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Oficialiai patvirtina apie 
^sušaudymus Lietuvoje
Vatikanas atnaujina rei

kalavimą laisvės papai
Sovietai jau susitarę su Fran- 

cija dėl Rusijos skolų
Oficialiai patvirtina žinias 

apie sušaudymus
Lietuvoje

KARO TEISMAI TEBEVEI
KIA.

VVASHINGTONAS, nigs. 21. 
[Paštu iš Lietuvos Pasiuntiny
bės Amerikai]. —Elta praneša, 
kad sąryšyje su Tauragės įvy
kiais papildomai buvo teisti 
dvidešimt du riaušininkai. Aš- 
tuoni pasmerkti mirti. .Jų sep
tyniems mirties bausmė pakeis
ta iki gyvos galvos kalėjimu. 
Vienam sprendimas įvykdytas. 
Kiti nubausti kalėjimu Įvai
riems terminams.

Prohibicininkai inkrimi
nuoti dėl žmogžudybės
LE()NARDT()WN, Md., nig- 

sėjo 22. — Kauntės grane ju- 
ry šiandie čia inkriminavo ke
turis prohibicijos agentus, kai
tinamus dėl pirmo laipsnio 
žmogžudybės. • ■

Praeitą savaitę jie, darydami 
kratą ir ieškodami svaigiųjų 
gėrimu, užmušė seną. 70 metų 
amžiaus, farmerį Charlesą 
Giindlacha.

Vatikanas vėl reikalauja 
“laisvės papai”

KOMA, Italija, rūgs. 22. —- 
Komentuodamas pusiau oficia
li nį pranešimą apie santykius 
taq> katalikų bažnyčios ir Ita
lų valstybės, ypač fašistų reži
mo, oficialiais Vatikano laik
raštis Osservatore Bomano pa
reiškia, kad Romos klausimas 
nesąs vien Italų klausimas, bet 
viso pasaulio klausimas.

Kad santykiai tarp bažny
čios ir valstybės kiek ir page
rėję nuo laiko, kai Italijoj sto
jo fašistų valdžia, vis dėl to 
teisinis klausimo principas pa
siliekąs nekliudytas, nes, sako 
paj>os organas, “pagal katalikų j 
mokslą, aukščiausiojo mokyto
jo ir matomos katalikų bažny
čios galvos laisvė ir nepriklau
somybė turi būt ne tik tikra ir 
tobula, bet taip pat visieųis ai
ški, taip kad niekas negalėtų 
politinės papos padėties pavar* 
toti kaip pretekstą kaltinti j| 
dėl nacionalizmo arba favori- 
zavimo tam tikrų tautų, ir tuo 
budu, neklausant jo patarimų, 
kelti schizmą bažnyčioje.“

“Del viršgnmtinės papos pa
dėties,’’ sako toliau Osservato
re Romano, “reikia, kad jis ne
būtų. ir dagi neatrodytų, kad 
yra, po bet kurios valdžios par
tijos ar tautos kontrole.“

• Pacific and Atlantu
Susidaužęs tramvajus prie Dado parko lenktynių lauko, Evansville, Ind. Nelaimė įvyko rug

sėjo 7 d. Joj žuvo 3 žmonės, 56 liko sužeisti.

Maskva ir Francija susi
taikiusios dėl skoly

MASKVA,’ rūgs. 22. Mak
simas Litvinovas, sovietų lega- 
cijų užsieny viršila, šiandie 
pareiškė, kad taiT> sovietų ir 
Franci jos delegacijų įvykęs pil
nas susitarimas Rusijos skolų 
mokėjimo klausimu.

59 veteranų sužeista Irau-
kiniy kolizijoje

ROMA, Italija, rugį. 22. — 
Prekių traukiniui užg| ivus pa- 
sažierinį traukinį, pibenusį 
1,100 Italijos karo veteranų iš

Kodėl buvusieji Rusijoj ne- Tunney laimėjo kumštyniy 
sako teisybės apie čempionatą ——

Vakar vakarą Chlcagoj buvo 
smarkios kumštynės. Kumščia- 
vosi Tunney su Dempsey. Tun
ney iki šiol buvo kumštynių 
čempionas ir dabar pasiliko juo- 
mi. *

snvietiją
AMERIKIEČIO PATYRIMAS

Hankove, Kinuose, pa
skelbta karo padėtis

IIANKOVAS, Kinai, rūgs. 22. 
—Del įvykusių didelių neramiu 
mų, per kuriuos keletas žmo
nių buvo užmušta ir daugelis 
sužeista, Hankove tapo paskelb
ta ’ aro padėtis.

