUGy-^jis TURI ] 
IAU KLAUSYSIU /JOKI ERZINANTI 

IjO įŽEIDIMUSyKOSULL-’- KAD
TURI PRAOETt 1

T \ RŪKYTI OLD V
A GOLDS X

Old Gold /s?j
3417-21 So. Halsted SI., Chicago

Tel. Boulevard 4705

Ne Atidėliokite Ilgiau

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planų dykai.

įsi vesk it namų apČildymo reikme
nis Į savo namą ateinančiai .žie
mai — už keletą dienų gal jau 
ateis šaltas oras.

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

M. LEVY & CO.
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ 

Telefonas i visus departmentus — Calumet 0614*0645 
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

South ChicAgo Syrius, 9300 Commercial Avė.
Tel. Saginaw 4847

Pasaulio galo laukian
čių kongresas

Musų gyvenamoji gadynė 
perdėm pasižymi įvairiausiais 
kongresais. Peš daug jau įpra
to žmonės kongresuoti. Ruošia 
jie kongresus dažnai tokiais 
klausimais, kad iš šalies besi
klausančiam nenoromis šypse
na lupas kreipia.’ O jau toks 
kongresas, kuris ką tik Pary
žiuje pasibaigė, priverstų net 
ir molinę statulą šypsotis, nes 
visi tie, kurie laukė pasaulio 
pabaigos ir nudardami laiką 
nekartą nusivylė ir karčiai bu
vo už tai pajuokti,' susirinko 
aptarti savo nelabai smagią 
būklę. Tokie žmonės, kurie 
kiekvieną žymesnį j vyk į riša 
su pasaulio 'pabaiga, vadinami 
adventistais. Jų yra labai ne
daug ir sudaro tikybinę sek
tą. Prancūzijos adventistų ir 
įvyko kongresas. įdomu tai, kad 
svarbiausias šio kongreso klau
simas buvo pasaulio pabaigos 
klausimas. Del to klausimo iki 
sočiai išsikalbėjus priimtas 
toks nutarimas: visi adventis

_ '

Tai švelnesnis ir geresnis cigaretas
Išrūkysi vežimu ir kosulio neturėsi.

—— ■ ■ * » ■ p j ,rar>. . 1 "* _

ROMANTIŠKAS
knocK-out

THE ’
PATENT r
LETHER
KID

Didžiausi Krutami Paveikslai
Rodoma du syk dienoj

WOODS TEATRE
Dienomis 2:3d; Vakarais 8:30

Produktas P. Lorillard Co., UL 1760

Garsinkites NAUJIENOSE

tai tiki, kad katastrofingosios 
audros, nuostabiausi oro svy
ravimai, sustiprėjęs ilgniakal- 
nių veikimas ir dažnas mete- 
>rų kritimas, o pagaliau pas ku
lnie j i politiškam gyvenime ne- 
msipratiinai — rodo neišven
giamai artėjantį pasaulio galą. 
Bet kada jis bus, kongresas pa- 
sidrovėjo laiką paskirti. štai 
ką įeiškia neviena gudri galva.

iškilmės pradėjus 
tiltą, statyti

r

Investigate Before Invest

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

Daugelis gerų bond {staigų ir bankų pasiūlo jums 
gerų, saugių bondsų per skelbimus Naujienose —

Jau Smetona važiue 
ja pasikinkęs libera
liškus fašistus! Būti
nai kiek vienas įsigy
kite Juokų mėnesiui
žurnalą “Rimbą” ir(^ 
pamatykite kaip jis važiuoja ir kas ji veža. Dėk 
konvertan savo antrašą ir 10c tuoj “Rimbas” 
bus pas tamstą. 0 jei prisiusi $1, tai “Rimbas” 
per visus metus tamstą lankys nešdamas links
mumą.

“RIMBAS”
2 I’ateman Placc So. Boston, Mass.

'RtNEL,

n>unWiEŠ
I MurinęCo.,Dpt.H.S..9B.OhioSt.,Chic«go

Svarios, Grynos, Sveikos 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygute “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

Trečiadieny, rugsėjo 21 die
ną, rengiama didelės iškilmės 
pažymėjimui pradžios statymo 
tilto per Sanitarį Kanalą ties 
Crawford avė. Reikalas turėt! 
tiltą per kanalą ties kalbama 
avenue jau senai jausta. Daly
kas toks, kad žmonės, gyvenau 
tys šioj apielinkėj, norėdami 
persikelti į antrą kanalo pusę, 
turėdavo važiuoti arba iki Cice
ro arba iki Kedzie avė. ir iŠ 

j ten vėl grįžti atgal į ęrawford 
avė.

Pastatymas tilto per sanitarį 
kanalą ties Crawford avė. Raš
tuosiąs miestui į $1,000,000.

Iškilmės prasidės kaip 2 vai. 
po pietų.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — H K 
nusipirk typewritori. J

Urm t- m '■■r..... r dd1 rirri------

Augšto Gerumo 
Žemos Kainos

Patikėtino Vardo
ir

Garsios Garantijos 
Žemiau atvaizduoti Ingersoll laikrodėliai 
yra: Rankinis, $3,50; Yankee, $1.50; VVater- 
bury ploto aukso įmaUte, $8.00; Junior, 

$3.25; ir Midget, $3.25

JŪSŲ AKYS

turtas, 
apsaa-

Jusų akys tai jusu didelis 
Saugokite savo akis ir sykiu 
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas.

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

Dr. C. Michel
LIETUVYS OPTOMETllISTAS 

3401 So. Halsted St.

Jus galit Pasitikėti Naujienų Finansiniais Skelbi
mais,

Tai Geras Įpratimas

Skaityti Naujienų
Skelbimus Kasdiena
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KORESPONDENCIJOS

Cleveland, Ohio
Milsų “sportas”

Amerii’.e.s Piliečių Kliubas su
rengė p. kinką su ristynėmis. 
Bistynėse buvo dvi pori: Vo- 
laika su Krunkaičiu ir Koma
ras su Požėla. Publikos buvo 
apie 1JMM), įskaitant vaikus 
Piknikas buvo geras, išskyrus 
ristynes. Bet negalima primest 
kaltės Kliubui, kad ristynes ne
buvo tokios, kokios turėjo būt. 
nes tame kalk" paėjo iš ristikų 
pusės. Juk Kliubas neįsakė 
ristikams kaip jie turi ristis.

Kadangi vktos laikraštis 
“Dirva” plačiai aprašė tų pa-1 
rengimą ir dar net per du nu
meriu, tai aš nerašysiu daug. 
Trumpai tai ve kaip: Valaika 
Krunkaitį parito pirmą kartą ir 
trečią, Krunkaitis parito Valat
ka antrą kart. Valaika laimėjo 
Komaras su Pažėla ritosi apie j 
59 minutų ir nė vienas nepasi- 
rito. Apie pastaruosius reikė
tų plačiau aprašyt. Bet kuo
met “Dirva” taip neteisingai 
aprašė tas ristynes ir dar Kliu-1 
bą pani'ikino, tai paimsiu “Dir
vos” aprašymą |>er šerengų, c Į 
tuomi išsiaiškins Komaro iri 
Požėlos ristynes.

“Dirvoje” (No. 37.) aprašei

ir Stoju. Bisty.nčs iširę), o pub- 
li pasiėmė Požėlų ir nešė, 
k lipo laimėtojų. Ir publika ne- 
p įdarė klaidos atiduodama kre- 
d tą Požėlai. Požėlai 
ne už tai, 
b >t už tai, 
te Imonas. 
r išteisint

kreditas 
kad parito Komarų, 
kad jis buve> džen- 
“Dirvos” Sprts no- 

Ke>marą ir pastatyt
o įbliką melage, neteisinga, pa
smerkt Rliubą, kael jo komisija 
i merėje) mokėt alge>s Komarui.

ristikus
Tikrenybėje, tai Ke>- 

“sutašyt 
jis sakėsi

S. rpalius parito Komarą “t 
to lei, kad kai prasidėjo mušt 
tai Sarpalius Komarą užtren 
pirma su kumščia, o pask 
pi rito”,—taip sako, kurie a 
si dėjo. Ir tokiu tai budu St 
pr.lius likosi “čempionu”.

Naujienos pastebėjo, kad h 
ne turnamentas, bet “durname 
tas”. Tai kaip tik taip ir bu\ 
Vienose ristynėse laimėjo K 
maras, o kitose Sarpalius. ar 
vieną syk parito Komaras Sf 
•) ilių, o kitą syk Sarpalius K 
marų. Bei “Dirvos“ turname 
to rengėjai jau atidavė Sarę 
i«ii dovanų ir užbaigė turn

sako | ,,entib Teisingai darant, t 
dar turėjo būt trečios ristyn 
ir kuris būt laimėjęs trečias ri 
;ynes, tai tam būt priklausi 
u dovana.

ACID VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magieaia” 

Geriau negu Soda

t Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushilla*

AKUtERKA 
3252 So. Halsted St

u-

Klii-bo ristynes kokis tai “R.” 
ir gale to aprašymo pasakė:

“Trurnpai sakant, jeigu Kin
kas norėjo turėt geras ristynes 
ir užganėdini publiką, galėjo 
pasikviesi geresnius ristikus”.

Čia ne tik kad paniekina 
Kliubų ir pasako, jog publika 
nepatenkinta, bet dar nužemi
na ir ristikus. Nužemina ne 
tik Valaikų ir Krunkaitį, bet 
sykiu Komarų ir Požėlų. Bet tas 
R. nepasitenkino tuo, bet pasi
gyrė, kad “Dirvos“ “kitame nu
meryje bus paduota plačiau ’. 
Kitam 
prirašė 
kaus 
“R.”, 1

“Dirvos“ Sprts, norėdamas 
sukritikuot “Naujienas“, da\č 
keletą “faktų“ ir ve kokių:

“...Komaras nei nesušilo, vi
su laiku turėjo vaikščiot paskui | h‘zniui. 
K. Požėlą ir bandyt priverst jį 
ristis. Bet kaip tik tas prieina 
artyn, tuoj Požėla išeina į žolę I atvažiavo 
(virvių nebuvo aplink matra-1 klapčiukai

Tolinus ” 
k id Pe>kėlai “reikėjo paimt 
V’iebt Komarų ir su tašyt kai 
oikulas. Juk seniau čia Po 
b’la daug geresnius 
‘guldė
varas turėjo Požėlų 
kai pakulas”, nes 
nėr “Dirvų“, kad į 20 minutų 
lu sykiu paguldys Požėlą. Da
bar rito, kaip kael “D.“ Sprts 
ako, net 45 minutes ir nė sy- 
ų mparito. Ir kuomet išėjo 15 
n i mitų laiko, o Komaras dar 
*ė vieną kartą netik kad ne- 
)arite>, bet ne" nepalenkė j mat- 
asa, ta’ žiebė su kuniščia Pe>- 

':ėlai po smakru. Dabar aišku 
as Icnltas.
“Dirvos” Sprts paduoda re- 

’erV Marotta pareiškimą. Tas 
larotta pasakymas parodo,

aei “Dirvos” Sprts meluoja 
er akis. Jeigu Marotta teisin
as, tai koelel jis neliepė atsi
eit Komarui vidury matrase). 
ur Požėla Komarų buvo parsi- 

ne-

Tūli sake>, kad Sarpalius 
siėmė iš Komaro dovanų 
Vmpionatą. Klystat. Ko m h 
iedave" dovanos, kuomet jis 
•ito Sarpalių, bet “Dirvos” t 
įamento 
Sarpalius 
Sarpalius 
Sarpaliui
/aną. Ke>del nedavė dovane 
<e>marui? Aš į šį klausimą a 
sakysiu: buvo rengta ne turni 
nentas, bet monkey biznis 
no pat durnam^ntas.

rengėjai laukė, 
paris Komarą ir 
parito Komarą, 
greičiausia įteikė

ii

ir-

’ Vietoje sodos nuo dabar pra- 
ddkit vartoti po biskj “Phillips 
M ilk of Magnesia” su vandeniu 
b le kada nuo nevirškinimo arbe 
rugštumų, acid, gasų viduriost 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimti metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia’ 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio * kaipo saturated 
solution of bicarbonnte of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai* 
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidų 
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
laug malonesnis vartoti negu 
■;oda. Būtinai reikalaukit “Phil į 
lips“. Dvidešimtis penki ir pen; 
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
.Magnesia” yra U. S. Užregis- i 
;ruota Trade Mark per Ths 
Charles H. Phillips Chemical Qo 
r jo pirmtakuno Charles H 
Jhillins nuo 1875.

SAPNINYKAS
Nauja laida

Tik-ką išėjo iš spaudos

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

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

Moterys
Giria

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal tutartį.

Viršuj Universal
State Bank

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

OPTOMESTRIST

Tel. Boulevard 6487 
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St. 
Kenvvood 1752 

Praktikuoja 20 metų

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

8101 So. Halsted Street 
Kampas 81-mos gatvis 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuie- 
rijos kolegiją/ 
ilgai praktika- 
vusi Pennsyl- 
vanijos Jigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių jtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR.G.
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Įvairus GydytojaiPuikiai atspausdintas 
graži popiera, kaina

. 75 cenlai
Dirvos” p 
ristis, t 

ristynių rengėjai ai 
ir tose restynės 

negalė.

Tonikę Phone Armitage 2822
DR. W. F. KAL1SZ 

1145 MiJwaukee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

“Dirva” už metų laiko j 
pažino, kad ji melavo puJ)l 
Praėjusiais metais, kuomet 
žėla neatvažiavo į 
rengtas ristynes 
‘Dirvos
kino |>er “D. 
kad Požėla dėl ligos 

Komaras kai žal-1 pribut, tai prisiuntė 
O “'Dirva” dabar savo 
sako, kad jie surado 
patys, Požėla gi jo meisiiintęs 

Mat, kai Požėla spiove “Dir 
vos” mulkiam į akį viešai, ta 
•pastarieji pučia atgal. Bet be 
pūsdami pasirodo melagiais 
jei ne meluoja dabar, tai per 
nai metais melavo.

“D.” Sprts
Mrs. Augustina Musei-- Bowmon, 
Nortb Dakota, rašo: “AA vien tik 
giriu Severa’s Regulator lt reko
menduoju jj visoms moterim.- kai
po gerq coniką. Musų namuose Je- 
vera’s gyduolės tur būtinai rastis’*. 
W. F. Severą Co.. Cedar Itapids. Iowa

įmetęs? Kodėl 
I ;ako to, kad “1 

ys nušliaužė ant pievos“, kad 
Požėla negalėjo sugriebt už

I jų ir sulaikyt. Komaras pilvu 
ššliaužė ant pievos, tai teisin- 
»ai pasielgė, o kai Komaras nu
stūmė Požėlų nuo matraso, tai 
Požėla “kruk”-kaltas.'

“Dirvds” Sports sako, kad 
CIevelando publika “tikėjosi iš 
Požėlos smarkumo“, o dabar po- 
natė, kad jis prie Komaro nei 
artyn nėjo. Kuomet Sprts taip 
rašo, tai nėra aliejones, kad 
Yeuros “pienas“ buvo sugadi- 

i nęs akis. Bet “Dirvos” red 
I natė ristynes ir neturėjo leis' 

a kio rašymo į laikraštį. Bet 
kaip gi “Dirvos“ red. nešmeiš 
^ožęlos, kuomet jis atsuko nu
garų visam “Dirvos“ monkey

Nesenai “Dirva“ siu- 
Požėlai $200 ir maldavo, kad 

atvažiuotų ristis. O kai Požėla 
ristis ir “Dirvos” 
jo neparito, tai 

šmeižia Požėlų, Kliubų ir pub
likų.

“Dirva“ kaltina Kliubų, kad 
nesuvaldė publikos. Girdi: “Tu
rėjo ir Komarui užtikrint tokią 
pat apsaugą kaip Požėlai ir 
žiūrėt, kad įšėlus publika ne- 

Taip rašyt gali lystų į akis, t ž tokį darbą da- 
)rts. Kad ris-il>ar Klubas nė kiti risitikų ih*-

“Dirvos“ numery (3X) 
keturias špaltas smul- 
rašto ir pasirašo nelie nVs

ir varyt ant matraso”.
Tai didžiausis melas. “Koma

ras vaikščiojo |>askui Požėlą”, 
kai pastarasis ėjo “į žolę“, o 
kai nuėjo Požėla ant žolės, tai 
refery turėjo “perskirt ir varyt 
ant matraso“. ' 
tik 
tikai išėjo ant žolės, tai yra 
faktas. Bet sakyt, jog Komaras 
išsekė ant žolės paskui Požėlą, 
kuris Komarą “nė m pajudino”, 
tai šmeižtas, daugiau niekas. 
Tame negalima kaltint nei Po
žėlą, nei Komarą. Bet “Dirvos” 
Sprts pasakymu, kad Požėla 
pirma išėjo ant žolės, o Koma
ras išsekė paskui, tai reiškia: 
Komaras “numuf'no” Požėlų nuo 
matraso.

“Dirvos” Sprts kaltina vien 
tik Požėlų, kad iširo ristynes 
ir “įšėlusią publiką“. Bet visa
me kaltas yra Komaras: kam 
pradėjo muštis. Kai publika 
pamatė, kad Komaras pradėjo 
muštis, o Požėla atsitraukęs 
pasakė, kad jis atvažiavo ris
tis, o ne muštis, ta* publika, 
“Dirvos“ sakymu, ir įšėlo ant 
Komaro. Pats Sarpalius patar 
re Komarui ristis, o ne muštis. 
Ir kai prasidėjo vėl ristynes 
Komaras vėl pradėjo mušt į 
smakrą. Ir vėl publiko įsiki
šo grųsindama Komarui už 
pradėjimų muštis. Paskiaus 
Komaras ir tų patį pradėjo da
ryt, tada Požėla atsitraukę.1 
pasakė, jog jei Komaras nesu 
stos mušęsis, jis nesiris ir 1 ad 
atvažiavo ristis, o ne muštis. 
Tada publika apspito aplink 
Komarų ir Požėlą ir nusprendė, 
kad Požėlą galima paskirt lai-

mini. .
ko-

SIVĘR4S 
nEGULAToit

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

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

(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0(*ll—0774

Todėl nėra stel/čtina, ka< 
‘Dirva“ melagingai aprašė i 
Kliubo ristynes.

—CIevelando Sportas.

Užsidarė bankas; nukentėjo 
daug lietuvių

Pereitą penktadienį, rūgs, lt 
i ieną, uždarė savo duris Sav 
ings Bank of Kewanee, kuria• 
me savo pinigus laikė daugiau 
šia svetimtaučiai.

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

College H
J. F. KASNICKA
190 N. State 8t„ 

kamp. Lake St. 10 fl.|

Ibimai Naujienose 
Ja naudą dėlto, - 
pačios Naujienos 
nandibtron

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

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

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

■ ..................... i i................. ....................

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE ŪHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną. 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedaliomis auo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plasa 82M

■VO

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

SERGANTI ŽMONES
Del geriausio ir greičiausio iisigydymo 

pasitarki) »i>

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

galės gaut”.
Matot, Klubas turėję) kariaut 

su 800 (kaip Sprts sako) pub
likos. Kod'il publika įšėley ant 
Komaro, o ant Pe)žčle)s ne?