Rado sudužusi aeropla-
ną; K^I Nungessero

BOULOGNE, Franci j a, rūgs. 
22. — Netoli nuo Cape Gris- 
Nez rado jūrių išplautą kran- 
tan dalį sudužusio aeroplano. 
Spėjama, kad tai gal būt bus 
liekanos “Baltojo Paukščio“, 
kuriuo franeuzų aviatoriai 
Nungesser ir Coli gegužės mė
nesį skrido iš Paryžiaus per 
Atlanto vandenyną į Nevv Yor- 
ką ir kelionėje žuvo be pėdsa
kų.

šOVfiSI Į ŠIRDĮ, NEKLIUDĖ;
JOS NE VIETOJ BUTĄ

HUNTINGTON. VV. Va., rug
sėjo, 22. — William Gray, 22 
metų amžiaus, iš Sandy Hook, 
Ky., norėdamas nusižudyti, 
šovėsi į kairę krutinės pusę, 
taikydamas tiesiai į Širdį. Bet 
nenusišovė, tik skaudžiai susi
žeidė. 'Kai jis buvo nugabentas 
į ligoninę, gydytojai, išegza- 
minavę jį, rado, kad jo širdis 
buvo ne kairėj, bet dešinėj pu
sėj.

Kulkosvaidžiais išvijo dar
bininkus negrus

BENTON, 111., rūgs. 22. — 
Ties Illinois Central geležinke
lio darbininkų stovykla, netoli 
nuo Bentono, automobiliais at
vyko kuopa žmoiyjų, apsigink
lavusių šautuvais ir kulkosvai
džiais ir, pasišaukę vieną dar
bininką negrą, padavė jam grū
mojančią laišką. Laiške įspėja
ma, kad visi darbininkai neg-

Mokytojai Meksikoje žada 
paskelbti streiką

Reikalauja, kad jiems urnai bu
tų sumokėtos algos, negautos 
per 10 mėnesių

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
22. - Vera Cruz provincijos
mokyklų mokytojai pranešė tos 
provincijos gubernatoriui, kad 
jie dabar esą tvirtai susiorgani-

rai iš tos apielinkės ant tų pė
dų išsikraustytų, kitaip jiems 

įbu.iią blogiu.
j Aštuonios dešimtys negrų— 
tiek čia jų dirbo — tuojau 
pasiėmę savo mantą pasišalino.

Neapolio į Bresolą, penkios de
šimtys veteranų buvo sužeisti, 
kaikurie pavojingai.

Nelaimė atsitiko TiLurtii.os 
stoty, netoli nuo Romos. Del 
tiršto ruko, prekių traukinio 
mašinistas nepastebėjo stovė
jusio prieky veteranų trauki
nio.

Lenku senatas Pilsudskio 
taip pat išvaikytas

VARŠUVA, Lenkija, rūgs. 
22. — Antradienį išvaikęs ne
paprastą Lenkų seimo atstovų, 
buto sesiją, diktatorius Juozas 
Pilsudskis vakar išvaikė taip
jau ir senato sesiją. Senatas 
uždarytas trims dešimtims die
nų. .i

Du užmušti, du sužeisti, 
aeroplanui nukritus

BERLINAS, rūgs. 22. —Tu- 
ringijoj, netoli nuo Blenken- 
bungo, nukrito žemėn prekybi
nis aeroplanas. Jo pilotas ii 
vienas pasažierius, moteriukei, 
užsimušė, o kitos dvi moterys 
pasažieriai pavojingai užsigavo.

Papa aukojo $100,000 
Mississippi tvano 
nukentėjusiems

NEVV YORKAS, rūgs. 22. — 
Kun. Edmund A. Walsh, S. J., 
Georgetovvno Universiteto vice
prezidentas, pranešė, kad jis 
gavęs iš papos Pijaus XI $100,- 
000, kuriuos šventas tėvas au
kojęs dėl Mississippi tvanų nu
kentėjusiems šelpti.

GALESBURG, III., rūgs. 22. 
—Kilęs Collegc City Ice Cream 
kompanijos įstaigoj gaisras pa
darė 40,000 dolerių nuostolių.

lnwos kasyklą savininkai i 
■ žada “nepasiduoti”

Del kompanijų “karo” 
gazolinas gerokai 

atpigo
SOUTH, BENO, Ind., rūgs. 