Jeigu būt vagys, razbainin- 
kai užpuolę Komarą, tai kas ki
ta. O dabar publikei šnairavo 
už žvėrišką pasielgimą.

Pasirodo dar ve kas:
“Komisijai buvo sakyta,- kad 

atvažiuos Šimkus, jis gražiai 
ritasi, tai komisja protestavo, 
kad jie Šimkaus nenori nė 
tyt ir todėl Šimkui buvo 
nešta, kad nevažiuotų“.

Iledškia “Ddrvos” Sprts
še> komisijai viete>j Požėlos Šim
kų ir turbūt buvo 
gaut ke)mišinų nue> 
Bet kuomet Kliubo komisija at
metė siūlomą tavorą, tai “Dir
vos” Sportui prisiėję) atsakyt, 
kad Šimkus susilaikytų ir “ne
važiuotų”.

Ta visa kritika, kurių patie1- 
kė “Dirva” apie Amerikos Pi
liečių Kliubo ristynes verta ne
daugiau, kai sene)® pypkės ci- 
buko, kuris išmatų vežime į- 
mestas tarp “surūgusių” kitokių 
išmatų riogso.

ma-
pra-

pir-

suderčjęs 
Šimkaus.

Delei užsidarymo šio banke 
skaudžiai nukentėjo ir lietuviai 
nes kuone visi lietuviai, o taip
jau lietuvių draugijos, laikė sa 
vo pinigus šiame banke. Spėja
ma, kad vien lietuvių yra idė 
ta šiame banke arti $100,000.

Bankas, uždarydamas save 
duris pareiškė, kael tai darąs 
te dėl, kad daug žmonių 'atsiimt 
save> pinigus iš banke), o ma
žai pasideda taupymui. Bankas 
gi daug pinigų paskolinę) ant 
farmų ir negali greitai atgauti 
savo pinigų. Bankas tėčiais 
tikrina, kael depe)zitoriams bu
siu atmokėta 100% — doleris 
ant dolerio. Tečiaus gal būt 
tai yra tik raminimas depozi- 
torių.

Prie banke) durų labai liūd
nas vaizdas. Žmonės būriais 
vaigščioja apie langus ir aša
ras brauko, gailėdamiesi save) 
su dideliu vargu sutaupintų pi
nigų. —S.

LI5TERINE 
THRDAT 
TABLETE 4

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
ite Parpi* 
ma. Skaa- 
dšjimą ir 
Kosšjimą.

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

V trisdešimtis me-
tų pasekmingo ura- 

t 7 ktikavimo gydvme
v chroniškų ir užkrė-
\čiamų ligų, kraujo 

pūslės, privatiškų h 
slaptų ligų, jums y- 

'VjLk ra garantija jo at-
< pr/ sakomingume. Pasi
tarimas dykai. Jis vartoja Amerikos 
r Europos gydymo metodus. Geriau- 
dai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

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

Crilly Building
Imkite elevatorių Iki penkto aukito. Vy

rų priėmimo kambarys 506, — Moterų BOK. 
□ fino valandos kasdien nuo 10 ryto Iki 5 
vukare. Nedėliomls nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. Panedėlyj, SeredoJ ir Subatoj nuo 10 
•yto iki 8 valandai vakare.

Advokatai

dykai.

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
8823 South Halsted St. 

Tel. Bonlevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrai ketvergą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLOG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 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

Rugsėjo 8 d. įvyko Komaro 
su Sarpalium ristynes, t. y. 
turnamento pabaiga, čia nega
lima pasakyt kuris kurį parito.

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

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

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Petternų Skyrius

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina Stn Chicago, III.

JURGELIONIS
Miesto Ofisas 

190 No. State St„ Room 1012 
Tel. Dearborn 2784

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

3335 So. Halsted St.
*o pietų nuo 8:80 iki 8:90 vai. vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tek Y arda 9141
lylos visuose teismuose. — Ab- 
traktai. — Ingaliojimai. — Paa- 
ola' pinigų 1 ir 2 morgičiams.

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St. • 

arti Leavitt St. .
Telefonas Canal 2552 

įlandos 9 ryto iki 8:00 vakare, 
iredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Bdėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUTIS ADVOKATAS

112 Weet Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Kepablir 9600

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

Vaikų Ir visų chronišką ligą 
Ofisas 3102 So. Halsted SU Chicago 

arti Slot Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 dien.

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

19756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Namų Tel. Pullman 6877
>1 . .............. ■ ...

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedilio ir 
Pdtnyčioa

bi.ii—........... r. ^ii ,■ ............................. i i

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Lietuvis Kontraklorius
Suvertam šviesas i 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas Ii am 
pas j senas; duodam
ant lengvo išmokėji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

I---------- --  ■■ —

Garsinkitės Naujienose
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[KORESPONDENCIJOS

Cleveland, Ohio
Musų “sportas

Bugsėjo I d., Neuros farmoj. 
Amerikc.a Piliečių Kliubas su
rengė pikniką su ristynėmis. 
Bistynėse buvo dvi pori: Vo- 
laika su Krunkaičiu ir Koma
ras su Požėla. Publikos buvo 
apie 1,(KM), įskaitant vaikus. 
Piknikas buvo geras, išskyrus 
ristynes. Bet negalima primest 
kaltės Kliubui, kad ristynes ne
buvo tokios, kokios turėjo būt, 
nes tame kaltė paėjo iš risti ką 
pusės. Juk Kliudąs neįsakė 
ristikams kaip jie turi ristis.

Kadangi vietos laikraštis 
“Dirva” plačiai aprašė tų pa
rengimą ir dar net per du nu
meriu, tai aš nerašysiu daug. 
Trumpai tai ve kaip: Valaika 
Krunkaitį parito pirmą kartų iri 
trečią, Krunkaitis parito Valai
ka antrą kart. \’alaika laimėjo 
Komaras su Pažėla ritosi apie 
50 minutų ir nė vienas nepasi- 
rito. Apie pastaruosius reikė
tų plačiau aprašyt. Bet kuo-1 
met “Dirva” taip neteisingai 
aprašė tas ristynes ir dar Kliu-1 
bą panhkino, tai paimsiu “Dir
vos” aprašymų per šerengų, c 
tuomi išsiaiškins Komaro ir 
l\)žėlos ristynes.

“Dirvoje” (No. 37.) aprašė 
Kliubo ristynes kokis tai “B.’ 
ir gale to aprašymo pasakė:

“Trumpai sakant, jeigu Klu
bas norėjo turėt geras ristynes 
ir užganėdini publikų, galėjo| 
pasikviesi geresnius ristikus”.

Čia ne tik kad paniekina 
Kliubą ir pasako, jog publika 
nepatenkinta, bet dar nužemi
na ir ristikus. Nužemina ne 
tik Valaiką ir Krunkaitį, bet 
sykiu Komarų ir Požėlų. Bet tas 
R. nepasitenkino tuo, bet pasi- 

kad “Dirvos” “kitame nu
bus paduota plačiau”. 
“Dirvos” numery (38) 
keturias špaltas smul- 
ra.što ir pasirašo nel>e

mėtoj u. Bistynės iširo, o pub- 
li :a pasiėmė Požėlą ir nešė, 
k tipo laimėtoją. Ir publika ne
padarė klaidos atiduodama k re- 
d tą Požėlai. Požėlai kreditas 
ik> už tai, kad parito Komarų, 
b >t už tai, kad jis buvo džen- 
t< Imonas. “Dirvos” Sprts no- 
r išteisint Komarą ir pastatyt 
d įbliką melage, neteisinga, pa
smerkt aKHubą, kad jo komisija 
i 'norėjo mokėt algos Komarui.

Tolinus “D.” Sprts sako, 
k id Pokelai “reikėjo paimk 
V'iebt Komarų ir su tašyt kai 
oikulas. Juk seniau čia Po 
h;la daug geresnius ristikus 
‘guldė’ Tikrenybėje, tai Ko- 
1 aras turėjo Požėlų “sutašyt 
kai pakulas”, nes jis sakėsi 
nėr “Dirvų”, kad į 20 minutų

kumščia Po- 
1 laba r aišku

paduoda re-
Tas 

parodo, 
meluoja

gyri
meryje
Kitam 
prirašė 
kaus 
“B.”, 1

“Dirvos” Sprts, norėdamas 
sukritikuot “Naujienas”, da\ė 
keletu “faktų” ir ve kokių:

“.. . Komaras nei nesušilo, vi
su laiku turėjo vaikščiot paskui i 1,1 
K. Požėlą ir bandyt priverst jį 
ristis. Bet kaip tik tas prieina 
artyn, tuoj Požėla išeina į žol

>ar rito, kaip kad “D.” Sprts 
ako, net 45 minutes ir nė sy
ti neparito. Ir kuomet išėjo 15 
niniitų laiko, o Komaras dar 
ė vieną kartą netik kad ne- 

uirUo, bet nė nepalenkė į mat- 
asą, ta’ ži<‘bė su 

'ėlai po smakru.
as koltas.
“Dirvos“ Sprts

ory Marotta pareiškimų, 
larotta pasakymas 
ad “Dirvos” Sprts 
er akis. Jeigu Marotta teisin
as, tai kodėl jis neliepė atsi- 

| uit Komarui vidury matraso, 
ur Požėla Komarų buvo parsi- 

Į metęs? Kodėl “D.” Sprts 
Į lako to, kad “Komaras kai 

ys nušliaužė ant pievos”, kad 
Požėla negalėjo sugriebt už 
jų ir sulaikyt. Komaras pilvu 
ššliaužė ant pievos, tai teisin
gai pasielgė, o kai Komaras nu

stūmė Požėlų nuo matraso, tai 
Požėla “kruk” kaltas.1

“Dirvds” Sports sako, kad 
Clevelando publika “tikėjosi iš 
Požėlos smarkumo”, o dabar po- 
natė, kad jis prie Komaro nei 
artyn nėjo. Kuomet Sprts taip 
rašo, tai nėra aliejones, kad 
Neuros “pienas” buvo sugadi
nęs akis. Bet “Dirvos” Fed 
natė ristynes ir neturėjo leis’ 
( kio rašymo j laikraštį. Bet 

kaip gi “Dirvos” red. nešmeiš 
’kižęlos, kuomet jis atsuko nu
garų visam “Dirvos” monkey 

1 bizniui. Nesenai “Dirva” siu- 
č Požėlai $200 ir maldavo, kad 

atvažiuotų ristis. O kai Požėla 
ję j atvažiavo ristis ir “Dirvos” 

‘ ’ i jo neparito,

ne- 
žal-

ko-

(virvių nebuvo aplink matra-1 klapčiukai
są) ir refery turi vėl perskirt šmeižia Požėlą, Kliubą ir

tai 
pub-

liką.
“D»rsa” kaltina Kliubą, 

tesuvaldS publikos. Girdi: 
rėjo ir Komarui užtikrint tokią

Požėlai ir
ne-

ir varyt ant matraso”.
Tai didžiausis melas. “Koma

ras vaikščiojo paskui Požėlą”, 
kai pastarasis ėjo “į žolę”, o 
kai nuėjo Požėla ant žolės, tai į 2a^ apsaugą kaip 
refery turėjo “perskirt ir varyt' ž.iurėt, kad įšėlus publika

Taip rašvt gali i a^‘s- ž t(>M darbą da-

kad
“Tu-

S. rpalius parito Komarą “tik I 
todėl, kad kai prasidėjo muštis, 
tai Sarpalius Komarą užtrenkė 
pirma su kumščiu, o paskui 
p: rito”,—taip sako, kurie arti 
s< dėjo. Ir tokiu tai budu Sar- 
pnlius likosi “čempionu”.

Naujienos pastebėjo, kad bus 
ne turnamentas, bet “durnamen- 
tas”. Tai kaip tik taip ir buvo. 
Vienose ristynėse laimėjo Ko
maras, o kitose Sarpalius, arba 
vieną syk parito Komaras Sar- 
•> din, o kitų syk Sarpalius Ko
marų. Bet “Dirvos” turnamen
to rengėjai jau atidavė Sarpa- 
i'ii dovanų ir užbaigė turna- 
ilentų. Teisingai darant, tai 

dar turėjo būt trečios ristynes 
ir kuris būt laimėjęs trečias ris- 
;ynes, tai tam būt priklausiu- 
;i dovana.

Tūli sako, kad Sarpalius at
siėmė iš Komaro dovanų ii 
S mpionatų. Klystat. Komaru' 
tedavė dovanos, kuomet jis pa
lto Sarpalių, bet “Dirvos” tur- 
lamento rengėjai laukė, kol 

paris Komarą ir kai 
parito Komarą, tai 
greičiausia įteikė do

vaną. Kodėl nedavė dovanos 
.(omarui? Aš į šį klausimą at
sakysiu: buvo rengia ne turna- 
nentas, bet monkey biznis ir- 
uo pat durnamientas.

Sarpalius

Po- 
pa- 
tai 

a iš

“Dirva” už metų laiko prisi
pažino, kad ji melavo publikai. 
Praėjusiais metais, kuomet 
žėla neatvažiavo i 
rengtas ristynes 
“Dirvos
kino j>er “D. 
kad Požėla dėl ligos 
pribut, tai prisiuntė 
O “Dirva” dabar savo 
sako, kad jie surado 
patys, Požėla gi jo i 

Mat, kai Požėla spiovė 
vos” mulkiam į akį viešai, ta 
'pastarieji pučia atgal. Bet be- 
pusdami pasirodo melagiais 
jei ne meluoja dabar, tai per
ini metais melavo.

Dirvos’ 
ristis,

ristynių rengėjai 
ir tose restynėse,

negalėjo 
Sarpalių.

• num. 37 
Sarpalių 

nesiuntęs.
Dir-

Todėl nėra stebėtina, kad 
‘Dirva” melagingai aprašė ii 
Kliubo ristynes.

—Clevelando Sportas.

K8wanee, III.
Užsidarė bankas; nukentėjo 

daug lietuviu

Pereitą penktadienį, rūgs. l(i 
iieną, uždarė savo duris Sav
inas Bank of Kewanee, kuria
me savo pinigus laikė daugiau
sia svetimtaučiai.

AČIŪ VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magieila” 

Geriau negu Soda

' Vietoje sodos nuo dabar pra- 
ddkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
b le kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriosi 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia’ 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio * kaipo saturated 
solution of bicarbonnte of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša 
liną visokius rugštumus iš vidų 
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
laug malonesnis vartoti negu ( 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips’*. Dvidešimtis penki ir pen-i 
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co 
r jo pirmtakuno Charles H 
Jhillins nuo 187č. '

* •

Moterys
Giria

Toniką HLTfcUhflgU
Mrs. Augustina Musei-- Bowmon, 
North Dakota, rašo: “Aš vien tik 
giriu Severa’s Regulator ii reko
menduoju jj visoms moterim.- kai
po gerą coniką. Musų namuose Je- 
vera’s gyduolės tur būtinai tastib”. 
W. F. Severą Co.. Cedar Rapida, lowa

SlvęrkšnEGUlATOh

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

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

kamp. Lake St. 10 fl.|

SAPNINYKAS
Nauja laida

Tik-ką išėjo iš spaudos

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

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

Naujienos
1739 So. Halsted St 

Chicago, III.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, - 
kad pačios Naujienos 

į naiidibirni

■’ Yards 4951
iMrs. Anielia Jarusz-Kaushilla& 

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted St

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

Viršuj Universal 
State Bank

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

OPTOMESTRLST

Tel. Boulevard 6487 
4619 S'o. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St. 
Kenvvood 1752 

Praktikuoja 20 metų

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

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

(Halsted & 35 St.)
Boulevard OGU—0774

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

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

žemos kainos — atsakau 
tis patarnavimas.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuto- 
ri.jos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi PennsyL 
vanijos Jigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimų, 
akių įtempimų, ir galvos 

skaudėjimų

DR.G.
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAL1SZ 
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedėlioj pagal sutartj

Telephone Yarda O&M

DR. MADRIDE ŪHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
nų. 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nediliomis nuo 19 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plata 82M

ant matraso”.
tik “Dirvos” Sprts. Kad ris- 
tikai išėjo ant žolės, tai yra 
faktas. Bet sakyt, jog Komaras 
išsekė ant žolės paskui Požėlą, 
kuris Komarą “nė nepajudino”, 
tai šmeižtas, daugiau niekas. 
Tame negalima kaltint nei Po
žėlų, nei Komarą. Bet “Dirvos” 
Sprts pasakymu, kad Požėla 
pirma išėjo ant žolės, o Koma
ras išsekė paskui, tai reiškia: 
Komaras “numuf'no” Požėlų nuo 
matraso.

“Dirvos” Sprts kaltina vien 
tik Požėlų, kad iširo ristynes 
ir “įšėlusią publiką”. Bet visa
me kaltas yra Komaras: kam 
pradėjo muštis. Kai publika 
pamatė, kad Komaras pradėjo 
muštis, o Požėla atsitraukęs 
pasakė, kad jis atvažiavo ris
tis, o ne muštis, ta* publika, 
“Dirvos” sakymu, ir įšėlo ant 
Komaro. Pats Sarpalius patar 
rė Komarui ristis, o ne muštis. 
Ir kai prasidėjo vėl ristynes 
Komaras vėl pradėjo mušt j 
smakrą. Ir vėl publiko įsiki
šo grųsindama Komarui už 
pradėjimų muitia. Paskiaus 

Komaras ir tų patį pradėjo da
ryt, tada Požėla atsitraukę.4 
pasakė, jog jei Komaras ne m 
stos mušusis, jis nesi ris ir I ac’ 
atvažiavo ristis, o ne muštis. 
Tada publika apspito aplink 
Komarų ir Požėlą ir nusprendė, 
kad Požėlą galima paskirt lai-

bar Klubas nė kiti risitikų 1H‘-

Matot, Klubas turėjo kariaut 
su 800 (kaip Sprts sako) pub
likos. Kodėl publika įšėlo ant 
Komaro, o ant Požėlos ne?

Jeigu būt vagys, razbain i ti
kai užpuolę Komarą, tai kas ki
ta. O dabar publiko šnairavo 
už žvėrišką pasielgimą.

Pasirodo dar ve kas:
“Komisijai buvo sakyta,- kad 

atvažiuos Šimkus, jis gražiai 
ritasi, tai komisja protestavo, 
kad jie Šimkaus nenori nė 
tyt ir todėl Šimkui buvo 
nešta, kad nevažiuotų”.

Ileiškia “IMrvos” Sprts
Šo komisijai vietoj Požėlos Šim
kų ir turbūt buvo 
gaut komišiną nuo 
Bet kuomet Kliubo komisija at
metė siūlomą tavorą, tai “Dir
vos” Sportui prisiėjo atsakyt, 
kad Šimkus susilaikytų ir “ne
važiuotų”.

Ta visa kritika, kurią patie
kė “Dirva” apie Amerikos Pi
liečių Kliubo ristynes verta ne
daugiau, kai senos pypkės Cl- 
buko, kuris iSmatų vežime į- 
mestas tarp “surūgusių” kitokių 
išmatų riogso.

ma-
pra-

pir-

suderėjęs 
Šimkaus.