22. — Del gazolino kompanijų 
tarpusavio “karo“, kaina gazo
linui čia nukrito nuo 19.4 ant 
15 centų galonui. Automobili-) 
ninkai džiaugias ir tik linki, j 
kad tas karas juo įgiau pasi-| 
tęstų. 
. ■. -w- ■ . ■ ■■ — . ■—

l Young paskirtas fede-

zavę ir prisidėję prie darbo 
unijos, kuri prisirengus pa
remti juos visuotinu tos pro
vincijos darbininkų streiku, jei 
mokytojams urnai nebus sumo
kėtos algos, kurios jau per de
šimtį mėnesių nemokėtos.

Mokytojų sąjungos vadai sa
ko, kad jei vyriausybė tuojau 
neišklausysianti mokytojų rei
kalavimų, busiąs paskelbtas 
streikas, kurį paremsią 80,000 
darbininkų, ir darbas visoj Ve
ra Cruz provincijoj busiąs pa- 
ralizuotas.

“Blaivininke” skundžia 
savo unijų, nori $75,000

MUSKEGON, Mich.. rūgs.
22. — Del to, kad blaivininkių

dės moines, iowa, rugs,| r alini y rezervos bankų 
22. — lovva Coal Opera nors ; sistemos galva 
asociacija laikytoj čia savo _______ .
konferencijoj, kurioj dalyvavo: VVASHINGTONAS, rūgs. 22. 
80 tos asociacijos narių, priė-j— Vietoj rezignavusio D. R. 
mė rezoliuciją nenusileisti aug-. Crissingero, Jungtinių Vaisty- 
liakasiams ir laikytis savo nusi- ^įų federelinių rezervos bankų 
statymo, kad algos turi būt ap- 8įstemos galva tapo paskirtas 
karpytos. ' Roy A. Young, Minneapolio fe-

Del angliakasių streiko, ka~ Įjerfilimo rezerVoS banko valdy- 
syklos vis dar stovi uždarytos. įojas

Užmušė aštuonis asme
nis; pamišęs

YOUNGSTOVVN, Ohio, nigs. 
22. — Tony de Capua, kuris 
rugsėjo 3 dienh užmušė čia aš
tuonis asmenis, kauntės grand! 
jury dabar bu pripažintas! 
pamišėliu. Jis buj padėtas val
stybės ligoninėj pamišėliams 
Limoj.

Aviatorius skrido 15 mi
nučių aukštin kojom

BONN, Vokietija, rūgs. 22. 
— Vokiečių aviatorius Gerhart 
Fieseler šiandie sumušė visus 
skridimo aukštin kojom refcor-

Išrinkta naujas Ameri
kos Legion vadas

—————— I ,

PARYŽIUS, rūgs. 22. A-
merikos legioninkų kongresas, 
laikomas Trocadero rūmuose, 
vyriausiuoju Amerikos Legiono 
vadu šiandie išrinko Edwardą 
E. Spaffordą iš Nevv Yorko.

organizacija^ vadinama VVę>- 
men’s Christian Temperance 
Union, viešai pareiškė, jogai 
jos narys, Mrs. M. E. Hunt, 
pati iškritus iš organizacijos, 
laikydama savo namuose svai
galus, dabar ta Mrs. Hunt iš
kėlė prieš organizacijos valdy
bą bylą, reikalaudama $75,000 
padarytai jai nuoskaudai atly
ginti.

Prieš keletą dienų, kažin 
kam pakišus liežuvį, policija 
padarė Mrs. Hunt namuose 
kratą ir rado keletą butelių 
svaigiųjų gėrimų. Mrs. Hunt 
teisinos, kad ji juos vaitojus 
daktaro patarta.

RYGA, Lątvija, rūgs. 22. — 
Kodėl amerikiečiai, atvykstą iš 
Rusijos į Pabaltijį, klausinėja
mi nenori nieko pasakoti apie 
sąlygas Rusijoje, dabar paaiš
kino vienas nevvyorkietis, kuris 
buvo nuvykęs į Maskvą kalbė
tis dėl sovietų valdžios pasiūly
mo, kad Amerikos kapitalas fi
nansuotų projektuojamą pože
minių geležinkelių statymą 
Maskvoje.

Tasai newyorkietis sako, kad 
prieš suteikimą jam vizos Nevv 
Yorke, jis turėjęs pasirašyti 
tam tikrą dokumentą su užtik
rinimu, kad jis važiuojąs į Ru
siją išimtinai biznio reikalais, 
ir prižadėjimu, kad išvykęs iš 
Rusijos niekam nieko negera 
apie bolševikus nesakysiąs ir 
nerašysiąs.