*
įvyko Komaro 
ristynes, t. y.

Rugsėjo 8 d. 
su Sarpalium 
turnamento pabaiga, čia nega
lima pasakyt kuria kurį parito.

Delei užsidarymo šio banko 
skaudžiai nukentėjo ir lietuviai, 
nes kuone visi lietuviai, o taip
jau lietuvių draugijos, laikė sa
vo pinigus šiame banke. Spėja
ma, kad vien lietuvių yra įdė
ta šiame banke arti $100,000.

Bankas, uždarydamas savo 
duris pareiškė, kad tai darąs 
lodei, kad daug žmonių Atsiima 
savo pinigus iš banko, o ma
žai pasideda taupymui. Bankas 
gi daug pinigų paskolino ant 
farmų ir negali greitai atgauti 
savo pinigų. Bankas tečiaus 
tikrina, kad depozitoriams bu
sią atmokėta 100% — doleris 
ant dolerio. Tečiaus gal būt 
tai yra tik raminimas depozi- 
torių.

Prie banko durų labai liūd
nas vaizdas, žmonės būriais 
vaigščioja apie langus ir aša
ras brauko, gailėdamiesi savo 
su dideliu vargu sutaupintų pi
nigų. —S.

SERGANTI ŽMONES
Del geriausio tr greičiausio iislffydytno 

pasitarki* sv

^r’ B* M. Ross 
F ♦"" Specialistu
Į J° trisdešimtis me-

pasekmingo ura- 
t W ktikavimo gydvme
v chroniškų ir užkrS-

Siamu ligų, kraujo 
-pūslės, privatiškų h 

slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 

,z sakomlngume. Pasi
tarimas dykai. Jis vartoja Amerikon 
r Europos gydymo metodus. Geriau
siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

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

Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto aukito. Vy

rų priėmimo kambarys 506, — Moterų 508. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vukare. Nekėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
uiet. Panedėlyj, Seredoj ir SubatoJ nuo 10 
•yto iki 8 valandai vakare.

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

CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktį 
South Shore 2238, Boulevard 4136 
________________

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom St., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

8823 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarų, išskyrus ketvergų.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

BLDG. 
St.

Clark

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

ANTISEP
TIKAS

Apsaugoja 
ir Prakali- n* Gerk- 

Parpi
mą, Skan- 
dSjimą ir

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

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

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III. 

Pettermj Skyrius

K.JURGEUONIS
Miesto Ofisas

190 No. State SU Room 1012 
Tel. Dearborn 2784 

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

3335 So. Halated St. 
Po pietų nuo 8:80 iki 8:90 va), vak.

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 
Tek Y arda 9141 

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola* pinigų 1 ir 2 morgičiams.

■ ..........
I

JOHN B. BORDEN 
(John Baųdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727

Vakarai* 2151 W. 22 St. nao 7 Iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Repnblic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

19756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6877

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

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

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

John Kuchinskas ir
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St. ‘ 

arti Leavitt St. .
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare.
Seredoj Ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo P-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yarda D062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

gili. IIIIIIMMI ............ - . i ------- r.. t į . . ..............

, IMPERFECT IN ORIGINAL
. * - s

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave„ 2 labos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dienų
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

Vaikų ir visų chroniškų Ilgų 
Ofisas 3102 So. Halated St„ Chicago 

arti 31st Street

daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Lietuvis Kontraktorius
Suvedant šviesas j] 
elektros jiegą j n a u 
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam- 
pas j senas; duodam
unt lengvo i i moki ii zno-

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Cinai 2591

Garsinkite Naujienos*
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Naujienom eina kasdien, Ilakiriaat 
sekmadieniui. Leidiia Naujieną Ben
drovė, 1789 So. Habtod St, Chicago, 
III — Telefoną*: Roomvalt 8509.

Užsimokėjimo kalnai
Chicago je — paltu:

Metanu ...
PumI metg ____________—
Trinu mtaeaiams
Dviem mtaeehma ------
Vienam mėnesiui_________

Chicagoje per neilotojusi 
Viena kopija............. .........
Savaitei ------------

Suvienytose Valstijoje, ne Ck 
paltui

Metama------------------------- _ 17.00
Pusei metų 8.IJ
Trims mėnesiams ..................- 1.75
Dviem mėnesiam!__________ 1.25
Vienam mėnesiui----------------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

Metame|8.90
Pusei metų--------,-------------— 4»
Trims mėnesiams____ ___ — 2.5')
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su uisakymu.

$8.00 
4.01 
150 
1.50

.75

8c
18c
75c

ĮSTATYMŲ nevienodumas

tose valstijose mirties

Generalė Moterų Klubų Federacija jau gan nuo senai 
kovoja už tai, kad suvienodinti visose valstijose persky
rų įstatymus. Dabartiniu laiku toj srity j egzistuoja tik 
ras chaosas. Sakysime, Carolina valstijoj perskyrų visai 
negalima gauti. Tuo tarpu kitose valstijose yra 37 prie
žastys, deliai kurių vedybos gali būti paskelbtos neįvyku- 
siomis. Nevadoj perskyros gauti yra lengviausia.

Toks pat reikalas yra ir su kitais įstatymais. Prieš 
kiek laiko pagarsėjęs rašytojas Rupert'Hughes padare 
pareiškimą kai dėl mirties bausmės. Jis sako, kad tarp 
Amerikos. piliečių yra daroma diskriminacija. 15,000,000 
piliečių, kurie gyvena Maine, Kansas, Tennessee, Michi- 
gan, Wisconsin, Minnesota ir South Dadota valstijose, yra 
lyg ir privilegijuotoj padėtyj, 
bausmė yra panaikinta.

Yra žmonių, kurie mano, jog mirties bausmė sulaiko 
nuo žmogžudysčių ir šiaip stambesnių prasikaltimų. Ta
čiau tikrumoj taip nėra. Aukščiau minėtose valstijose 
žmogžudysčių skaičius faktinai yra mažesnis, negu kitose 
valstijose. Jacksonville mieste, proporcionaliai imant, 
žmožudysčių įvyksta daugiau, negu bile kuriame pasau
lio mieste. Tuo tarpu Floridoj, kur randasi Jacksonville, 
už žmogžudystę skiriama mirties bausmė. Iš to matyti, 
kad mirties bausmė nesumažina žmogžudysčių skaičių. 
Priešingai, — ji greičiau padidina tą skaičių. Kuomet 
valstybė žmogaus gyvastį skaito pigiu daiktu, tai visai 
natūralu, kad ir jos piliečiai pradeda nebebranginti žmo
gaus gyvastį.

Laikas, sako Hughes, Jungtinėms Valstijoms butų 
panaikinti mirties bausmę. Mirties bausmės palaikymas 
jokiai civilizuotai šaliai garbės nedaro.

PRASIKALTĖLIAI ir visuomenė

Ar gali kriminalistas, taip sakant, pradėti naują gy
venimą?

Theodore Dreiser, paskilbęs rašytojas ir novelės The 
American Tragedy autorius, į tą klausimą at
sako negiamai.

“Aš nežinau”, sako jis, “nei vieno atsitikimo, kad 
buvusiam kriminalistui butų pasisekę sugrįžti ant teisin
go kelio ir atsteigti tinkamus santykius su visuomene.

“Ne tiek čia kalta krikščionybė, kaip tas faktas, jog 
žmogaus prigimtis ir draugija dar nepasiekė *to humaniz
mo laipsnio, kad galėtų noriai priimti buvusį kriminalistą 
į savo tarpą. Draugija neduoda galimybės paklydėliui 
naują gyvenimą pradėti. Krikščionybės mokytojai apie 
artimo meilę kalba tik taip sau. Jie pirmieji pasmerkia 
nelaiminguosius. Jie pirmieji atsuka nugaras tiems, ku
riuos nepalankios aplinkybės pastūmėjo į kriminališką 
gyvenimą ir kurie tikrai nori atsikratyti nuo praeities 
ir vesti teisingą gyvenimą.”

AUSTRIJOS VALDŽIOS SUMANYMAS

Austrijos premjeru yra kun. Seipel. Svetimų šalių 
kapitalistai negali jo valdžia atsidžiaugti. Girdi, tik. ačiū 
Seipeliui, Austrija išsigelbėjo nuo bankroto.

Kaip kun. Seipelio valdžia rūpinasi savo žmonių gero
ve, tuoj paaiškės iš laikraščio “Arbeiter Zeitung” paskelb
tų žinių.

Tas laikraštis sako, jog Seipelio valdžia sumanė dar 
iki šiol negirdėtą dalyką, būtent, sukurti tarptautinį trus- 
tą, kuris galėtų išnaudoti Austrijos žmones.

“Kad kapitalistų valdžia”, Arbeiter Zeitung 
“užkrauna mokesnius ant savo piliečių, idant davus pro 
gos savo kapitalistams praturtėti, tame nieko naujo nėra. 
Tai yra visokio protekcionizmo esmė. Bet Seipelio vai 
džia nori kitų šalių milionierius sukinkyti kartu su Aus 
trijos milionieriais. Ji nori mokėti jiems atlyginimą už 
pagelbėjimą plėšti Austrijos piliečius.”

• Austrijos valdžia nori pirmiausia sujungti į krūvą 
Vengrijos ir Austrijos stambiųjų malūnų savininkus, c 
vėliau įtraukti dar Jugoslaviją ir Rumuniją.

Tokiu tai budu kun. Seipelio valdžia žada savo pilie
čių gerbūviu rūpintis. Ji nori būti gera ir savo ir sveti
mų šalių kapitalistams. Bet už tą jos gerumą eiliniai pi
liečiai priversti bus brangiai mokėti.

Mlju Dinnn Dordir e^sPorLuota i Vokietiją. Pasta-Ininių Skyriui turtą ir tamauto- 
i Liuli ilullU rulUII“ ruoju laiku žymi sviesto dalis jus.

I

Pieno Per-
Sąju.iga 

pagrindais
bimo Bendroviy Sąjunga

----------  pienininkystės mokyklas plenl- 
Centralinė Liet. Pieno Per- ninkai. Be to pienines instruk- 

dirbimo B-vių Sąjunga turi 154 tuoj a pienininkystės instrukto- 
narius—pieno perdirbimo ben- riai, mašinų technikai ir bugal- 
droves.

Pienininkystė Lietuvoj daug bar yra 15.
vėliau ir lėčiau pradėjo Vysty-1 Greta Lietuvos žemės Ūkio 
tis kaip kitur, nes Lietuva, ne- Koperatyvų Sąjungos 1924 nu
turėdama didelių miestų, netu-|tals pradėjo organizuoti pieno 
rojo kur parduoti savo pieno perd. bendroves ir Lietuvos U- 
produktų. Todėl ir karvės buvo kininkų Sąjunga, kuri jki 1926 
laikomos tam, kad ūkininkai metų taip pat padarė pieno u- 
sau turėtų pieno, sviesto ir kio srityj didelį darbą. 1926 
dirvai trąšas. Buvo, žinoma, ir m. suorganizuotos per Liet, 
išimčių: vienas kitas kulturin- Ūkininkų Sąjungą pieninės sa
gas dvarininkas pagamindavo darė Lietuvos Pieno Perdirbi- 
geresnės rųšies sviestą ir sūrį mo Bendrovių Sąjungą.
ir siųsdavo užsienin. Tik pas
kutiniais prieš karą metais, 
dvarininkai įkūrė “Birutės” i 
bendrovę, sviestą siųsdavo ne 
tik į Rusijos miestus, bet ir į 
Šveicariją ir kitur. 1912—1914 
metais pradėjo organizuotis ir 
smulkieji ūkininkai. Pirmosiom 
grynai koperatyvinės b-vės bu-i 
vo įkurtos Plungėj, Ratdiliškyj, I 
Kaltinėnuose, Jūžintuose ir kit. < 
Rusų laikais sunku buvo Den- 

Nešenai grįžo iš Ųrundi ty-l(Jrov^ms organizuotis, nes į ko- 
rinėtojas II. I. pchantz, kuris Peratyvinį darbą buvo žiūrima 
nemažai laiko praleido tarp|^a’P I ‘^ramolą (valstybėj 
tenykščių gyventojų. Jis patyrė 
laimi įdomių žinių apie milži-1 Didysis karas išardė pradėtą- 
nų ir nykštukų gyvenimą. Tie- darb^’ sunaikinęs visą kra/,- 
sa, ir kiti mokslininkai bei ty-

Lietuvai atgavus nepriklauso- 
Stanley) buvo grupė imomų, p. J Fu- 

behui vadovaujant pradėjo 
nei‘vien'js" jų nesumažino taip'ruI’!ntJis.. ut«aivinti koperaiyvt- 
gerai su keistenybių ■ kraštu, 3„udėJ,m? “ ,“k 10 sr,ty''- 
kaip Schantz. i1923 "!etals b“,y° >8‘e,Kta Lle‘

Urundi milžinai yra žinomi^19 “ yk,°, K«P«raėyvų 
kaipo vatusai. Jiems priklauso,S«un«a .Lietūkis. los Sųjun- 
visa žemė ir galvijai. Vatusai «os, Pirml|unJtu buvo trinktas 
savo kūno sudėjimu nėra Pana- b'./įo288 . j4', , « - ■v r j • i 1923 metais Liet, žemes l-’sus-1 negrus. Jų veidai yra',. o . ...
pailgi, akys skaisčios, lupos ‘vi- K1.° S»'un?a
j , • aj i pirmutines kopertdyvines ple-dutinisko storio. Odos spalva .... , J .f. . v ,,i , j. - . no perdirbimo bendroves Kurtamsi,—šokoladines spalvos. 1 , ...xl„ .. ., ... i • . šėnuose, Radvihskyj,Pasitaiko ir juodų, kaip saba
las, vatusų. Vatusai yra nepa
prastai geri atletai, ypač bėgi
kai.

Nykštukai, kurie yra vadina
mi vatvais, gyvena miškuose ir. 
užsiimu medžiokle. Maistui jie 
taipgi vartoja visokius vabalus 
bei driežus. Vatusai neapken
čia ir bijosi jų. Vatvų odos 
spalva yra tokia kaip kavor>. 
Jų nosys yra plokščios, o vei
dai labai raukšlėti, todėl jie ir 
atrodo seni.

Stanley buvo pirmasis, kuris 
supažindino pasaulį su tais 
nykštukais. Yra tačiau davi
nių manyti, kad jie buvo žinomi 
senovės graikams bei egiptC- 
nams. Vatvai yra labai žiaurų i 
ir kerštingi. Jų vilyčios yra už
nuodytos. Todėl su tos rųšies 
vilyčia yra lengviau dramb’į 
nukauti, negu su specialiu šau
tuvu.

Vatusai ne tik fiziškai, l>et ir 
protiškai pralenkia vatvus. Yra 
pagrindo manyti, kad jie paei* 
na iš senovės egiptėnų. Vatvų 
paėjimą iki šiol dar nepasisake 
patirti.

Sehantz sako, kad vatusai 
yra labai mandagus ir draugin
gi. Jų vyriausias užsiėmimai 
yra gyvulininkyst/ Puikios ga
nyklos sudaro labai palankias 
sąlygas tam užsiėmimui.

Politiškai Urundi yra monar
chija. Karalius turi neapribuo 
tą galią. Jam faktinai pri
klauso visa ižcmė, kurią jis iš
dalina genčių vadams. Tie va
dai, savo keliu, gautąją žemę 
išdalina savo pavaldiniams. 
Valdžios sistema yra tipiškai 
l’eudalinė. Genčių vadai gaunc. 
iš karaliaus galią elgtis su savo' 
pavaldinias kaip tinkami.

ISichantz Pažymi 
faktą, kad vatusai yra labai praeitus |>avasarius 
geri šokėjai. Jie dėvi labai pla pieninės mažiau pieno teturCj 
čius drabužius, kurie bešokau;; kaip tikėtasi, 
draikosi į visas puses ir sudaro Be pažymėtos sviesto gamy- 
gan fantastišką vaizdą. - K. A. bos, B-vės gamina sūrius, ka- 

. seiną ir pasterizuoja pieną. 
! 1924 ir 1925 metais sūriai 
buvo eksportuojami Vokietijon, 
bet nuo 1926 m. dėl aukšto įve
žamojo muito į Vokietiją sūriai 

. gaminami veik vietos rinkut 
| Bendrovių pagaminto sviesto 
vietos rinkoj parduodama apie 
10 — 13 nuoš. kitas — ekspor- 

'.tuojamas. Iki šiol daugiausia

Apie Įvairius Dalykus
Francuzų mokslingu

mas. — Milžinai ir 
nykštukai

Apie francuzų mokslingumą 
vienas laikraštis Štai ką rašo:

Mokslu franeuzai visuomet 
ėjo prieky j kitų Europos tautų 
—ar tai pažvelgsi į viduramžį, 
ar į aštuoniolikto šimtmečio 
revoliucijos pirmtakunus, ar 
net į musų laikus. Jie turi sa
vo mokslinių tradicijų, kelioli- 
ką universitetų, kurių tarpe 
keletas beveik seniausių Euro
poj. Turi kiek reikiant įvai
riausių specialinių mokyklų, net 
iki aukštosios butelių tarnau
tojų mokyklos. Be to, jau ga
na senai įvestas visuotinis pri
verstinis mokymas, tai beraš
čių ten nėra daug. Bet ir toj 
srityj franeuzuose nėra kraš
tutinumų.

Inteligentinių pajėgų ten yra 
labai daug, bet didelės l>erpro- 
d ūkei jos nėra, o tai dėl to, kad 
mokyklos, bendrai imant, pa
ruošia tiek specialistų, kiek gy
venimui reikalinga. •

Aukštesniąsias a ir aukštąsias 
mokyklas ten baigia veik išim
tinai turtingesniųjų vaikai 
tai yra tiek turtingų, ' kad 
mokyklą baigusiam tėvai ištesi 
palikti bent metams-kiliems 
pragyventi turto. Tokių atsiti
kimų, kad dar besimokąs jau
nuolis jau padėtų savo darbu 
tėvams ar broliams, ten beveik 
nėra, nes jie turi net posakį— 
vargą su balta apykakle never
ta vargti—ypač, kad proto dar
bininkai, aplamai imant, ten 
uždirba mažiau, negu šiaip
darbininkai specialistai, o tXio 
tarpu iš inteligento ir ten, kaip 
ir visur, reikalaujama didesnės 
elegantijos.

Taigi, teorijoj ten mokslas 
visiems prieinamas, bet prakti
koj aukštesnysis ir aukštasis 
mokslas pasiekiamas tik tur
tingesniųjų vaikams, ir tik 
bai retai koks kaimiečio 
miesto darbininko vaikas 
aukštybių siekia.

Neturtingesnieji ten daugiau
sia domaujasi amatų mokyklo
mis, leisdami savo vaiką ar į 
jas, arba kam yra daugiau iš
skaičiavimo, privatiniai mokin
dami pas kokį pažįstamą amati
ninką. Todėl ten jokių amati
ninkų netrūksta ir nėra prie
taringos paniekos jokiam ama
lui, ar tai butų kaminkrėtys, ar 
mūrininkas, ar kitoks. Tenai 
kiekvienas didžiuojasi savo 
amatu ir vra net dažnai kar
tojama patarle nėra kvailų 
amatų, yra tik kvailų žmonių.

račiau pradžios mokykla vis- 
gi duoda tiek bendro lavinimo
si žinių, tjek pratina vaikus 
prie skaitymo, kad retas darbi
ninkas franeuzas, tiek kaimie
tis, tiek miestietis, apseitų be 
kasdieninio laikraščio. Galėda
mas vieton laikraščio nusipirk
ti duonos bulkutę, darbininkas 
eidamas į darbą visgi i>crkasi 
laikraštį.

Todėl darbininko sąmoningu
mas tiek klasinis, tiek pilieti
nis tenai gana didelis. Pirmiau
sia, \jis be jokios agitacijos su
geba pats orientuotis ir politi
nėse programose ir pasaulė- 
žvalgose, ir tenai agitatoriaus 
karjerai labai menka dirva, ar 
jis butų socialiniai-klasinis, ar 
mistiniai-tikybinis. Net jų ko
munistai, kurių miestuose yra 
gan daug, fanatiškai į progra
mą nežiūri. Beveik kiekvienas 
partijos narys pabrėžia, kad da
bar esą ta programa darbinin
kui tinkamiausia, tačiau esą 
po kokių penkių dešimčių me-

la- 
ar 
tų

Po to muitas ant įvežamų miltų planuojama tris kar- tų. darbininkų idealai busią vi-
tus padidinti. Valdžia žada pasilaikyti sau tik vieni 
trečdalį muito, o du trečdalius grąžinti Vengrijos ar ku
rios kitos šalies milionieriams.

sai kitokį, nes kad gyvenimas 
vietoj nestovįs, parodanti ir is
torija.

Tad, bendrai pažvelgus, len-

1
1

•(
<
I

toriai. Tokių instruktorių da-

ka pripažinti, kad franeuzai ir 
savo mokslingumu dabartinių 
socialiu iai-ekonominių santykių 
laikais yra pasiekę galimos pu- 

siausvyros.
* * * *

šiauriniame ežero Tangamji- 
ka krašte, kuris randasi Afri
kos Kongoj, randasi keisčiau
sias kraštas pasaulyj, žinomas 
kaipo Urundi.

Urundi krašte gyvena milži
nai ir nykštukai. Slėniuose gy
vena žmonės, kurių ūgis siekia 
šešių ar net septynių pėdų. 
Niekur kitur negalima surasti 
tokio fiziško sudėjimo žmonių.

Miškuose gyvena nykštukai, 
—trijų ar keturių pėdų aukš
tumo. Tai mažiausi žmones pa-

viliotojai (pav. Burton, Speke- 
Livingstone ir !
ištyrę Urundi pakraščius, 1m tį

«ar."

Organizuojant įr/ tvarkant 
’ .vienodas bendroves — kraštui 

nuostolinga laikyti du centru, 
du instruktorių štabu. Be to, 
besivaržant steigti Pieno Perd. 
B-ves, įsteigta daug ne vietoj 

1 b-vių ir todėl trukdomas Gar- 
bas įsteigtose bendrovėse ii 
lt. Todėl 1926‘metais kilo klau
simas sujungti visas bendroves 
į vieną Centralinę Lietuvos 

'Pieno Perd. Bendrovių Sąjun
gą. Tam sumanymui labai pri- 

. , , . a ‘ tarė žemės Ūkio Ministerija. (vaIMyM-.1926 m rugsgjo mėn 12^d. bu. 
vo sušauktos visos pieno per- 

f dirbimo bendrovės, Tame suva
žiavime dalyyavo 118 bendro-

T. - . . ... 1 vių įgaliotinių iš viso 206 ben-Lietuvai atgavus nepnklauso- skajčiaus Suvažiavima8
, .. . .j. < . . -L ...... be kitų klausimų vienbalAvbeinu vadovaujant, ttradejo nutar6\leigti vieną Central,n? 

Pieno Perdirbimo B-vių 
Sąjungą. Buvo išrinktas Orga
nizacinis Komitetas iš pp. 1) 
Juozo Tūbelio, B. Sakalausko, 
V. Zubovo, J. Glemžos ir A. 
Kudžmos. Organizacinio Komi- 

■ teto pirmininku buvo išrinktas 
p. J. Tūbelis. Buvo nustatyta, 
kad Centralinė Sąjunga pradės 

.veikti nuo 1927 m. sausio mėn. 
ii dienos. Atėjus momentui įvy-

< onisKt įĮ^yti faktiną sujunigimą visų 
. pieninių vienan centran, Lie

tuvos Pieno Perdirbimo Bend
rovių Sąjunga (prie Ūkininkų 
Sąjungos) pradėjo tūpčioti ir 

i savo visuotiname susirinkime 
i 1927 m. sausio m. 27 d. nutarė 
neįeiti į Cenralinę Sąjungą ir 
veikti savarankiškai.

Lietuvos žemės Ūkio Kope-

Centralinė Liet, 
dirbimo Bendrovių 
realizuoja komiso 
pieno perdirbimo bendrovių pa
gamintą sviestą vasaros metu 
daug aukštesnėmis kainomis 
kaip vietos rinkoj. Taip IV, V, 
VI mėti, išmokėjo b-vėms už 
sviestą I rus. — 7,44—6,50 už 
klig., už II rųš. 7 lt., — 6 lit. už 
klg.

Be organizavimo tvarkymo 
pieno perd. .b-vių ir realizavi
mo sviesto, (lentralinė Riet. 
Pieno Perd. B-vių Sąjunga pa
rūpina L-vėms prieinamomis 
kanomis visas pienininkystes 
mašinas ir reikmenis.

Kadangi Centralinė Liet. Pie
no Perdirbimo B-vių Sąjunga 
dar negyvavo pilnų apyskaitos 
metų, tai či^ duodama 
tų prekių žiniaraštis už 
pusmetį—nuo 1927. I.

pirmąjį

Suma
1) garinių pieninių maši

nos 401,104.22
2) rankinių pieninių mašinų 

ir pienin. reikmenų 434,059.86
3) eksportas:

sviestas 1,346,360?! 6
kaseinas 7,228.70

4) pieno produktų kraut.
prekės

5) sąskaitybos
blankai

6) pieno produktai 
Viso parduota

I. l—VII. 1
nuo

311,921,92 
knyg. ir

9,875.04
57,442.28

1927.

Lt. 2,567,995.18

Nėra kito sartlniO; 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių 
kaip Nauiimin*

6

steigėsiPieno Perd. B-vės 
pamečiais:

1923 metais
1924 metais — 39.
1925 metais /— 77.
1926 metaisy— 89.
1027 metais iki VII. 1 d. 154.

Pieno Perdirbimo bendroves
piadėjo taip spaičiai vystytis raįyVų Sąjunga palaike Centrą-
todel, kad pieno ūkio organiza- Į n Liet Pieno 
vimo reikalas jau buvo krašto - - ~ ’
pribrendęs. Tai žemės ūkio sri
čiai tarpti daug padėjo Ir mu
sų valdžios ekonominė politika.
1923 metais žemės Ūkio Minis- 
teris p. Aleksa išrūpino besi
steigiančioms b-vėms pinigines 
pašalpas pieninių namams įtai
syti, mašinoms pirkti 25 nuoŠ. 
mašinų kainos ir žymią dalį 
specialistų algoms mokėti.

Be to žemės Bankas telkda
vo ilgalaikes paskolas muši-: 
noms ir karvėms pirkti ir apy
vartai. Tokios pašalpos tebe- 
duodamos ir dabar.

Rusų valdžios aštrios prie- 
spaudos ilgiausi metai paraliža- 
vo norą vienytis, šviestis ir 
suburtomis jėgomis kovoti 
būvio pagerinimą. Tad organi
zuojant pieno perd. bendrovei 
“Lietūkio” darbuotojams teko 
daug padėti darbo, kad įkurtų
jų pieno perd. bendrovių pieni
nės pradėtų veikti.

I Taip pamečiui veikiančių pie
ninių skaičius augo ir didėjo jų 
produkcija:
Met. 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
iki VH.

Šių metų pavasaris dėl paša
rų stokos ir šalčių pieno akiui 

dar ir tą. buvo daug sunkesnis už kitus 
ir todėl

► Perdirbimo 
B-vių Sąjungą, perdavė Cent
ral. Pieno Perdirbimo B-vių 
Sąjungai visą priklausantį Pie-

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIŠ
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rezidence 6640 S. Maplewood Av.
Tel. Republic 7868 

CHICAGO, aLL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

eesrr-i!

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Ncdėldienlais nuo 10 v. 
v-Ar+rv ILri 9 irnl Tirt rtlzvl-ryto iki 2 vai. po piet, 
- wi'MiiiiTiwwi fT''waEafcMggaaaM

k.

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 Milvvaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 Iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Ska'čius 
Gar. rauk. 

— 3 
13 5 

30 24 
50 61 

60 90i.

Perdirb. 
pieno i 

33,000 
1,419,998 
6,554,336 
14,403,594

8,853,890

Pag. Karvių 
avleėto skaičiui 

2,080
41,580 1701 

220,497 6971 
559,555 15,284

340,683 33,25 J

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuc 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:80 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

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.

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

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

A. L. Davidonis, M. D. 
ir DR. J. A. GOODHART 

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 3107 

Valandos:! nuo 9 iki 11 Val- rrte;
( nuo 6 iki 8 vai. vakare

—..i , —.........
Res. 6600 So. Artesian Avė. 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 S<». Halsted St. 
Chicago, 111.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 So. VVestem Avc.

Tel. Lafayette 4146
I nuo 9 iki 11 v. ryto 

Valandos ( nuo g jkj 9 Val. vak.

Office Boulevard 7042
Dr. C. L. Veželis
LIETUVIS DENT1STAS 
4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, 1LL.

Off. Yards 3557 Res. Heinlock 1386
DR. JONAS MOCKUS

dentistas
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedalioj pagal sutarti 
3401 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, 1LL.
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THE STUDENTS’ CORNER
May it be a Joy and an Inspiration and a foram for student- 

opinions, ideas and activities.

Fellow-Studaiitsr An Invitation
S. A. A. MEMBERS

the or-

stop to 
vvriters 
any of

Just think \vliat a splendid 
medium for expression this 
paper is! Būt have we made 
Ihe most of it? Have we pro- 
duced articles of merit, or sto
ries of originality? Has each 
succeeding number l>een a little 
better than Ihe preceding one? 
Has the “(’.orner” been of tire 
callber we could expect oi col
lege students, or has it been jot 
the caliber we could expect oi 
grammar school students? How 
many of us have really spenį 
any time in trying lo think 
of an artiele for the improve- 
ment of the paper and 
ganization?

Did any of us ever 
think that thousands of 
are struggiing to have
their articles published any- 
where, i n a paper of any size ? 
We not only have the opporlu- 
nity they want būt we are im- 
portuned by the editor to \vrite 
something, anything, that the 
“Corner” might continue to 
live, and what have we donc?

Undcr Ihe pretext of journal- 
ism \ve have been submitting 
twaddle and weak attempts at 
liumorous salUes, and not a 
single thing which in any way( 
will help or gi ve us any idea 
worth taking and working out. 
We may rehel at the idea of 
being likened to grammar Į 
school children, būt the faci 
remains that in the book “Cre
ative Youth” \ve can find the 
work of normai high school 
children far beyond ours in 
seope, artistry, depth, and 
scholarship. (No 1 am 
salesman for this l>ook 
did not attend the high

not a 
and 1 
school

sol vesA student studies and 
problenis, doesn’t he? 
Well, what problem has 
submitted to the paper for so- 
lution, and what solut’on has 
been given? Suppose one of 
us was to ask of a college gra- 
duate among us: “Is college, 
in your opinion, worth while? 
If so, why? If you had a sum 
advanced to you covering ex- 
penses for four years, what 
would you do and \vhy?”

If these <|uestions \vere ask- 
cd: would we get an answer? 
VVould pertinent ųuestions start 
to be asked and answered? If 
so, let us hope some one \vill 
answer t liest*.

bevn

Cry Over Split Milk

Firstly, it relreves your 
nerves. And then there is the 
story of the charming little 
blonde dining vvith the big 
business man. The c. 1/ b. 
“‘innocently” got too elose to 
thie b. b. m.’s lighted eiga r 
vvhich ruined lier new chiffon 
(which she was quite tired of 
wearing for the lašt two 
inonths). And didn’t she cry 
and d>dn’t he console her and 
later on buy and buy?— Of 
course, cry over spilt milk; 
tbcy say history repeats itself, 
and even so, you are always 
su re to get sympathy, — 
especially i f you are a charming 
little blonde.

AU L. S. A. A. members are 
invited to a little “get acąuaint- 
ed” sočiai at the Assembly Hali 
of Mark White Square, 30th 
and Halsted Streets, on Wednes- 
day evening, September 28th, 
1927, at eight o’clock.

A group of Chicago Lith- 
uanians have long desired to 
kno\v and really t(> understand 
the young Americans of Litlf- 
uanian descent. For some 
reason these latter have ahvays 
been unaccountably aloof and 
foreign to anything Lithuanian, 
even lo their Lithuanian friends 
who are ever anxious to be 
friendlv and intimate with them 
and eager even to help them 
in any way possible.

May if not be to the youth’s 
advantage to learn a little about 
their Lithuanian friends and 
their desires and plans con- 
cerning them?

The youth might at least try 
a little to loosen the barrier by 
coming out lo the Assembly 

of Mark White Square, 
and Halsted Sts., Wed., 
28, at 8:00 P. M.

—F. H.

Hali 
30th 
Sept.

S.

Ah! Madame!
Voici! Mademoiselle!

—Eff Ess—

Styles, recipes straight Irom 
Paris, France! and in French, 
yes, every word of it in French! 
The “femina” is really a dif- 
ferent magazine, different, I 
mean, from the magazines that 
I have been reading, so that I 
just had to tell you all about 
it, too.

It is \vrittten in French, būt 
with even a very small know- 
ledge of that “captivating” 
languagv, you may fully enjoy 
the “femina”, a monthly ma
gazine published in Paris (and 
which I read in The Chicago 
Public Library).

Styles, beauty hints, health 
hints, society news, pastimes 
and games and home-decorating 
and “pique-nique” suggestions 
are all given to you very snap- 
pily and “frenchily” in the 
“femina”.

Even the advertisements, I 
thought. were a little diffeixmt 
from ordinary “ads”.

When you’re bored with 
everything else, girls, read, or 
glance through, the “femina” 
just for the fun of getting 
“frenchified” for a fevv 
moments.

Economic and General Bul- 
letin, No. 1£, (Lithuanian “Elta” 
Agency Service)—At the pre- 
sent time the Čiurlionis Gallery 
at Kaunas is the sole institu- 
tion in Lithuania which 
thanks to credits aDotted by 
the Ministry of Education, is 
enabled to carry on the work of 
collecting speciniens of Lith
uanian popular art upon a large 
scale. It may be necesssary to 
await tlie economic strengihen- 
ing of the country, when the 
Ministry of Education vvill have 
to fulfill the promise given in 
1925 to build a ]>ermanent 
spacious structure for the Gal- 
kry for which the architect V. 
Dubenckis inade plans in 1924. 
Nevęrtheless, notwithstanding 
the inadeųuate space provided 
by the present temporary build- 
ings, the Gallery continues 
zealously to collect samples of 
popular art, both by acquiring 
siutable exibits from individ- 
uals and by sending its own 
collectors to various places.

In eonneetion with the photo- 
grahing of the most cracter- 
istic specimens of our rural 
architėcture, the Gallery has 
concluded a contract with fbe 
artist Adomas Varnas, while 
to collect live specimens of 
popular art Justinas Vienožins
kis has proceeded to the lake 
regions of the Ežcrenai distriet, 
and the Gallery secretary, Vik
toras Kuprevičius to the Uk
merge and Biržai distriets. The 
artist Vytautas Bičiūnas in 
acordance with a special agree- 
ment xvith the Gallery, is leading 
an expedition of thrce persons, 
including two photographers 
and one sketeher. This expedi- 
tion is working in the Utena 
and Ežerenai disfriets and 
be there tvvo months.

will

in 
has

In order to Help them 
their task, the Gallery 
issued an appeal to the rural

odd

Special Meeting, Sunday, 
Si ptembcr 25, 1927, at 2:00 P. 
M., at 6028 S. Albany Av„ 
Chicago, III.

Eycuse, Please
In the lašt issue of The 

dents’ Corner’ REMEMBRANCE 
was not a translation of Nekal
tinkit Manęs—Vaidilos Ainis, 
as was printed through some 
error, būt of Atsiminimas—-Ka
lėdų Kaukė.

Stu-

Special Meeting, Sunday, 
September 25, 1927, at 2:00 P. 
M
Chicago, 111.

and valine of poular art are 
briefly explained and also in 
what manner the rural pubUc 
can assist the Gallery’s repre- 
sentatives to collect specimens 
of popular art. As soon as all 
these colkctors have delivered 
their material to the Gallery 
and if the latter’s temporary 
quaters permit, an exibition 
wiH be held of the articles col- 
tected, in order fo shovv vvhat 
has been accomplished during 
the summer monUhs by small 
groups of collectors.

American-Lithuanian Week
From July 25th to August 

Ist vvas styled the Americans’ 
Week in Lithuania, because dur- 
ing that period a large group of 
American-Lithuanian excur- 
sionists were entertained by a 
committee specially organized 
for the purpose at Kaunas. The 
guests visited the chicf places 
of interest.

The offical organ “Lietuva” 
emphasizes the necessity for 
the more frequcnt interchange 
of such excurcions by the tvvo 
great branches of the Lith
uanian people, in the home-land 
and the .United States.
Finish Professor in Lithuania 

Professor Jalo Kalima of the 
Helsingfors University has come 
to Kaunas with the intentlon 
of spending about a montli in 
Lithaunia in order to study the 
language, more especially that 
part oi tlie vocabulary which 
from ancient times the Finnish- 
Urgu peoples have bornyvvt'd 
from the Lithuanians. Professor

at 6028 So. Albany avė., Kalima vvas a great friend of 
the late Proefssor Būga and is

L S. A. A. MEMBERS
If you are at all interested in the L. S. A. A. and 

desire to remain active members, you will come to the 
SPECIAL MEETING, Sunday, September 25, 1927, at 
6028 So. Albany Avė., Chicago, III., at 2:00 P. M. — N. B.. 
— 2:00 P. M. Secretary, L. A. SADOWSKAS.

Seen, Heard, Or Read NEWS AND NONSENSE
—Eff Esą—

MORE TRUTH THAN YOU'D EKPECT
—Nuisance—

the words, “Thirten 
Wabash”. A fcw 
later she herself says,

Faintly there come to her starts afler the train, for the 
on the brakeman is motioning with 

moments his lantern that she follow.
Tliir- He is letting the air out of the 

tecn on the Wabash? I mušt lašt coach to stop the train.
get this train,” and grabs her Būt it movos farfher and 
brief case, umbrella, and books farther away from her.
and darts from the bench.

She begins to pound on the 
elosed door of the train, cry- 
ing, “Open the door! I \vant 

Open the door!” 
knocks

shouts: “Open the door!