“Kada žmogus duodi lokį pri
žadėjimą, suprantamas dalykas 
negali laisvai ir atvirai pasako
ti savo įspūdžių apie visuotiną 
Rusijos žmonių skurdą ir var
gą,“ sako nevvyorkietis. “Sovie 
tų valdininkai, su kuriais man 
teko susidurti, bu v,o jau iš an 
ksto prirengti atsakyti kiekvie
ną mano klausimą, ir visi jie 
kvotė mane, dėl ko Jungtinės 
Valstybės atsisakančios pripa
žinti sovietų valdžią. Kai aš 
atsakiau, kad vyriausia to prie
žastis yra ta. kad bolševiką 
savo propaganda bando sukur
styti komunistinę revoiluciją 
Jungtinėse Valstybėse, jie atsa
kė, jogei Jungtinės Valstybės 
dariusios tą patį Pietų Ameri 
koje, kur to kontinento respub 
likos susitvarkiusios šiaurės 
Amerikos šalbonu.“

Bolševikai taip pat labai pyk
sta, kad Jungtinės Valstybės 
pripažino Mussolinį, kuris juk 
irgi įsteigęs diktatūrą Italijoje, 
o diktatūros Rusijoj nenorin
čios pripažinti.

“Iš to, kaip sovietai stengėsi 
visur kur man padėti, atrodo, 
kad bolševikų vyriausybė bando 
padaryti geriausio įspūdžio 
amerikiečiams, idant grįžę na
mo jie galėtų sovietiją tik gir
ti. Jei iš svetur atvykusieji 
pastebi, kad Rusijoj visur ma
tyt baisus vargas ir skurdas, 
sovietų valdininkai tuojau at- 
sakp: ‘Taip, tai taip, bet jums 
reikėjo pamatyti Rusiją, kai ją

Kumštynės buvo smarkios, 
kumščiavosi iki pat galo, — 
dešimtį sykių ir galų gale 
Tunney laimėjo.

Kas ir kada buvo pir
mas naturalizuotas

Amerikos pilietis
BALTIMORE, Md., rūgs. 22. 

— Marylando Istorinės Drau
gijos rekordai rodo, kad pirmas 
naturalizuotas Amerikos pilie
tis buvo vienas cechas, vardu 
Augustine Herman, kurs buvo 
taippat pirmas savo tautos 
žmonių atstovas šiame krašte. 
1660 metais Herman įteikė Ma
rylando kauntės teismui savo 
“Act of Denisation“, idant ga
lėtų gauti žemės iš lordo Bal- 
timore. Einant to laiko įstaty
mais, tik anglų iv airių čia gi
mę vaikų vaikai buvo laikomi 
“čiabuviais“ ir turėjo teisės 
gauti žemės. Jungtinių Valsty
bių tuomet dar nebuvo, ta že
mė buvo Anglijos kolonija.

Daug žmonių susirgo 
nuo dėžėmis parduo

damo maisto
LOS ANGELES, Cal., rūgs. 

22. — Daug asmenų — vyrų, 
moteni ir vaikų, jų tarpe ne
maža krutamųjų paveikslų ak
torių — smarkiai susirgo, pa
valgę tam tikromis dėžėmis 
parduodamo maisto (box 
lunch). Mieslo maisto inspek
cija tuojau padarė tirinėjimą 
ir, inspektoriaus Siegelio pra
nešimu, radus 2,500 dėžių su 
sugedusiu ir negrynu maistu. 
C. II. Francis, Box Lunch kom
panijos savininkas, tapo areš
tuotas.

Advokatas nusišovė
VVASHINGTONAS, rūgs. 22. 

— Praeitu naktį čia viename 
viešbuty nusišovė vietos advo
katas Alex. G. Bentley, 52 me
tų amžiaus. Jam grėsė areštas 
dėl teismo paniekinimo.

valdė caras.’ ’’ I vaite.

Gaisrų apsisiaugojimo savaitė
VVASHINGTONAS, rūgs. 22.

Prezidentas Coolidge išleido 
proklamaciją, kuria spalių mė- 
sesio 9-15 skiriama kaip nacio
nalinė kovos su gaisrais sa-

dus. Aukštin kojom jis skrido
per penkiolika minučių, iš Ko- 
e’no į Bonną, viro 21 mylią.

FORT SILL, Okla., rūgs. 22. 
— Post Field armijos aviaci
jos stovykloje gaisras sunaiki
no tris hangarus, padaręs apio

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

viiicagai ir apielinkei federa
linis vbi‘ "as šiai dienai pra
našauk :

Kalėjimas ir rykštės už 
merginos užpuolimą

■■ .................   I

SARNIA, Ontario, Kanada, 
nigs. 22. — Keturi jauni ber
niokai buvo čia teismo nuteisti 
terminams nuo 20 iki 25 metų 
kalėjimo ir rykštėms už už
puolimą vienos 20 metų am
žiaus merginos. Trys kaltina
mųjų, Arthur Archer, Robert

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

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

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais h Taipgi P«r skyrius ir paštą ii kitų 
miestų

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

Telkgrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums pAternevims:

Bendrai gražu, nors kiek de- Spinks ir Fred Wales, nuteisti
besiuota; nedidelė temperatū
ros atmaina; vidutinis mahią- 
sis vėjas. »

Vakar temperatūros buvo 
tarp 43° ir 59° F.

šiandie saulė teka 6:37, lei
džiasi 6:48. Mėnuo teka 4:06

kiekyienas po 20 metų kalėji
mo ir per pirmus metus po du 
kartu nuplakti rykštėmis, kiek
vieną kartą įkertant po penkis 
kirčius. Philip Robinson — 25 
metus kalėjimo ir tris kartus 
rikščių, po septynis kirčius kas

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted SL 
rUBUt m APTIEKA, 233 K. 115th Street 
TUPIKAIčIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

. NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

250,000 dolerių nuostolių? ryto. kartą. .



KAD Gi viįv|* l"'111 1

---------- ** Ab !El!įINGAI PER JUMI8 DEL APRŪPINIMO

STRAIPSNIS 37

KAIP PARUOSTI KŪDIKIO 
MAI8T4 BONKUTtSE

Budriko I)idžiau8ia Radio Krautuvė 
t hieagoje

Nauja Radio, 1928 Model.
6 tūbų, 1 kontrolinę t i !<-+«»:
I n tiktai nnri - ktai Vlcnu Pasukimu pagausi 
k, tiktai nori nereikią ne baterijų, nrijuįiamos 
prie tampos, saketu, grynai elektrini.

IŠGIRSKIT Tl'NNEY-DEMPSEY KUMŠTYNES 

Six tubes -One Control 
PDEfilJluiii aiKaina su vi8kuo« f" ™ A iMnieko daugiaus ne-LA^TFBPiE!Teikia pirkti $153- SdlAJl L»IWllcCfc3alima pirkti juo- 

kant po $3.00 į sa
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

dėliomis iki 1 va-

Jos. F. Sudrik«««
KRAUTUVĖ PIANŲ, RADIDS, RAKANDU

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

Ura!!

PASTABOS
Raudonieji biznieriai centris

tai savo melų ir pliovonių 
šlamšteliuose bando melų naš
tą suversti ant P. Martinkai- 
kio, buvusio ADAD. nario. Bet 
jų redaktoriai yra tokios trum
pos atminties, kad kaip tik iš
geria stiklei) komunizmo, tai 
tuojaus užsimiršta ir rašo nuo 
ausies.

štai “Vilnis” 169 num. rašo, 
kad P. Martinkaitis rašė prieš 
komunistus kairiųjų komunistų 
organe “Aide” dar 1923 m. Tie 
“Vilnies” ponai yra tiek trum
pos atminties, kad nežino,'jog 
“Aidus” 1923 m. buvo dar ne
gimęs: jis gimė tik 1924 m. P, 
Martinkaitis gi per du metus 

| bendradarbiavo “Aide” nelietė 
' komunizmo, nė komunistų, bet 
.vien kritikavo * centristinius 
raudonuosius btsnierius, kurie 

komunismu . varo 
Kada kūdikiams vartojamai fe tamsesnių darbo žmonių sau 

kondensuotas pienas, Ul|„.„„„ u:-..:
iš ble&inls atmieruoti Šauki-1 £<uia JKitogų blzilj.

Pirmuose straipsniuose Švarumo 
' reikalais ir svarba ruošiant kūdikiui 
maistą buvo pabrėžti. Maisto švarur 
rną ir grynumą galima visai sunai
kinti, jei nešvarus indai vartojami jo 
ruošimui.