As a rule, love stories are 
popular. They entertain, they 
thrill! At least for a little while. 
Here is one, hovvever, that will 
remain in the memory for a 
long, long time. If you have 
already read it, you will agree 
with what I • say about it, if 
you have not read it, let me 
acquaint you with one of the 
mo^t beautiful love stories, or 
poems, to l)e exact, that I have 
read and ex.pect to read.

I do not choose to (no, no, 
are not the words of 

I knew them

What’s the BIG idea?

Just ’eause Red Pepper said some- 
thing about New Sense’s vacationing 
East or West, now everybody suspects 
either Aldonna or Bill foi being this 
kolyum’s konduktor.

Well, just lemme tell you that I, 
New Sense, also had gone varaiion- 
ing — im my imagination. 
and 
Bill 
and

So there! 
could it be possible that erafty 
or clever Aldonna may be simple 
unassuming New Sense?

Love, ani’t it grand?

Our newleweds think it so! And 
why not? They sure look grand — 
in love and married!

this train!
And she pounds and 
and
Let me on this train!

“You cannot get on this .Irain. 
You’re too late. It’s starting 
to go. Koep away!” says a 
voice behind her.

this 
you, 
the

‘TVe got to get on 
tra*n!” she screams. “And 
vvhy don’t you call out 
trains loud enough for people
to hear? I don’t see why I 
can’t get on this train! And 
here, I vvaitcd tvventy minutes 
for it, būt I fcll asleep within 
the lašt ten minutes. Why, I’ve 
got to get this train!” She 
takes a step tovvard the tri|in 
with intentions of pounding 
again.

Hovvevcr it is afnady pulling 
out. Štili, “Open the door! I 
mušt got on!” she yells, racing 
beside the lašt coach. She 
reaches the end of the cement 
platform, yęt she calls, “Let 
me on! I vvant that train!” 
Gradually it movės farther and 
farther a vvay from her. Again 
she screams, “I’ve got to get 
on this train!”

Suddenly she leaps down to 
the traeks and cinders and

vvell informed about Lithuania. 
At Kaunas 
touch vvith 
logists vvho 
comed him 
i n

he has got -into 
Lithuanian philo- 

have vvarmly vvel- 
and will help him

every vvay possible.
The Automobile Chib 

of Lithuania
all

to know 
is a regularly con- 
Automobile Club of 
vvhich has already 

connections vvith

It vvill be of interst to 
travclers vvishing to tour Lith
uania by motor-car 
that there 
stituted 
Lithuania 
established
various similar bodies in foreign 
countries. The members
of foreign automobile clubs
can now on application obtain 
the usual Triptyųues vvhich are 
issued for the purpose in both 
the Lithuanian and y French 
languages. The address of the 
Automobile Club of Lithuania 
is 44a, Keistučio gatve, Kaunas, 
Lithuania.

i n 
lit-

Young Lithuanian Poet
Interest is being shovvn 

the reinarkablė poetic and 
erary talenĮ of a young Lith
uanian, Vacis šugždinis, vvho, 
allhough only fifteen years old, 
has had bis compositions pufc- 
lished since 1926. Unfortunately, 
ovving to the straitened circum- 
stances of his parents, young 
šugždinis has had to go to work 
as a compositor, to the grave 
detriment of his intellectual de- 
velopment in his speniai field, 
and his admirers are now 
m ak i ng it fforts to enable him 
to continue his schooling.

’ In the cinders, amidst the 
traeks, over the ties she runs 
after it. There kre* other trains 
in the yard. Their headlights 
glare in the darkness. One is 
switching to another track, 
perhaps fo the one i n which 
she is running. Būt she has no 
time to take notice. Her eyes 
are on her train, on the brake- 
man’s lantern, štili motioning 
to her to follow. “I mušt get 
that train!” is heronly thought.

In the cinders, amidsf 
traeks, up and down, up 
down over the ties, her 
body speeds. Tightly
clutchcs the books, the dang- 
ling briefcase, the umbrella 
\vhich hits her legs. A t con- 
stant intervals she pushes her 
hat u p from her eyes, for she 
mušt ever watch the lantern 
waving in the darkness. Some- 
times she stumbles, būt on and 
on she runs with her coat and 
scarf trailing after her in the 
air.

“I mušt get that
mušt giet on this irain!” 
the words that urge her 
“Oh! shall I never reach 
Will it never stop? Oh! I mušt
get this train!” and harder and 
harder she presses on.

At lašt she falls upon the 
steps of the train. Porters help 
her up takinK from 
briefcase and the 
Men had come from 
coachcs \vondering 
happened that the

the 
and 
tall

train! I 
are 
on. 
it?

her the 
umbrella. 
the front 
what had 
train had

stopped. They stand there 
looking at her (juestioningly. 
She i s thanking the brakeman 
and explaining that she “simply 
had to giet fbis train”.

She walks in; the porters fol- 
low. Past the berths she _\valks. 
Feel and heads stiek out on 
both sides pf her. The people 
cye her curiously. Būt on she 
\valks, and the porters IoIIiav 
\vith the briefcase and umbrel
la.

She sils do\vn. Thanks the 
porters. After arranging her- 
self, she starts searching 
tlirough lier pockets. Her foun- 
tain-pen, her eversharp, her 
compact, her change, her keys 
—yes, they’re štili all there. 
Shif has dropped nothing in the 
cinders, amidst the traeks, on 
the ties. The people watch her 
and smile.

The train jerks; it stops?This 
is her station. She pulls her 
scarf, gii'ts- together her coat, 
pushes up her hat, gathers her 
books, seižes the briefcase and 
umbrella and dashes off. A 
“Good-gye!” and a “Thank 
you!” she calls to the brakl
inau as she departs from the 
train.

“Oh! how foolish! How em- 
jarassing!” she thinks, trudg- 
ing- homeward. “Būt it xvas 
the only tbing for me to do. 
No train untU morning. Phones 
all out of order. Why, mother 
\vould have had me buried a 
million and one times! How I 
wish no one saw me xvho

and be good, Norbert! Don*t do any- 
thing in Urbana that you vvouldn’t 
do in Chicago, I mean, Cicero, except 
study.

play

are
the

a meinorable

not transla-
French, for

these
Mr. Coolidge; 
before he made them famous), 
I do not choose to tell you the 
stery of Bostand’s Cyrano de 
Bergerac, būt shall only touch 
upon a few passages that help 
make this 
love-story.

Following 
tions from
translation ahvays takes away 
from tlie beauty, they are būt 
poor explanations and hints at 
\vhat the real thing is.

In one billet-doux the lover 
telis Her that:

the greater the parl of his 
heart that she takes, the great
er his heart gro\vs — with 
love.

That: — i f kisses were sent 
by writing, She would have to 
read his letter with her lips.

To get the real significance 
of the following passages from 
a balcony scene, one ought to 
read the whole play:

this noxv-born love is a little 
l ivre ules who can strangle the 
two serpents, Pridc and Dis- 
trust.

When she told him that she 
could hardly hear him, he, 
standing below the balcony., 
explained:

it is night. In this darkness 
my words have to search for 
your ear. The reason that I 
easily catch your words, is be- 
cause I receive them in my 
heart which is big, whereas, 
your ear, it is little. Then too, 
your words came down to me, 
iience they come quickly; mine, 
go up to you, and therefore 
slo\vly and with some difficulty.

Farther 
comes the

No, no, dearest love, I did not 
love you!

Not only is this known as a 
beautiful love story, it is also 
ah excellent character study. 
Cyrano de Bergerac is a <‘per 
sonnage” not to be lorgotten.

Another love story, or play, 
that I want to tell you about’ 
is not so beautiful, in tact, it 
is horrible. I saw the play “An 
American Tragedy” at a Satur- 
day matinee when the audience 
is largely composed of women 
and hence is most responsive. 
To be sure, there were tears, 
sniffles, sincere “isn’t it ter- 
riblc?” heartfelt “it’s tragic!” 
and so on and all went home 
tired and worn out.

Yes, worn out! The play is 
tense t’r;; r’ vays call- 
ing the emotions, turely be- 
coming light and just amusing, 
and then būt for an instant. 
Since it was so tėnse, the 
audience was quick to laugh 
at anything the least bit laugh- 
able, so Ihat in the la»t scene, 
a prison scene, the audience 
laughcd at the wierd, unearthly 
screams, crles, shouts of the

Not enuf Work!

Yeh, Frances is not satisfied with 
being Editor, she’d even likę to be. 
printer, ’eause she says maybe then 
the “corner” would be arranged the 
way she’d want it!

Go to it, girlie, you’ve got my per- 
mission!

I wonder HOW MANY times Bill 
and Al K. had to drive around the 
block in order to drive by and acci- 
dentally meet the ręst of us coming 
out after the meeting.

(honestly, I’m just saying this in 
fun, boys)

They don’t likę it? Not mucht

Who said committee meetings were 
not wanted? were undesired? avoi- 
ded? Was it the members of the 
Constitution Committee? I rather 
doubt it — and so would you if you 
knew what its meetings were likee.

AMENDS’!

Stanley is so very sorry that he 
failed to mail the lašt number of 
The Studentą’ Corneer to its sub- 
scribers and wonders if he might re- 
instate himself by sending everybody 
t\w copies of this issue.

Warning, Men!

Be su re to come to the next L. S. 
A. A. meeting, BŪT ieave your straw 
hats at home if you don’t want them 
to be distributed as little souvenira. 
If you don’t believe me, ėsk Stanley, 
he knows why he does not wear his 
straw hat no more.

on in the story, 
passionate oath:

VVhatsamatter?

Tony T. no longer works in Jay’s 
drug store. Is it too many girte 
visiting there?

We’re Gonna Eat

at Junior’s dad’s Restaurant, if wo 
for what we’re gonna eat.pay

Who? Whq? Who?

can tell us whether LucyWho
imitates Stanley or is it Stanley that 
is trying to out-laugh our Giggles?

Somebody suggested a laughing 
contest.
Stanley, 
may win,

Better practice up a little, 
or your laughing-rival 

I hear.

No fui!

I sėd wuntz thet I wuz ei funi fila- 
sofur, būt heli I’m no fui. Naw 
sum guri, kold N iže Baby, az yu pra- 
bubli hav red, kleims shi iz in luv 
with mi. Am I tu biliv hur? Eni- 
haw I surtenli wil nat fol in. luv vvith 
aur, enihavv pat if I dont si hur.

Wen I si hur, — wel —. Būt shi 
kant fui mi, I no vvimun. Ther aie, 
ther lips, ther noz, ther chin, thei oi 
tel ei stori tu mi.

—filasolu;

ioomed 
vvhich,

prisoners - ali of 
I thought, vvere truly 

and liurrid and no t

knows me! 1 mušt have lookcd 
ridiculoiiB. Oh! būt they did! 1 
remember some faces, now. 
And to think, I wasn’t em- 
barassed, then! 1’11 never hear 
the end of this, I Vno\v.”

funny.
There werc eleven scencs i n 

all, which, thougli top many 
not to take away from the 
effect* o f 
ssary to 
stage as 
book.

the play, vvere nece- 
tell the story on the 
Dreiser did it in the
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Chicagos Moterys!
Skaitykit šitą žinią!

Duodama 
už 

jūsų seną 
skalbyklą

Nežiūrint 
dirbyatŠM, 
senu nu> 

stovio —
už parduodama kainų naujos

iš
jos 

arba

FEDERAL

IIMORtRRUA lAKlfAI H’ tai i>asida,’.vtų 10,000 pėdų LBlUDLllUnU LAIOftAI mkščio stulpas, aukštesnis, ne- 
------------ Igu aukščiausias koloradus kal- 

I.indberghas gauna tiek laiškų, I nas Pikes Peak.
kad imti, jam pusantro sim-Į Taigi nors visur dirbo didė
ti metų į juos atsakyti. —I i štabai sekretorių ir nors St. 
Kas jam rašoma? I Louis Prekybos Kameros 15

---------  I sekretorių j šešis mėnesius lai- 
Kada pulk. Charles A. Lind-1 ko įstengė atsakyti į 200,(100 

Lergh gegužės 21 d. atliko is-1 aiškų, visgi šimtai tūkstančių 
turinę kelionę, nuskrisdamąsj aiškų liko neatsakyta ir pulk. 

I be sustojimo iš Ne\v Yorko į I Lindberghas turėjo tenkintis 
Paryžių ir urnai su viena nak- Į Viltimi, kad siuntėjai supras jo 
čia pagarsėjo visame pasauly-I sunkią padėtį ir nerugos ant jo, 
jo, prieš jį iškilo didelis ir jani|neKavV atsakymų.
svarbus klausimas: atsakinėji-j. tik kad nebuvo jokios ga
mas j gaunamuosius laiškus I limybes atsakyti j visus laiš- 
Jis pirmiau niekad daug laiš-Į\USt Lindberghas net negalėjo 
kų negaudavo, o čia dabar ėmėLj8U laiškų pilta perskaityti. O 

Jis yra I įalige|is laiškų visgi jam buvo 
Pra‘ | labai įdomus.

Didelė didžiuma laiškų buvo 
asmeniškai atsa-1 sveikinimai; trumpi, nuoširdus 

niekurie s veik i n i- 
ir aukšta, gerai

$10.000 Accident POLIO’
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

e tik kad nebuvo jokios ga

Elektrinės
Skalbyklos

Veiki t Tuojau
šaukit

Randolph 1200 —
Local 66 arba 535

$10
įmokėti 

kitun leng
vai* iimo- 

kėjimais.

Carrying 
(ha r pe

T7 COMMDNWEALTH EDISON Q.Electric shopo
72 West Adams Street and Branchet

30

4

Pilną eilę ir didį pasirinkimą. Naują madų, 
geriausių Amerikos pečių išdirbisčių

Alcazar, Crown, Moores ir 1.1. Šildomus Pečius
Peoples Furniture Co. 
Krautuvės yra žinomos 
Chičagoje kaipo di
džiausi pečių pardavė
jai ir tas didis pardavi
nėjimas visuomet de- 
leidžia šioms Krautu
vėms parduoti geres- 

■ nius pečius už žemesnę 
kainą.

Matykite
PEOPLES FURNITURE CO. KRAUTUVĖSE

žinoti, kad Peoples 
Krautuvės parduoda 
pečius vien tik pastovių 
išdirbisčių, idant mu
sų pirkėjai galėtų gau
ti pečių dalis, patarna
vimą ir pilną užsiganė- 
dijimą per ilgiausius 
metus. — Veikite tuo
jaus, pasirinkite sau pe-

naudokite didžiu pasi
rinkimu ir žema kaina.

Naujausios mados, dailiausio padarymo, minėtų is- 
dirbisčių seklyčioms pečiai po

$68.00, $75.00, $90.00, $100.00, $125.00
Kietoms anglims vartoti šildomi pečiai po
$50.00, $65.00, $80.00, $88.00, $95.00

Minkštoms anglims kūrenami pečiai, minėtų isdir- 
bisčių, dailus ir parankus po ! t

$9.50, $12.45, $16.75, $19.50, $22.75
Ant mažo ar didelio įmokėjimo, nuvešime j Jūsų na
mus kada paliepsite. —

Didžiausios Lietuvių Krautuvės Amerikoje

4177-83 Archer A v. 1922-32 So. Halsted St.
Brighton Parke Prieš 19th Place
M. KEŽAS, Vedėjau J. NAKROŠIS, Vedėjas

ir užvertė jį laiškais, 
nuoširdus vaikinas ir iš 
dž ų tarėsi pats j visus gautus 
svcikinimv.s 

kyli. Bet greitai įsitikino, kad I sveikinimai; 
tai jokiu bud u negalima pada-1 nai parašyti 
ryti. I apdirbta kalba, šalę sveikinimų

Tur būt jokis žmogus pa-1 yra daugybe eilių, pašvęstų 
šauly nėra gavęs tiek daug laiš-1 Lindberghui. Tokių eilių gau- 
kų, kiek gavo jų Lindberghas I ta apie 5,(MM).
po sėkmingos kelionės oru į I po to, savo skaičiumi, seka 
Paryžių. Nuo gegužės 21 d., I maldaujantys pageliais laiškai, 
kada jis perskrido Atlantiką, I parp jų daugybė širdį verian- 
iki birželio 17 d., kada jis su-1 <jų laiškų, kurie ir skaitnn- 
grįžo į St. Louis, jis buvo ga-1 tiems laiškus klerkams ne vie- 
vęs daugiau kaip 3,;>00,000 laiš-1 nę ašarą išspaudė. Jei Un<l- 
kii, 100,000 kablegramų ir te-1 l^rghas butų visiems suteikęs 

' kgramų su pasveikinimais ir I prašomą pagelbą, tai kad nors 
1 1,000 siuntinių su dovanomis I .įs jr visus milioninius pasiu- 

I ir prekių pavyzdžiais. Net ii Tymus butų priėmęs, tai jis vis- 
dabar, kada praėjo jau keletas | jek butų skurdžium likęs. Sun- 

• mėnesių po tos sėkmingos ke-1 ><u tikėti, kad tokioj turtingoj 
lionės, jis kasdic gauna dau I r viskuo pertekusio] šaly bu- 
giau laiškų, negu vidutiniška I -ų tk'k daug skurdo, tiek daug 

FZ” * lirma į mėnesį laiko. I nagelbos reikalingų žmonių.
\ os spėjo Lindberghas at-1 |’arp pagclbos reikalaujančių, 

skristi i Paryžių, tuoj pradėjo i?e abejonės, buvo daug sukčių 
tūkstančiais plaukti sveikinimo Į r profesionalių elgetų, bet bu- 
telegramos Į Amerikos amba- Į /o jr nuoširdžių maldavimų 
sadą Paryžiuje. Pirma jo min-Į UIO žmonių, kuriuos begalinis 
tis buvo atsakyti j visas teleg-1 /argas prispyrė maldauti pa
ramas asmeniškais laiškais. Bet Į ^eibos nuo visai nepažįstamo 
ant rytdienos Lindberghas pa I žmogaus, štai viena našlė, ku
rnate, kad tai bus labai sunkus Į pį ]ovoj išgulėjo 18 metų, mal- 
darbas, nes suplaukė tiek te- j |auja keliolikos dolerių, kad 
legramų ir laiškų, kad ambasa-1 galėtų nors naujas užlaidas 
dorins Herrick turėjo pavest1 I uisipirkti kambariui, kuriame 

į jiems atskirą kambarį ir pri- Į ,į tiek daug metų išgulėjo. Mal- 
statyti aštuonis klerkus sor I lauja pagelbos našlaičiai, naš- 
tucti laiškus. 'Toliau ėmė dai I ės, žmonos, ^kurios pametė sa- 

I daugiau plaukti laiškų ir teleg-1 vo vyrus ir bando savystoviai 
ramų, taip kad klerkų skaičius! gyventi, nepatenkinta duktė, 
nors liko padidintas tris sy-1 <urj pabėgo iš namų tikėda
vus, ir visi dirbo viršlaikį, jau nosį mieste rasti laimę, liet 
nebegalėjo apsidirbti. Kur jisl -adusi vien vargą ir apsivyli- 
nė važiavo, į Ix>ndoną, Briuse-1 mą. Tūkstančiai tokių žmonių 

I lį, Cherbourg, visur jis rado Ltsikreipė prie Lindbergho, 
dideles krūvas laiškų ir teleg-1 maldaudami jo pagelbos ir už- 
ramų. Tai buvo širdįngi sveiki-1 tarimo. NiekUriie laiškai prašė 
nimai <lel pasisekimo jo sun-Tįk jo patarimo, štai vienas 
kios kelionės, sveikinimai nuo ?aražiaus savininkas prašo pa- 
motinų, senų žmonių ir jau-harti kaip geriau “valves” nu- 
nuolių; sveikinimai nuo karalių, I yrainuoti, nes esą ką jis ne 
mokslininkų, rašytojų, visuoineJ larąs, vis neišeina taip kaip 
nes darbuotojų, įvairiausių kle-1 reikėtų. (Jai esą todėl, kad jo 
sų ir luomo žmonių, net nuo lloįVe nuolatos jį kvaršina ir 
pabastų ir elgetų. Visi tie svei-1 neduoda jam ramumo, taip kad 
kinimai jaudino jaunąjį Lind- jįs negali susikoncentruoti prie 
berghą ir vis dar jis norėjo | darbo, 
jiems visiems asmeniškai laiš
kais atsidėkuoti, nors jau 
kiai buvo matyt, kad jis to 
kad negalės padaryti.

Jis pats tame įsitikino

aiš-
nie-

su-

žęs i Washingtoną jis rado, tris 
vežimus laiškų, kurie susirin
ko Wa»hingtone, Lindberghui 
grįžtant iš Francijos laivu į 
Jungt. Valstijas. Didelis West- 
ern Union trokas atvežė jam 
telegramas. Butų reikėję dau
giau dešimties lengvesnių tro- 
kų atgabenti vien siuntinius — 
dovanas ir prekių pavyzdžius. 
New Yorke keli cįesėtkai kler
kų ir stenografų dirbo dieną 
ir naktį, kad kaip nors pasivyti 
su vis didėjančiu darbu.

Čia Lindberghas įsitikino, 
kad jis jau nebegalės asmeniš
kai į visus laiškus atsakyti. 
Jam buvo nurodyta, kad grei
tas diktuotojas su dideliu šta
bu patyrusių stenografų gal ir 
galėtų atsakyti į visus laiškus 
į 70 metų. Bet pirm negu jis 
baigtų du trečdaliu savo darbo, 
jis butų jau miręs nuo senat
vės. Lindberghas gi nemoka nė 
diktuoti, ne rašomaja mašinėle 
rašyti ir viską rašo ranka, tai 
dirbant visą laiką, jam imtų 
atsakyti į laiškus mažiausia 150 
metų laiko. Vien popiera laiš
kams, jei ją ištiesti vienoj ei
lėj, siektų nuo New Yorko iki 
Denverio; jei gi sudėti į kru-l

(Bus daugiau)

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

ikumas.
331& South 
Haisted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2800

Skaityk šitą —
Dabar!

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

White Star Line 
Red Star Line 

INTERNATIONAL MEKCAN- 
TILE MARINE CO.

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

127 So. State St.
Chicago, III.

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

Inter-Ocean Casualty C)
A Stock Company

SPECIAL LOSSES FOR

LOSS OF

If sustained 
in the 
manner 

described in 
Paragraph 1

If Hustained in 
the manner de- 
sribed in Para- 
graphs 2 to 9 

inclusive

Life .............................................................
Both Hands ...............................................

Both Feet ...................................................
Sight of Both Eye« ..................................
One Hand and One Foot..........................

One Hand and Sight of One Eye...........
One Foot and Sight of One Eye...............

Either Hand ......................... v.................. .
Either Foot .................................................
Sight of Either Eye..................................

$10,000.00
10,000.00
10,006.00
10,006.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00 ,

$500.00
• 500.00

500.00
500.00
500.00
500.00
500.00

. 250.00
250.00
250.00

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

PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metų amžiaus, neški- 
riant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos stovio, gali gauti vieną iš šių 
kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ 
skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų 
šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos į NAUJIENŲ ofisą kartu su 
registracijos mokesčiu.
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštį nere- 
guleriai, gali gauti šį ap
draudos kontraktą sumo
kėdami 75 centus regis
tracijos mokesčio ir pre
numeratą. 
VEIKITE ŠIANDIE! 
Visą, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktą, ir 
tokią didelę apsaugą, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančiu aplikaciją ir pri
siųsti ar atnešti į NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuojaus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas apdraustąjam. 
Neatidėliokit šio reikalo 
ant rytojaus — imkite ir 
atlikite tuojaus!

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

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Iriter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ skaitytojams, čia jdedu registracijos 75c.

Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
šitą plicy per vienus-metus.
Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus. 
Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu j 
tę 18 centų.
Siuntinėkit man NAUJIENAS 
per vienus metus už Chicagos 
Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 
apdraudos registraciją.

Vardas ............................................ -.................... Amžius .
(Pasirašykit aiškiai su paišeliu. Juodylas liejasi)

Apdraudos Gavėjas .........—*..................................................
Gatvė Adresas
Miestas...........
Užsiėmimas ...

Prisiųskit Šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba'čekiu

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

ir liudiju kad —

Padčkit 
ženkleli 
i tinkamą 
kletkutę 
paženklinimui 
savo 
atsakymo

savai-

paštu 
>7.00, 

75c.

Valstija

.... Apt.
Tel.......

PAGERINIMAI PRIE CUNARD 
KOMPANIJOS LAIVŲ

Trans-Atlantlc Koin-
laivus: 

ir 
greičiausi 

I)a-

Didžiausia 
panija, Cunard Line, guri turi ži 
n otrus tris ekspresinius 
BERENGARIA, AŲUITANIĄ 
MAUBETANIA, jie yra greic 
ekspresiniai laivai pasaulyje, 
bar yra ant jų padaryta vieta dėl 
trečios klesos pasažierių, kurie va
žiuoja i Lietuvą.

Jų moderniški laivai išvažiuoja 
iŠ New Yorko kas pelnyčių per 
Plymouth, Havre ir Londoną, veža 
trečios klesos pasažierius nuo 
sėjo 16 dienos. Ir taip bus visą' 
rudeni, žiemų ir pavasarį.

Sekami laivai plaukios kas savai
tę

GERMANIS, 20,000 tonų. CORA- 
NIA, 20,000 tonų. LANCASTRIA, 
16,500 tonų. TUSCANIA, 16,500 to
nų.

Mr. H. P. Borer, Generalis Ma- 
nageris Cunard Unijos pareiškė, 
kad jam yra malonu pranešti, jo- 
gei tokie moderniški ir geri laivai1 
veš ir trečios klesos pasažierius. 
Kainos nebrangios, o patarnavimas 
geras. Jis tikisi, kad daugelis lie
tuvių važiuos į Lietuvą tais laivais.

Reiškia dabar galės trečios kle
sos pasažieriai keliauti Lietuvon 
kas savaitę.

rug-

----- ...--------- c . ----------------- --------------

G E B B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..............-.....................
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...................-....................
Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

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

VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septyniuose tomuose -.... -.............. 17.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ............................. .............-............ 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOSOS VADOVĖLIS ............................. -....................— 55c
Namų darbai, naminė aąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

>2.50

S1.5O

>3.00

50c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva^ už pigių 
kaina, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

Garsinkitės Naujienose
Siuskit pinigus per 

NAUJIENAS

Garsinkitės Naujienose Garsinkitės Naujienose



Ketvirtadieni, 99 ^7
Mm* k "

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Vilniaus Diena
Ruošiama Lietuvių Auditorijoj 

ir kitose vietose

dalyvankite skaitlingai rugsėjo
25 d., apskričio suvažiavime.

—K. J. Semaška,
Apskričio Sekretorius.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų | 
senas žaizdas, ligas rectal, į

Dr. J. W. Beaudette

; Pranešimas SLA. 6-to Ap 
skričio Delegatams

vius nekokioje šviesoje. Tai' 
nedovanotinas apsileidimas, 
ypač musų inteligentijos.

Tiesa, nuo pat “dėdės“ šerno 
mirties dažnai buvo kalbama 
apie pastatymą jam paminklo 
ir kartą jau buvo net ir komi
tetas susitveręs. Bet, musų ne
laimei, šiandien nėra dar nei 
paminklo-, nebeliko nei pamink
lui statyti komiteto. Tokiai ap
gailėtinai. padėčiai esant, mes, 
žemiau pasirašę, turėjome tver
ti naują komitetą ir visu uolu
mu griebtis darbo, kadangi jau 
ilgiau šio būtino reikalo vilkin- į 
ti nebegalima.

Niinjui Hiisikurusio komiteto i-iai turės pvoįoj. 
tikslu yra atidengti dėdes Ser susipažinti su i_ 
no paminklą 30 d. gegužės, mis.
1928 m. Taigi laiko tebėra tik 
septyni mėnesiai. Bet darbas 
vistiek turės būti atliktas, vf- 
minklą pieš ir dirbs lietuviai ti ir dažnus priminimus daryti, į??
artistai ir skulptoriai, kurių do- apie delegatų priedermes. Kaip -1 .
mei komitetas netrukus pa- matosi, pas mus to tobulumo j)as eismais 
skelbs konkursą. Todėl šiuomi nėra. Mat, geriau kur pas kai- *Um' 
ir kreipiame visuomenės domę myną pasisvečiuoti, negu sve- 
į tai, kad pasiskubintų su au- čiuotis su parinktais atstovais, 
komis. suvažiavimuose. Jeigu niekas

■ Visos Amerikos lietuvių pa- nesirūpintų progresu, tai mes 
žangios organizacijos Ir pavie- greit netektumėm to, ką turi
niai žmonės, kurie nuoširdžiai me. Bet musų apskrityj dar nė- 
prijaučia šiam kilniam darbui, ra taip bloga, rodosi galėtų bu- 
malonės nevilkinami prisiųsti ti ir geriau.
savo auką šerno Paminklo Fon-[ Kuopos, išrinkusios delega- 
dan. čekius reikia rašyti ir Mo- tus, labai daug pasitiki, kad jie j 
ney Orderius pirkti vardu dirbs ir lankys apskričio posė- 
šerno Fondas, ir prisiųsti f i- džius. Gerbiamieji, yra ne ma- 
nansų sekretoriaus antrašu: S. žai apsiėmusių atstovų, kuriuos 
K. Grišius, 2441 W. Maręuette rasime rekorduose, kad šiais 
Boad, Chicago,. III. metais nelankė apskričio suva-

! Pasitikime, kad šis musų 2o- žiavimus. Taigi šių metų kon- 
dis nepi-askambes pro pažan- ferencija bus paskutinė, nes 

metai gios visuomenės ausis Ir musų sekama įvyks sausio mėn. 1928. 
šernas darbas bus tinkamai paremtas. Todėl visi delegatai bukime šia- 

yra palaidotas Tautinėse kapi-. 
nėse tokioje vietoje, kurią gali 
surasti tik artimiausi jo arau-' 
.įai ir jo kulturinius darbus j-( 
vertinantys vietiniai lietuviai. 
Gi plačiąja! visuomenei jo ka
pas nėra žinomas ir nesuranda-1 

ji apsivedė mas. Ilgiau taip negali tęstis, 
įstojusi * Visos kultūrinės 

Ji kaitins dainius, poetas.

to nesulauks. Jis esąs užvydus 
ir vadindavęs ją godžia pagar
sėjimo.

Šarkiui pagerbimui pietys
Vakar Hamilton kliube buvo 

surengta pietus pasimatyti ir 
pasipažinti su kumštininku Šar
kiu. Pietums atsilankė skaitlin
gas kelių dešimčių lietuvių bu
ria. P-nas Bagdžiunas buvo ce
remonijų vedėjas.

P-nas Elias, Universal State 
banko prezidentas, įteikė p-nui 
Šarkiui Lovii.gr Cup — gryno 
sidtvOro didelę taurę.

Apart kitų, žymiausių Ghica
gos lietuvių gyvenime asmenų 
parengime dalyvavo Dr. Bren- 
dza, p. Komaiko, Dr. Davidonis, 
Dr. Biežis, Dr. Zalatoris ir kiti 
profesijos žmonės, . Lietuvos 
konsulas p. žadeikis, pp. Rozen, 
skis, Sinkus ir kiti, viso labo į 

I iet i ' asmenų. Iš Town of Lake 
'( 1 kolionijos dalyvavo pp. Ka/J-

va, Ežerskis ir Zolpis. Dalyva
vo taipgi kitų kolionijų prasi
siekusieji lietuviai.

Pietus buvo ne formaliai, jie

Ateinančio mėnesio pradžioj 
įvyksta metinė Chicagos lietu
vių iškilmė — Vilnimis Diena. 

Vilniaus Vadavimo Komite
tas drauge su daugeliu vietos 
organizacijų baigia galutinai 
nustatyt visą programą. Kurj 
tikimasi, pasirodys plati ir 
įvairi.

Bus pakviesta žymios artis
tinės pajėgos, tame skaičiuje ir 
vienas choras bei orkestras. 
Kalbėtojai taipgi busią rinkti
niai. Iškilmės įvyks 
Auditorijoj, penktadienio vaka
re, spalių 7 dieną, o kitose Į 
kolonijose vėliau.

Panašus apvaikščiojimai bė
gyje paskutinių kelių metų bu- bu;;”^ei'čkiu“ įraugiški."'Retai 
vo labai pasekmingi. Obalsis.
jog Vilnius priklauso Lietuvai 
praskambėdavo taip plačiai,' 
jog net svetimtaučių spauda 
turėdavo apie tai rašyti.

šiuose metuose, Vilniaus gė-' 
dulo dieną reiktų padaryt dai 
didesne ir reikšmingesne —V.

tur būt kada pasitaiko taip 
smagus ir draugingi pietus.

(Bytoj bus daugiau)

Visuomenės žiniai

Gražuolė Kazlauskaitė 
ieškos perskyrų

Gražuolė Estelle Kaziauskai- 
tė-McBath, kuri laimėjo “Miss 
Chicago“ vardą, bet dėl apsive- 
dimo tą vardą pralaimėjo, da
bar per savo advokatą Charles 
E. Smith ruošiasi 
perskyrų nuo savo 
McBath, su kuriuo 
birželio 13 d., jau 
gražumo kontestą.
savo vyrą žiaurumu, nes per jį mokslo vyrus turi 
ji netik neteko 
“Miss 
ko ir 
kaipo 
gina; 
su ja
žiauriai.

pareikalauti
vyro Earl

šerno paminklo pastatymo 
reikalu

Praslinko jau penki 
kaip rašytojas “dėdė’'

tautos savo 
rašytojus ir 
tinkamai j- 
paminklais 

itžymėję jų kapus, kurie daž- • | • « -a • • •
progos tapt: vertinę, puošniais

.America“, bet dar neie- _ r__, ____ ____
dovanų, kurias ji laimėjo nai būna įkvėpimu — inspira- 
gražiausia Chicagos mer-’cija gyviems rašytojams, daili- 
betgi svarbiausia, kad jis,ninkama, mokslininkams ir vi- 
apsiėjęs šiurkščiai Ir net1 suomenės veikėjams. Kulturin- 

Esą jis savo motinai gi žmonės, gerbdami savo mi- 
įtaisęs puikius namus, nupirkęs rusins didvyrius, stumte 
jai brangų automobilių, o savo mia gyvuosius prie didesnių pa- 
žmonų, įtalpinęs viename kam
barėly hotely ir dar vertęs ją 
ruošti valgį ir indus plauti, yis, kiu bildu auga — tautų kultu- 
esąs motinos išlepintas vientur- Į vinis lobis.
tis sūnūs ir su tokiu sugyven- ' Mes, lietuviai, irgi esame kul
ti esą negalima. Kazlauskaite- turinės tautos vaikais ir turi- 
McBath išsikėlė gyventi pas me daugiau kaip vieną didelės 
savo tėvus, kurie gyvena 6255 sielos brolį — meno ir mokslo 
Grace St. • augštenybių pasiekusį didvyrį.

McBath gi sako, kad jo pa- Mes net savo Himne giedam, 
čia jį apleisti prikalbinę jos kad musų tėvynė Lietuva yra 
tėvai, kurie buvę nepatenkinti, didvyrių žemė. Bet nelaimė pas 
kad ji apsivedimu pražudžiusi I mumis yra ta, kad mes dar ne-' 
daug gerų progų pasižymėti, išmokom savųjų brolių ištobu- 
kaipo gražuolė. Ešą, jei ji gry- lintas sielas tinkamai suprasti,' 
žtų, tai jis mielai ją priimtų.'įvertinti ir pagerbti. Užmirši- 
Bet Kazlauskaitė sako, kad jis mas “dėdės

sin

stangų, prie didesnio pasiauko
jimo ir augštesnių tikslų. To-

| Pastaba: Mano ofiaaa dabar randas) 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTnMVTRTSTAS

LIETUVIS AKIŲ SPEC1ALISTAB 
Palengvina akli įtempimą, kuria 

uati prieftaatimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, akaudamą akių karitj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 

l romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai. 10 
liti ft vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. AslUand Avė. 
Tei. OoMlevard 7589

SLA. kuopų delegatai į 6-tą
Apskritį, novoms nenoromš tu- Šiandie kumštynės 

'rime, rengtis ir dalyvauti ap- -----------
skričio suvažiavime kuria ( ^jandie vftkare Grant

L-'1*'8 '?- ■’ 71 t • <įaf*o e.' stadione (vyks didžiosios kum- Ačiū vietinei 74-tai kuopai x. _ , . .. . x i- štynės už čempionatą tarp Jack tenai yra paimta graži sale,.. . • x • •„ . « i • . Dempscy, buvusio čempiono irBessemet Parke, prie 89 n- m ji \ ». J .. . . .. Gene Tunney, dabartinio čem-Muskegon avė. Beikia pasakyti,' . T. .n r ... v. . r piono. Kumštynių rengėjas jog 6-tas apskrity, s.oje koho- ard tikisi\iek sutrau.
.nijoje apsilanko dar pirmą... .... . , . .i x m j i • x- • • ot a kti publikos, kad bokseriams karta. Todėl vietiniai SLA. na- .. . □
■rua tur&a dalyvauti ir 31o« kumštynes duos virš pus-

I svečiais-viešnio- ^tliono dolerių, o ir jam
pačiam gal arti tiek pinigų liks.

i Abu bokseriai vakar užbaigė 
Delegatai. treniravimąsi ir dabar ilsisi.

Rodosi, nereiktų daug kalbė-’Abu yr« d!d,ele 
sauga, kad niekas netrukdytų 
jiems ramumo. Buvo dedama 

‘ i sustabdyti 
, bet nepasisekė, 

nes kumštynių priešininkai vi
sur pralaimėjo.