Greta švarumo svarbos, yra taisin-. . . , 
Kas nusaikavimas ir tinkamas atmie* 
žimas. 1“ ‘ 
pasaldintas kondensuotas pienas, tai1 
j j reikia l_ __ _ __ „_ *___ ____ *
tais, pilant iš blešinės, bei neaemiant. ] 
Tai geriausias būdas gauti tikrą mie-l Taigi “Vilnią” peairodo tiek 
r4 Gali lengvai auprąati.Ud stmi- kvaila, kad Maitinkaičiui nori 
mus netinka, nes prie šaukšto pnhm-l t . . <
oa perdaug pieno. O kadangi pairto-1 primesti JVtsymų | dar liegimu- 
’dnimai liepia imti tiek ir tiek šauk*-I laikraštį. Bet “Vilnies” re
ti prie tiek ir tiek uncijų vandens, | u.. i tai toki prilipimai gadina tikrai inie-Jdaktoiiti savo skaitytojus skal
ni. Atmieravus reikalingą kiekį | to tiek kvailais, kad jie tikės 
\<11 bv išplauti štili} su virintu van-1 ... rnplams Ir rruitvt sk*iil vtn-
leniu, kuris vartojamas miežimui, to- 7!,. ir matyt skailyto

kiu budu vigą pieną suimsi. Atidary-| jai tiki, nes melais jie yra mai
tą blešinę visados reikia laikyti šal-1 tiriami visą Uiką. 
toje, švarioje vietoje, drūčiai uzdary-Į 1
tą su apvožta stikline ar puodeliu. I # # #

Vanduo miežimui vartojamas pirma! r 4 .
turi būti išvirintas ir atvėsintas. To-1 valoilis Vilnies 

kis vanduo šituose straipsniuose vadi-1 j num. rašo užsimerkęs, kad 
jį švariuose graduacijos bonkose. polTlOtkis SU Zinovjevu yra nebo
to atmieruok pieną kai jau augščiau | košei* komunizmui ir atiduoda 
sekėme. Dėdamas kiekvieną šaukšte- 

! i pieno i graduatorių, maišyk iki jis 
ulnai ištirps. Tada supilk viską j 
terelizuotą bonkutę ir tuoj uždek 
itcrelizuotą Čiulpiką.

Nėra reikalo vartoti leiką. bet jei 
vartojama, tai atminkite, kad svarbu 
iq turėti sterilizuotą, 
na’sto tik vienam sykiui.

Ar tavo kūdikis verkia?
1 nervingas ir neramus? Jei taip, tai 

lipniausia maistas jam netinka. Jei 
nati negali savo kūdikio Žindyti, ir jei 
ils neauga iš krutėti pieno, duok jam

1 Bordeno Eagle Pieną — maistą, kuris 
I ' ’aimlngai išauklėjo tuksiančius kūdi

kių. Jis lengvai priruošiamas — tik 
lėk virinto vandens kaip liepiama. 
Per 65 metus motinos davinėjo Eagle 
Pieną kapo didelę dovaną savo kudi- 

‘ 'dums. Ji rekomenduoja gydytojai 
kūdikiams, kurie reguliuoja ir silpni, 
nes jis lengvai suvirškomas ir teikia 
ydną sotumą.

■< -----------------------

i Skaityk šituos straipsnius kas sa- 
i | valtę ir pasidėk ateičiai.

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

"RIMBAS”
1 Bateman Place So. Boston, Mass.

KORNAI
Greita paselba nuo akau- 
<!amų komų ir pirity spau
dimo čeverykuoae.

DZScholl's A£X*'

Del greito piniginiu 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už 
kaina, naudokitės 
kJuuiieinu Ifhlegrams

GarSkitės Naujienose

Sumaišyk

Ar jis Vilny

už pinigą 
su Tvar- 
vel niauti,

ROMANTIŠKAS 
KNOCK-OUT

THE
PATENT
LETHER
KID
Didžiausi Krutami Paveikslai

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

juos socialistams. Turbut Va- 
lonis tai rašydamas jautėsi kaip 
Juda pardavęs Kristų. Juda sa
vo mokytojų pardavė už 30 
grašių, o Valonis už kelis bur
žuazinius dolerius išsižadėjo 
Trockio su Zinovjevu, kuriuos 
pirmiau jis kasdie 
garbindavo.

Į Tokie “komunistai” 
Į viską atliktų, net ir 
l'dausku eitų j pelkes
Į o paskui skelbtų parduodu vel- 
I nius iš Pietų Amerikos, kaip 
kad darė. “’Laisvė” 8 metai at
gal.

Pats Strazdelis iki 1922 m. 
rudens keikė apvirtų Rusiją, 
prirašė apię tai ilgiausias špal- 

I tas. Bet gurguliuojantis i>ilve- 
!is privelto Valonį veidmainiau

ti, nesąmones rašyti apie savo 
I politinius priešus ir garbinti 
pirmiau jo paties keiktus Troc- 

Į kį su Zinovjevu. Dabar Trockį 
Įsu Zinovjevu jau prakeikia. 
| Praeis kiek laiko ir pilviniai 
| revoliuciųpieriai pradės keikti 
I patį raudonąjį carą Staliną.