Netik kad daug pinigų bus 
sumokėta už įžangą (įžangos 
kaina yra nuo $5 iki $40, bet 
spekuliatoriai ima kelis kartus 
daugiau), bet dar daugiau Žmo- 

i nes pralaimės laižybomis. Lai- 
žybomis bus prakišta irgi mi- 

Į Ilonai dolerių.
Vyriausios kumštynės prasi

dės kaip 9:30 vai. vakaro, CJii- 
cagos laiku. Preliminarinės 
kumštynės (antraeilių porų) 
prasidės kaip 8:15 vai. Kumš
tynės tęsis ne daugiau kaip 10 
roundų, po ko bus išneštas nuo
sprendis, jei iki to laiko vienas 
kito kumštininkai neparmuštų. 
Tikimąsi, kad kumštynių pažiū
rėti susirinks 150,000 žmonių, 
kurie Bickardui sumokės $2,- 
750,000. Bet vietos bus dar dėl 
poros desėtkų tūkstančių žmo
nių. Po piet į Grand parką ne
bus įleidžiami joki automobiliai, 
apart tų žmonių, kurie turi ti-! 
kietus j kumštynes.

me apskričio suvažiavime.
Daug darbo

šerno Fondo Komitetas:
Stasys Rodis, Pirm.
K. Katkevičienė, Vicepirm.
P. Z. Zalatoris, M. D., Ižd.l Praeitas suvažiavimas gegu- 

Grišius, Fin. Sekr. žės mėnesyj yra nutaręs daug 
Švitra, Susineš. Sek. svarbių dalykų 
Bardauskas, Iždo gi. 
Semaška, Iždo g:.

S. K. 
Julius 
Jonas

k. t. steigimą 
knygyno, organizavimą jaunuo
lių įvairiose kdlionijose, steigi
mą mokyklėlių ir tt.

... . . .. Buvo išrinkta komisiįa, kadi
I)u jaunuoliai nuteisti išdirbtų jaunuoliams veikimo 

kalėjiman visam
amžiui;

jaunuoliai,
19 m., 6321
Victor Walinsky, 18 m.,
S. Marshfield avė., liko 

kaleji-

Du 
Gali, 
st. ir 
5033
nuteisti visam amžiui 
man už nušovimą policisto Jo- 
seph Bender, prie pastarojo na
mų 1650 W. 57 st. Jie be to 
liko kelis kartus nuteisti nuo 
1 iki 14 metų (tris kartus) ir 
nuo 1 metų iki gyvos galvos 
(du kartu) kalėjiman už įvai
rius plėšimus. Jų draugas 
Fred Bose, 18 m., 6515 So. 
Ashland avė., liko nuteistas už 
plėšimus nuo 1 iki 14 metų 
Įėjimam

planus, nes jau prisiartino tik
rasis darbo laikas. Reikia pasa- 

1 kyti, kad šiuo1 svarbiu klausi- 
William A. mu turėsime gyvai susidomėti. 

S. MozartĮČia viena apskričio valdyba ar 
komisija nepajėgs ištesėti, rei
kės didesnį skaičių grupių į- 
vairiems darbams atlikti. Tad 
matome, kode! yra reikalinga 
daug atstovų ir kuopų.

Musų SLiA. 6-tas apskritys 
besukdamas ir beplėšdamas sa
vo ribas, vis labiau tampa at- 
sakomingesnis prieš visą SEA.

Kalėjimas visam amžiui 
už pavogimą auto

mobilio 
_____________t

ku-

Atsišaukit
Peter Pex

Atsišaukite į Naujienas, 
šerno stato lietu- Jums yra svarbi telegrama.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Rp . DubicKo Pakvietimas
Atvykę bile 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 Par’or — taipgi turiu užkandžių, cigarų ir taboko; per tat aš nuo
širdžiai kviečiu visus savo pažįstamus ir draugus turėdami progą atvykti 
pas mane draugiškam pasikalbėjimui. Su gilia pagarba,

PIUS DUBICKAS, 1606 SO. HALSTED ST.
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VIKIUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.
• Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- mo, 
lioj nuo 2:30 ikj 4:80 po piet]j

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFOSD 1480
TELEFONAS C ANA L 9464

Simpatiškas
Mandagus
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 Sb. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 8794 ir 8094 
SKYRIUS ’

8201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

>*■ Te]. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Aubnrn Avė.
CHICAGO. ILL.

GALIMSKI
21 d., 5:30 v. 

sulaukęs 14 
Gimęs Ghica-

ANTANAS
Mirė rugsėjo 

ryte, 1927 m., 
metų amžiaus, 
goj, o dabar gyveno Pleasant 
Prairie, VVisconsin. Paliko di
deliame nuliūdime savo myli
muosius ir mylinčius tėvą Ka
zimierą, motinų Stefonia, bro
lį Leonų, 'seseris (Jhristiną ir 
Valorlą ir kuiną A, Chepaus- 
kį. Kūnas dabar randasi pri
rengtas į paskutinę kelionę 
namuose Pleasant Prairie, 
Wis.

Laidotuvės įvyks rugsėjo 
•24 d., 8 vai. ryte iš namų į 
šv. Jurgio bažnyčią Chicagoj, 
11 vai. ryte bažnyčioj atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Antano Galimsko 
giminės, draugai ir pažįstami 
ir taipgi draugai likusių nu
liūdime jo mylimųjų esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame 
Tėvai, Brolis, seserys 

ir kūma.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius S. P. Mažeika Tel. 
. Yards 1138. Del platesnių in

formacijų kreipkitės prie gra- boriaus.

S. D. LAGHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balza m uotoj aa 
2314 W. 23rd Place 

Chicągo, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at- 
si&aukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canai 1271 
ir 2199

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

Garsinkite Naujienose
/ h

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

Announcements 
Praneiimai

Albert C. Woods liko nuteis
tas visam amžiui kalėjiman už 
pavogimą automobilio. Tokia di 
dėlė bausmė duota todėl, kad. 
jis liko pripažintas nepataiso-i 
mu kriminalistu, jau pirmiau! 
kelis kartus sėdėjusiu kalėjime. 
Tai yra pirmas kartas, kada 

.............o... .... t___  ....... 'panaudota įstatymai apie nepa- kiekvienas, kuris daugiau kaip 
organizaciją. Kuopų suderintas taisomą kriminalingumą, kurie į vieną kartą yra sėdėjęs kalėji- 
veikimas turi didžiai svarbią leidžia žmogų teisti kalėjiman me. 
reikšmę musų SLA. organizaci- visam amžiui, i
jai. Nėra senas musų apskritys, menką prasikaltimą 

pasidarbavęs, u papildęs.

Sulig tais įstatymais nu- 
nežiurint kaip teistasis negali reikalauti pa- 

j jis butų liuosavimo iš kalėjimo ant pa- 
bet yra daug pasidarbavęs, u papildęs. Nepataisomu krimi- roliaus ar pataisai. Woods keli- 
dar daugiau yra užsimojęs at- nalistu gi gali būti pripažintas na paduoti apeliaciją.
siekti ką viena kuopa, ar bile 
organizacija negalėtų atlikti? 
Darbo turime daug, reikia nuo
širdžiai atsidavusių darbuotojų.

Šiame suvažiavime labiau tu
rime koordinuoti visą veikimą,* 
nes vasaros laiku mažai kas 
dirba. Vienas-kitas sumanymas 
tik pradėta vykinti, bet vis 
laukta patogių progų. Pradėtie
ji sumanymai yra sunkus įvy
kinti be visų kuopų ir delegatų 
bendradarbiavimo. Visi žinome, 
jog ateinančiais 1928 metais 
Įvyks SLA. seimas — kitas' 
svarbus klausimas, kuri turėsi
me imti domėn. Todėl, geria
mieji delegatai-tės, kaip sykiu 
visi visuomenės darbuotojai,1

Metinės Mirties Sukaktuvės
EDMONDO CZESNOS

Miręs rugsėjo 25 d., 1926. Už jo sielų bus laikomos pamaldos, 
pėtnyčioj, rugsėjo 23 d., .1927, 8 vai. ryto Šv. Kryžiaus Parapijos 
Bažnyčioj. Prašome giminių, draugų ir pažįstamų 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 
nedėlioj rugsėjo 25 d., paskirtoj vietoj, apie 5 vai. po pietų bus su
rengta paminėjimo vakarienė.

NULIUDE TĖVAI, BROLI A t IR SESUO.

SI

New Tune Each

iltimi i>)

RoReland. — LSM. Batelio repe
ticija veikalo “Du broliu“ įvyks 
pčtnyčioj, rugA. 23 d., 7:30 v. v., 
Strutnilo »vet. Visi, kurie turit pa
siėmę roles, būtinai dalyvaukite.

Komitetas.

Personai
Asmenų Ieško

TONSILAI IR ADENOIDAI 
TIK UŽ $25

Širdies ligos ir reumatizmas paeina 
nuo ligotų tonsilų. ISimkit juos dėl 
savo apsisaugojimo, Dr. Frank L. 
Nathanson, 3846 W. Madison St. Van 
Burer ^556.

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-divpion že

mę ir jums nori panaikinti kontrak
tus arba jus nesutinkate su kontrak- 
u, tai pasimalykit su manim tuojau.

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

LIETUVĖ mergaitė ieško dar
bų lietuviškoj įstaigoj (ofise arba 
banke). Baigusi keturių metų sek
retorės kursų. Kreipkitės Hemlock 
2107, 7007 Sq. Artesian Avė.

Help Wanted—Malc-Ėemale 
Darbininkų Reikia

VYRAI, MOTERYS
AR JVS NORITE DIRBTI?

Jei taip, tai mes parodysime 
jums, kaip j vieną valandų jūsų 
vakarų liuoso laiko, arba dieną, 
uždirbsite $40 j savaitę.

Pasauly didžiausi, bet naujausi 
industrija privertė mumus atida
ryti keletą naujų deparlmentų. Ne
daro skirtumo ar jus esat profe
sionalas ar amatninkas, mes turi
me vietų dėl jūsų. Industrijos nii- 
lionai dolerių remia šitą įstaigą. 
Mes pertikrinsime jus be jokios 
abejonės, jei tik jus sutriksite mums 
vieną valandą savo liuoso laiko, 
mes mokėsime jums $40 į savaitę.

MES PERT1KRINOM KITUS 
PERTIKRINSIME IR JUMIS

čia visai 
nieko parduoti, o jūsų

i 
projektais 

esate 
galite

Darbas yra paprastus, 
nereikia . t
proga dėl didesnio pasisekimo su 
Amerikos didžiausiais [....:^i
\ra neaprubežiuota. Jei tik 
virš 25 metų amžiaus, jus 
tikti lai vietai.

šis darbas nelrukdys jūsų 
dabartinio jūsų užsiėmimo

Jei jus esate asmuo, kuris nori 
le toliau prasisiekti ir gauti <tau- 
gilvu algos negu dabar gaunate, tai 
atsiliepkite asmeniškai sulvg šio 
paskelbimo, lygiai 8 vai. vakaro.

(Pelnyčio* vakare, rugsėjo 23) 
Kooni 453, CONWAY BLDG. 
111 \VEST WASHINGTON ST.

(Continucd on p? g- t:)
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CLASSIFIED A D V E R TISEMENTS
(Continued frotn page 5)

Help Wanted—Malė
Darbininkų Keikia

VYRAI, VYRAI, VYRAI

Puiki nauja proga
Nuolatinė apmokama vieta

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

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Mes jumis išmokinsime ir kol 

inokinsitės jus uždirbsite. Tik ne; 
praleiskite šios progos. Gal būt ji 
nebus pasiūlyta kitu sykiu. Pasi- 
matvkit su manim šiandie, tuoj.

M R. ANTHONY
Room 1514 134 N. La Šalie St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas su garažium. Puikioj apielin- 

n<DIxAviv<iu n I I i i ' Roselande. Parduosiu pigiai. PARDAVIMUI soft drink par o- 10520 So. State St.
ras. (įeras biznis. Bargenas. 11443 _________________________
Cottage Grove Avė. Pullman, III. ,--------------------------------------—... . j Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo-

PARDAV1MUI hadware krautu-' siu lotą ir pastatysiu 5 kambarių mu- 
vė. Geras biznis. Priverstas par- rin( bungalow, aržuolo trimas, furnas 
duoti iš pirežasties ligos. Parduo- šiluma, tik $500 (mokėti, kitus kaip 
siu pigiai. 2805 \V. 63rd St. rendą. David Whitelaw, Builder, 4417
... ------------------------ | N. Major Avė. Tel. Kildare 8490.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namal-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

PARDAVIMUI i Park Ridge. 422 
Likę Avė., 6 kambarių reizdenci- 
ja, karštu vandeniu šildoma, kam
pinis lotas, 87yl24, assesmentai iš
mokėti. $13.500, — $5,000 cash, 
2’/a bloko North Western Stotis. 
G. Earl Grinder. 4956 N. Kentucky 
avė. Pal išadę 0029.

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

Yra tiesioginis geras biznis.
Geriausi kostumeriški siutai nuo 

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

NEPAPRASTAS 2ARGENAS *------------------------------------------- u
Pardavimui bučirr.ė ir grosernė

ant didžiausios biznio gatvės Brid- Geras lotas sekamas nuo kampo 
geporte, 25 metų senumo. Biznis iš- pHe 79, netoli valstijos kelio, 25x125, 
dirbtas gerai. Parduosiu ant leng-1 lengvais išmokėjimais. Walter J. Paul, 
vų išmokėjimų. Biznis daromas Real Estate, 3236 W. 55th St. Apt. 2. 
cash. Parduosiu arba mainysiu į ------- --------------------------------------
lotą. Del pragyvenimo yra pl_ 
flatas viršuj krautuvės. Pardi 
priežastis — pavargimas biznyje. 

Aušros Knygynas,
3210 S. Halsted st. Box 245

mikus | - ------
nvimn k niunvimui iv unrų pne oo ir 
nvio dvigubas, sekcijos linija, $12,000

- - ‘ ! akras — 25% (mokėt, kitus išmokėji- 
miais. Tel. Sunnyside 6925.

Pardavimui 10 akrų prie 83 ir 52,

RING AND WILSON, 
3459 Cottage Grove avė.

REIKALINGAS vaikinas i reslau- 
ranta už veiterį. Valandos nuo 
penkių iki dviejų naktį. Gera mo
kestis. Darbas užtikrintas. Atsišau- 
kit tuojau.

U NIV ERSAI. R ESTĄURANT 
Antanas A. Norkus,

750 XV. 31 st., Phone Yards 5377

PARDAVIMUI gražus 7 kamba- 
PARDAVIMUI saliunas, geroj rių bungalovv, karštu vandeniu šil- 

vietoj, visų žinoma; priežastis — domas, toiletas ir prausynė an| 
turiu kitą biznį mieste. 501 W. viškų, garažas, $3500 cash, kitus 
32 St. kaip vendą. 5942 S. Tulmcn avė.

_ - , .......  i Tel. Prosnect 5765.
PARDAVIMUI siuvimo, valymo, 

ir taisymo dirbtuvė ir vyriškų dra- SU mažu įmokėjlmu g«Jlte 
hužiu krautuvė. Renda pigi, garu nupirkti naują 6 kambarių mu- 

 ro bungalow puikiai pabūdavo- 
su ba- ta ir moderniškai įrengia. Jei 

kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puik oje Mar- 
quette Park apielmkėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir bouievarų. Pirkė-

..... ......... ..... . .jas gaus lengvinusias išmokėji-PARDAVIMUI pigiai bučernė ir • T, . .... ,
grosernė. Priežastį pardavimo pa- sąlygas. K.eipkltės.
lirsit ant vietos. 3001i S. Emeraid 7114 S ‘Camphell Avė.
avc.

PARDAVIMUI galiūnas 
rais. Turi būt greitai parduotas už 
teisingą pasiūlymą. 444 VV. 29 St.

PARDAVIMU1 grosernė, kendžių 
ice cream, cigarų ir mokyklos daik
tu krautuvė. 3735 So. \Valhice si.

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

EDWARDS PUIKUS NAMAI — 
gražus, moderniški, $16,500 Iki 
$25,000. Tikri namai gražiame Be- 
vcrlv Hills, bungalovv kainomis; jie 
randasi 10033 Irving, 9944 Prospect, 
9820 Hamilton, 9850 Hoyne. Key. 
9134.

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

KAINA nužeminta $2000, ką tik 
užbaigtas 5 kambarių bunga)ow, 
5233 S. Kilpatrick Avė., Vi bloko 
i pietus nuo Archer avė. karų, f ur
nas šildomas, aržuolo trimas, gra
žiai dekoruotas, stikliniai porčiai, 
kaina $6500. 1808 S. Ashland avė. 
Canal 1272.

REIKALAUJU kriaučiaus prie 
taisymo senų ir naujų drabužių. 
Darbas ant visados. Geram žmo
gui gera virta ir užmokestis. At
siŠaukit greitai. 2515 \V. 42 St.

MEDINIS, 2 apt., r 5-6 kambarių, 
naujai dekoruotas, pečiais šildomas, 
garažas, cementuota gatvė, netoli ka
rų ir N. W. R. R. bargenas $11500, 
(mokėt $2,500. Savininkas 1738 Sum-1 
merdale, Ravensvvood 1592.

For Rent
REIKALINGAS mažas fialas 2 

ar 3 kambariu. Naujienos, 1739 S. 
Halsted st. Box 974.

PARDAVIMUI grosernė, cigarų. 2 EI.AT, mūrinis namas, 5—5 saldainiŲ ir kitų smulkmenų krau- , kambarių, 4341 Drummond Place, 
tuvė, 5 kamb. pagyvenimui. Išvu- ■ visi assesmentai išmokėti, 2 furnas, 
žiuoju i kitą miestą; parduosiu pi- viršutinis flatas išrenduotas už $50, 
gini. 1820 Canalport avė. i kaina $13,500, cash reikia $2500.

G. Earl Grindler, 4956 N. Kentucky 
avė. Tol. Palisade 0029.

TIKTAI $1000 CASH — 2 flatų 
mūrinis namas, sun parlorai, 5—5 
kambarių, lotas 30X125, kaina 
$14,500, kitus kaip remtą. Atsišau- 
kit T. R. Bruce, 745 N. Hamlin av. 
Kedzie 7891.

Furnished Rooms
ANT rendos kambarys vienai 

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

Automobiles
5 PASAŽIERIV Gordon sedan. 

Sis karas išrodo ir bėga kaip nau
jas, nauja maleva, mechaniškai ge
ras, galit pirkti už $500, $200 (mo
kėti, kitus išmokėjimais. Veikit tuoj. 
DA.NIELS. 4464 Broadway. Tel. 
Edgewater 0540.

PARDAVIMUI grosernė labai 
pigiai. 4447 Wentworth avė.

GROSERNĖ ir delikatesen par
davimui, nebrangiai. 458 W. 45 St. 
Yards 1320.

BUNGALOW — lotas 120x125,1 
$7500, 2106—12 N. Mansfield, prie 
Grand avė. vien tik lotas vertas $75 
pėdai, savininkas, 3015 VV. Madi- 
son st. 9—11 a. m. Matykit šian
dien.PARDAVIMUI prie 7642 Cornell 

avė. naujas 2 flatų, 5—5 kambarių, 
sun parlor, miegojimui porčiai, 2 
karų mūrinis garažas, karšto van- 

' denio šildytuvas, paipos apdeng
tos, langai su stripsais, turiu par-

DEL nesutikimo su partneriu tu- duoti, žemiau kainos, kaina $19,000, 
riu parduoti ice cream parlorą ir I geriausis cash pasiūlymas, savlnin- 
restaurantą, biznio daroma $500 Ūkas ROHERTS, South Shore 6399. 
savaitę, renda $40, išmokėjimais. 
Tel. Lyons 7124.