* * * 
ADAD. organas “Aidas” P.

| Martinkaičiui, už jo bendradar- 
| biavimą per dvejetą metų ir

MHDI TADTI DIIICPIII patiekimą gerų iš klesų kovos RUnl I Al 11 riLlLUlU | lauko raštų, per pastaruosius 10
Skaityk | mėnesių atsimoka tuo, kad

AMCDIVn? DU ICTIC kiekviename numeryje *jį pako- 
AiiILiiII\Uu riLlLlIu |lioja. Nėra to numerio, kuria- 

Katna 25 centai — gaunamas I me nebūtų P. Martinkaitis pa- 
Nau j ienose I minėtas.

šioj knygelėje skaitytojas ras “Aido” nr. 5, rugp. 30 d., 
visus reikalingus pamokinimus Į tūlas U. O. V. rašo, kad Mar- 
•r žinias apie šios šalies tvar- linkaitis buk gavęs kiką iš 
ką ir valdžios farmą, anglų ii bendradarbiavimo “Aidui” ir iš 
letuvių kalbose. Visi faktai su-1 ADAD. Tai yra ne tiesa. P. 
rašyti klausimų Ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
Kiekvienas vyras ar moteris 
>e jokių sunkumų galės išlai- 
Vt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda 
mas 25 centus.

Chicago, III.
N aujienos

1739 So. Halsted St.
......... .......................  ■■■■■■»■■ .......... .... III ■■ m li.nm

BaMes Love It
Del ikilvio |r vidurią ąeema- 
tumų ii prieiMtin dantų 
susimo, nieko nlra geresnio 
kaip *b mukus Kūdikių 
Lazative.

Mas. Wu«sLow*e
Syrup

ii

Martinkaitis pats pasitraukė iš 
kairiųjų komunistų 1926 m. ir 
aipe savo pasitraukimą prane
šė laišku ADAI), centro komi
tetui. Tai kam dar melagin
gomis žiniomis maitinti “Aido”

ir valdžios šnipų. Juk ir pačius 
centristinius komunistus, tuos 
dolerinius rrrevoliucionierius 
yra išperėjęs ne kas kitas, kaip 
šnipas Fraina.

—Pasaulio Vergas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą deltc, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingo*
_________ k—_________

SAPNINYKAS
Nauja laida

....

Tik-ka išėjo iš spaudos

'^Act

VUcrsĮy

UHJOHMADl

Vyriausi Dastatytojai

Urynas ir 
Atsakantis

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

Sįčia |elpa^ »
Virš 300 paveikslų, išgul
dymai keletos tūkstančių 
sapnų, planetos ir laimės 
— nelaimės apsakymai.

Naujienos
1739 So. Halsted St 

Chicago, III.

StaifRušis
VISUOMET

Puikiai atspausdintas 
graži popiera, kaina

75 centai

National Premier Sales Corporation
1525 Newberry Avė., Chicago, III. Telephone Canal 1310

------------- —— ------------- ..Ą... ,. - ■ .        4,. .................... .. .......

skaitytojus, kurie laukia tei
singesnių žinių, bot išlaukę mė
nesį tie keli skaitytojai, ku
riuos “Aidas” dar turi, susi
laukia tik melų krūvos.

* * *
“Aido” nr. 5 U. O. V. verkia 

kad aidietis P. Martftikaitis nu
ėjo į “Naujienas” ir “Keleivį” 
ir ten rašąs kokius tai provo
katoriškas straipsnius. Tas 
žmogelis meluoja. P. Martinkai
tis rašo ne provokatoriškas' 
straipsnius, bet gryną tiesą. 01 
kaslink provokatorių, ' tai 'P. j 
Martinkaitis ilgai draugavo su 
komunistai ir buvo jų eilėse ir
gerai žino, kad pas tavorščius 
yra gana daug provokatorių ir

/

Investigate Before Invest

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

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

Jus galit Pasitikėti Naujienų Finansiniais Skelbi-

“Tai Geras Įpratimas
Skaityti Naujienų
Skelbimus Kasdiena
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“VIENOS AKIES MIRKSNI

pasi- 
reik-

Kiekvienas 
judnimas 
šmtngas kuomet 
j>B vartosit Kit- 
chen Klenzer ir 
rūpesčio dėl va
lymo nesurėHit.