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

2256 W. Division St.

3 FLATV mūrinis namas. Ge- 
‘ I riausie bargenas Northvvest side. 

pigiai. 3—4 kambarių, pečiumi šildomas, 
įplaukos, 4 blokai iki Gar- 

— i nciu ?arko, kaina $8,500, cash 
$1000, atsišaukit T. R. Bruce, 745! 

L.ys> į N. Hattlin avė. Kedzie 7891.
ir i------------- ----------------------------- —•

PARDAVIMUI bekernė pigiai. 3—4 ka 
4743 S. Wood st. Boulevard 8544. ' geros h) 

-------------------------- ---------------- field P
PARDAVIMUI nesvaiginamu 

į rimų parloras, 4 Boxvling all< 
GREITAM pardavimui 5 pasažie- šokiu svetainė, taipgi grosernė 

rių sedan (^atiillac. Priežastis —, bučernė, su nauju namu arba 
išvažiuoju Lietuvon. 1803 W. 46 st., gam lysui.

Tel. Vilta Park 1941 
arba Bcllwood 3842.

Exchange—Mainai
AS noriu gauti equity, West ar

ba North Side Apt. mainysiu i 120 
akn> fanną, išrenduota, yra 8 kam
barių namas, didelė bamė ir t. t. namas, cementiniu pamatu, vana, yra 
netoli Sterling, III., kaina $200 UŽ vietos kambariams ant viškų, garažas ' 
akrą. Yra $6000 morgiČius, 6%, ku- • $6950 arba geras pasiūlymas, geroj 
ris užsibaigs birželio mėn. 1931. apielinkėj, Northvvest side. Gatvė ir 
Mr. Green, 201 Harrison st. Oak ėlė cementuota ir apmokėta, lengvais 
Park, III. Austin 3074. išmokėjimais savininkas Kildare 4078

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, 
5—5 kambarių, furnas šildomas, 
paranku prie geležinkelių ir karų, 
netoli mokyklų, 2 flatas tuščias, 
kaina $13,500, cash $2,000, agentų 
nereikia. Savininkas.

Tel. Pensaeoltt 4451

PARDAVIMUI per savininką mo
derniškas 3 flatų mūrinis namas, 
1 blokas į vakarus nuo Garfield 
Parko, 1 kambario apartmentai,

Furniture & Fixtures
_____ Rakandai-Įtaisai________

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

GRAŽUS 2 FLATŲ . .
$13,500, tiktai $1500 cash, garu garažas. Keevvanee^boileris, 

šildomas, .visi moderniški įrengi
mai, 2 karų medinis garažas, gal-' 
vė cementuota ir apmokėta, savi- j 
ninkas. 5444 S. California ave.

Kedzie 6479.

PARDAVIMUI 7 flatų mūrinis, 
i lotas 50X165, rendų $6,000 i me- 

— tus, kaina $41,000, cash $11,000. 
PARDAVIMUI 2 augštų medinis Greenview avė. 1 blokas j

• • 1 vakarus nuo Clark. Lenger.

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

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

PARDAVIMUI pigiai keturių kam
barių stubos rakandai. 3408 South 
Lowe avė.

MAINYSIU bungalow į lotą, 6 — —
S/'' PARDAVIMUI pigiai moderniškas 

THF HOVAI MflORT(VF ?’ 2 fIaty ni«rinis namas, netoli transui E ROYAL MORTGAGE A portacijos, moderniškas, yra ug-
n1 .v’ uann navietė, 2 karų garažas, įtaisymaiHemlock 8300. apmokėti. Mr. Herrmann, 1747 N. I

' | Mayfield ave. Tel. Merrimac 4162

PARDAVIMUI nebrangiai gražus 
4 kambarių rakandai, taipgi Vict- 
rola, sidabriniai daiktai, indai ir 
kurtinos.

4604 N. Ashland avė. 
Ist floor

MAINYSIU 4 šeimynų namą 
ant biznio arba fannos. Kas netu
rės pridėti, tai nereikės cash. Na
mas geras, 3 po 4 Ir 1—T 
rių. AtsiŠaukit greitai, 
proga.

3151 S. Halsted st.
Phone Boulevard 5009

GRAŽUS 6 kambarių bungalow 
pardavimui per savininką, nėra 
asesmentų, nėra katailkiškos baž
nyčios nei parapijinės mokyklos, 

apmokėti. Mr. ^Herrmann, 1747 N. .kaina $9,000, priimsim geriausi 
i »r_.__ rr._» »»—i.’— Atnn Į cash pasiūlymą. Larsen, 1821 Lo-
~ weil avė.

TRANSFERINIS KAMPAS—N. W. I MAIITA« 9 , . „omnc r. \ 7Z7 
KAMPAS ARCHER IR CRAWFORD, I . 2 n*'15 kamba- , barių, miegojimui porčiai, mūrinisnes gera ^ERAS PASIŪLYMAI garftž netoH , c jr k kaina

■??wnr??«?L • SAVININKAS $17>500> apie $G>OOo sach Savinin- 
it. LAWNDALE 6688.kas, 7352 Blackstone avė. 1 fl.

PARDAVIMUI bučernės rakandai 
“showkeisai”, barai, lentynos, vo 
gos. 4749 S. Honore st.

Real Estate For Sale
Namai-žemš Pardavimui

PARDAVIMUI 2 akrai žemės, 
120X180, aptverta ir garažas, prie 
(’oimtry linijos, $3350 cash, gasas, 
elektra, telefonas, taipgi H akro 

PARDUOSIU savo mahogany su 5 kambarių namu. $3250, gasas, 
Steger grojiklj pianą atsakantiems elektra, telefonas, tik žemė verta 
žmonėms už $75, cash $30, kitus tiek, Augančioj apielinkėj, taipgi vi- 
išmokėjimais į du mėnesiu. Atsi- sas blokas prie Grand Avė., 11 lotų 
šaukit nuo 10 ryto iki 9 vakaro, 1 pardavimui už bargeną. C. A. Kirk
lį. 6512 S. Halsted st. vvood, 39?9 W. North Avė., Belmont
------------------------------------------------------ ! 2407.

TURIU parduoti savo $785 ver-'---------------------------------------------- “~
tės grojiklj pianą už $110, suolelis,, GRAŽUS 8 kambarių ' mūrinis 
roleliai ir cabinet. ’ bungalow, 4 iniegruimiai, geroj

6136 S. Halsted st. South Shore vietoj, aliejum šildo- 
i H. tna, savininkas priims $2000 cash,

kitus kaip rendą. Nevada 7814.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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, 
Rriimsiu lotus kaipo- jmokėjimą. 3801 

[. Crawford Avė. Irving 2634.

7224 S. OAKLEY AVĖ. — 6 kam
barių moderniškas bungalovv, garu 
šildomas, aržuolo trimas, tiktai 
$8950, cash $500, kitus po $60 i 
mėnesį. T. M. RYAN, 105 N. Clark 
St. Cent. 2384.

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

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

4316 Milwaukee avė. 
Kildare 7491.

Business Chances
Pardavimui Bizniai . į

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

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

MODELINIS NAMAS 
Mas atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų 
7 kambariu, Coloniai styiiaus namą, 
piesuotų plytų, 2 karų garažan irgi 
piesuotų plytų, graži tile prausynė, 
(mūrytas lovys, gasu šildoma, elek
trinė ledaunė, kieto medžio grindys, 
cementuotas skiepas. Namas, kuria
me gyventumėt su pasididžiavimu. 
Visi modemiški parankumai, tas na-: 
mas yra puikiausiai pabudavotas sa- ; 
vo rųšies. Del informacijų ir pasikal-' 
bejimo šaukit Mr. Tompkins, Kildare ' 
1959. MES PASTATYSIME ANT 
JŪSŲ LOTO NAMA BE JMOKĖJIMO

PARDAVIMUI per savininką nau
jas mūrinis namas, 3 flatų, gara
žas, gatvė ir elė cementuota ir ap- i 
mokėta, gera transportacija, kaina 
$14,000. 4874 Homer, 1 blokas į pie- Į 
tus nuo Armitage. Albany 4084.

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

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. Maplewood ave.

KAINA $2850 3 KAMBARIŲ IR 
VANA. Yra elektra, miesto van
duo, grista gatvė, apie 4 blokai nuo 
Irving Park gatvekario. $300 įmo
kėti ir po $35 | mėnes|. Naujienos, 
Box 97o. *

BARGENAS. Parduosiu arba mai
nysiu 6 kambarių naują mūrinį 
bungalow, furnas šildomas, 2 karų „ 
garažas, netoli mokyklų ir bažny- Į 
čių. Savininkas.

Rcpublic 0641.

.OCTAGON frontu, 6 kambarių 
mūrinis t>ungiilow, pastatytas sa-, 
vininko, 2 karų mūrinis garažas, 
tilo vana, įmūryta maudynė, lotas j 
50x169, kaina $16,500 arba ge-Į 
riausis cash pasiūlymas. 9712 
Charles st. Bevcrly 4659.

PARDAVIMUI — 8038 Marąuette 
Ave. mūrinis, 4 flatų moderniškas 
namas, gera transportacija, įplau
kų $3200 į metus, kaina $22750. Sa
vininkas priverstas parduoti, $5000 
cash So. Shore 8265.

7 KAMBARIŲ rezidencija, furnas 1 
Šildoma, 2 karu garažas, $1500 įmo
kėti. Kaina $6500. 6831 So. Aberdeen 
St. Englewood 7378.

PARDAVIMUI lotas per savinin
ką, 25x125, prie Western ave., 
tarpe 73 ir 74 St. M. L. CARMI- 
CHAEL, 10018 S. Sangamon st. Va
karinėj pusėj gatvės.

KAINA $3450 arba geriausis pa
siūlymas. Nupirksite 2 flatų medi
nį namą, 6—6 kambarių, yra va-1 
nos, elektra, gasas, pečium Šildo-1 
mas, užpakaliniai porčiai, cemen
tuota elė, netoli 42 St. ir Princeton 
ave. Lotas 25x125, rendų $45 j 
mėnesi, tiktai biskį įmokėti. Tel. 
Commondore 1184.

PARDAVIMUI 2 flatų medinis, 
mūrinis skiepas, netoli elevatorio.

SAVININKAS,
930 Fletcher St.

2 fl.

OCTAGON namas, sun parlor, 
2 flatų, 5805 Trumbull ave. 6—6 
kambarių, lotas 30x126, karštu 
vandeniu šildomas, kieto medžio 
trimas, geras plumbingas. Savinin
kas, 5809 S. Trumbull ave.

$500 įmokėti, naujas mūrinis 
bungalovv, 3543 Nagle, 5 dideli 
kambariai, karštu vandeniu šildo
mas, vėliausios mados.

Palisade 4604

'PARDAVIMUI bizniavas namas, 
štoras ir 6 kambarių flatas. Tin
kamas visokiam bizniui. 6500 So. 
Ashland ave.

NORIU parduoti už “cash” arba 
mainyti savo 2 rezidencijos lotus, 
randasi Marąuette apielinkėj, kai
na abiejų $2,500 ir visai naują au
tomobilių — kaina $1100 — mai
nysiu į nebrangų bungalow arba 
nedidelį namą. Norinti mainyti ar
ba pirkti už “cash” — malonėkite 
atsikreipti telefonu po 7 vai. va
karo Brunswick 6535 arba laišku 
sekamu adresu: “Naujienos”, Box 
977, 1739 S. Halsted st.

MAROUETTE MANOR BARGENAI
6 didelių kambarių mūrinis bun- 

galow, akmeniniai stepsai, karštu 
vandeniu šildoma su oil burner’iu, 
aržuolo trimas, linolcum virtuvėj, 
tile prieangis ir vana, uždaromi 
porčiai, vėliausi fikčeriai, pleiste- 
riolas skiepas, garažas, lotas 30X 
125, cementuota elė ir apmokėta, 
kaina greitam pardavimui $9800. 
Kitos tokios negalit gauti nei už 
$12,000. Savininkas, 6518 S. Arte- 
sian ave.

Miscellaneous
{vairus

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

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-16 Ogden Ave., 

Phone Lavmdale 0114
----- T--------- -•

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

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

AUKŠTOS rųšies, 6—6 kamba
rių apt. namas, 2 vanos, moder
niškas, prie I^ayola Ave. 1 apt. 
tuščias, Yi bloko į pietus nuo “L”, 
savininkas, 1454 Wamer cve. 2 apt. 
Wellington 182G.

PARDAVIMUI 5 kambarių mū
rinis bungalovv, aržuolo trimas, 11 
r ėdu ugnavietė, knygynas, 7 pėdų 
bufetas, elektrinė ledaunė, gasinis 
pečius, skalbiniams klosctas, tile 
vana, iš šono įvažiuojama, 40 pėdų 
lotas, stikliniai ir su .sieteliais por- 
čiai, garažas. 3221 W. 65th Place. 
Hemlock 6592.

JEI TURITE $100
Ir galite mokėti po $10 

| mėnesį
Mes nurodysim jums kaipl 

jus galite įsigyti sau nuosavą 
namą, Southvvest sidėj, tik 1 
blokas nuo bulvaro ir 30 minu
čių važiavimo iš vidurmiesčio. 
Puiki transportacija. Atsiųskit1 
savo vardą ir adresą į Naujie
nas, Box 976.

Finatisai-Paskolos
______  Financial________

2-nis MORGIČIUS
Padarome j porą dienų 

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

2- RT MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai ' 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Ave. 
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

SUTAUPYKIT PINIGŲ
Mes dar parduodame specialė- 

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

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

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

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

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

3149 So. Halsted St
Phone Yards 7282

J. 8. RAMANCIONIS

PLUMBINGO IR APŠILDYMO 
u MATERIOLAS

Mes parduodame šį mąteriolą labai 
pigiomis kainomis. Mes galime su
teikti visus reikalingus planus dėl 
plumbingo ir namų apšildymo (vedimo 

Abbot VVrecking and Lumber Co.
5201 W. Grand Ave.
Tel. Berkshire 1321

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Ave.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (nof (ne.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7462

VARTOTOS LENTOS
Gaukit musų kainas vartotų ir 

naujų lentų ir namų materiolo. 
Plumbingo ir namų apšildymo reik
menis dastatome į visas dalis mies
to ir priemiesčius. Ashland Lumber 
Co., 1800 N. Ashland ave.

Educational
_________ Mokyklos____________

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

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

KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT

Namą, /
Bizni, 
Automobilį, 
Karmą

ATSILIEPKITE
PAS MUS 

Gerus bargenus greit per 
pasarangą išleidžiam.

™™AV,M.™ MUSŲ KOSTUMERIAI
laukia ką turit dėl musų tur
gaus. Ateikit, rašykit arba tele- 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canal 4960

PARDAVIMUI restoranas. Ge
ras biznis, apie $100 (plaukų kas- 
clien. Parsiduoda iš priežasties Ii- > 
gos. 1400 S. Union avė. Tel. Roosc-! 
velt 1948.

iš dviejų — lunch ruimis su 
kendėm ir ice cream, arba soft1 
drink parlor. Pardavimo prie
žastis — tenoriu vieną biznį 
laikyti. 4846 So. Racine avė. 
Yards 3938.

$500 ĮMOKĖTI
$70 i mėnesj, {skaitant nuoš. 2 apt. 
rendų $45, naujas, gražus 2 apt. kar
štu vandeniu šildomas, sun parlor, 
miegojimui porčiai, lotas 80x125,« 20 
minučių iki vidurmiesčlo, gera trans
portacija greit augančioj apielinkėj, 
kur kainos kyla, mainysiu j namą ar 
lotą. Gatvė cementuota ir apmokėta, 
nėra išlaidų. Imkit Kedzie Avė. karą iki Archer Avė. eikit 2 blokus j vaka
rus, arba imkit Archer Avė. karą iki 
Spaulding Avė. ofisas 4436 S. Spauld- 
ing Avė. Tel. Lafayette 9570, arba 
kreipkitės prie savininko 4358 South 
Spaulding Avė.

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 
išmokėjimo. 3151 S. Halsted st.

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

Savininkas Kildare 3695

KAS TURITE lotą ant 63rd ir 
Cr«wfor<i avė. Aš turiu buČernę ir 
grosernę, 261jl W. 44 St. Parduo
siu ar mainysiu. Savininkas.

BARGENAS. Pardavimui 2 lotai, 
gatvė apmokėta, yra suros, gasas, 
nebrangiai. 5142 S. Albany avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow, garu šildama, 2 karų gara
žas, kaina tik $6500, lengvais iš- 
mokėlimais. 7143 S. Talman ave. 
Tel. Vincennes 4486.

PARDAVIMUI naujas mūrinis 2 
flatų namas, 7316—30 Maplewood 
ave., moderniškas, garu šildomas, 
5—5 kambarių, didumas namo 
24x58, lotas 30 pėdų, gerai už
baigtas, tiktai $15500, lengvais iš
mokėjimais. Savininkas. Tel. Vin
cennes 4486.

Miscellaneous
{vairus 

HELICOPTER
Kas nori įsigyti aeroplana — 

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

LIETUVIAI, bukit pasekmingi, 
’ankykit Dickinson Business College. 
Asmeninės instrukcijos: 30 dienų 
kursas. Trumpraščio, knygvedystės, 
mašinėle rašymo, dienomis ir va
karais. 218 S. Wabash, Room 824. 
Wab. 2082.

BARGENAS Marųuetto Manor Bun- 
galow, mūrinis, octagon frontu, karš
tu vandeniu šildomas, tile lietaus la
šų vana, stikliniai miegojimui porčiai, 
baltiniams klosethas, dideli viškai ir 
skiepas, francuziški langai, garažas, 
5919 S. Wasktenaw Ava*

3 AUGŠTŲ mūrinis namas, akinc-

rių, kaina $17,000, kambariai Švie
sus, kampas, plati elė, yra vana, 
elektra prie elevatorių ir gatveka- 
rių. 1312 N. Hoyne avė., netoli Di
vision st.

MAINYS
Groscrnes, 
Bučernes, 

' Uotus, 
Automobilius

ANT
Namų, 
didelių, 
mažų, 
vidutinių.

Tuoj teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960

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

5429 S. Ashland ave. 
Arctic Construction Co.

General Contractors

KANDYS 
BLAKfiS

DALESKITE JUMIS PALIUOSUO 
TI NUO BEREIKALINGO RŪPĖS 
Č1O APIE RAKANDUS. KAINA PI
GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX 
TERMINATING CO., 159 N. DEAR- 
BORN ST. PHONE DERBORN 4941

MES parduodame olselio kaino
mis visiems.

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

V. X. MADONIS
Duos painokas balso, Roman, 

Italian Bei Conto, Piano, Harmo
nijos ir Kontrapuncto.

C ai u m et Conservatory of
Music

11331 MICHIGAN AVH.

Boseland Teatro Name
SPECIALI KURSAI: dėl artistų, 

dainininkų, kurių balsas greit nu
vargsta, užkimšta, neturi tikro rc- 
sonan.so, gero timbro ir kuriems 
spaudžia gerklę ant žemų ir augš
tų gaidų. Atsišaukit

Tel. Pullman 2308.

V. X. MADONIS.