pOLISHES

Atdara subatos vakare iki 9 valandai

KLEIN BRM11 Everybodyš Store J

$1 įmokėti, $1 į savaitę

SINGER
Apskriti Bobbin, Aržuoliniai 

keisai. Nuleidžiama

$37.50

Sampelines ir demonstruo
jamos mašinos 
PIONEER

5 Stalčiai, Aržuoliniai keisai, 
10 metų garantuotos 

$33.50

Viaoj šalyj žinoma

“HAPPY DAY”
Elek'rikinč skalbimui maš'na

Vacvm Cun — Cilinderis — D< !ty 
Geresnės skalbimui mašinos sunki rasti. 
Klauskit savo kaiminkos — ji Imi vieną, 
lėlike šio išpardavimo Kalite sutaupyti 
daug; pinigą ant šių naujos mados jfU- 
rantuutų skalbiamų $59.50 
mašinų .....................................

$2 jmo.kSti, kitus mėnesiniais aiba 
,-avaitiniais išmokėjimais

Kitų Gerai Žinomų IšdirbysČių 

THOR—-M A Y T A G—SU N BE A M- SU R F 
Klein Bros. — ketvirtas augias

Halste
trcet

SIUVIMUI f AŠINOS

DYKA! LEKCIJOS JŪSŲ NAMUOSE 
Klein Bros — K tvirtas augštas

BALT KO AMERIKOS LINIJA

$107.00
$181.00
$117.00
$196.00

šilinei int du laivu pernai, o jau net 
penkis šįmet

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI: 

“LITUANIA” .......  11 Spalio-Oct.

‘POLONIA’- ............ 1 I,apkr.-Nov.
“LITUANIA” ........ I^pkr. Nov. 22

tai pirmi ‘:nė ir vienintelė laivinė bendrovė 
kūrina I. i vai pralaužė kelia iš Amerikos 

New Yorko

T1ESIAI J LIETUVOS 
KLAIPĖDĄ

KAINOS LAIVAKORČIŲ 
| KLAIPĖDĄ 

Trečia klesa ..............
Ten ir atgal tiktai ..

Turistinė III klesu .. ...
Ten ir atgal tiktai ..

Valdžios taksai atskirai

KALĖDŲ laivas “POLONIA” 6 Gruodžio-December 
Žiniom kreipki ės į bendrovę: 

BALTIC AMERICA LINE 
120 N. La Šalie St., Chicago, III. 

arba į 
?aul Baltutis & Co. 
Central Nfg. Dist. Bank 
Jno P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vinc. Milaslevric^ 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 
J. J. Zolp 
Metropolitan State Bank 
O. E. Jacobson,

vieto; agentą
332 7 S. Halsted St., Chicago, III. 
1112 VVest 35th St., Chicago, III. 
841 VVest 33rd St., Chicago, UI. 
80£ VVest 351 h St., Chicago, III. 
172 3 VVest 47th SU Chicago, III. 
1729 So. Halsted SU Chicago, III. 
72f Weat 18th SU Chicago, IU. 
3255 So. Halsted St., Chicago, UI.
3252 So. Halsted St., Chicago, III. 
45FM So. Paulina SU Chicago, III. 
2201 W. 22 StM Chicago. III.
1103-4 St., Sioux City, Iowa

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškr s Vanos

I [KORESPONDENCIJOS!

Grand Rapids, Mich.
rašyda- 

iš Grand
Tūlas Antanukas, 

imas korespondenciją
K įpids, kuri tilpo Chicagos ko- 

Imunistų mazgotės Nr. 216, 
brndo draugą Kauską apšmeiž
ti visokiais budais vien už 
.ai, kam jis ėjo į bažnyčią šilu- 
bą imti. Skaitant tą jo kores
pondenciją atrodo, kad mažas 

(Vaikas butų daug geriau para
ikęs, negu tas komunistų kores- 
]M)iidentas. Labiausia puola į 
akis tas jo aprašymas, kur jis 
mini pustrečio socialisto šiame 
mieste. Matyt, žmogelis garnį 
laug prisikamavo kol parašė tų 
trumpą korespondenciją, bei 
kaitliuoti dar ir dabar neišmo

ko, nes jokiu bildu daugiau ne
vali sukaitliuoti kaip pustrečio 
Aš patarčiau tam Antanuku 

Į įaimti kelias lekcijas pas sūkį.
> jau tada gal galės suskaityti 
nors iki dešimties; tąsyk tirą- 
. iai galės savo nešvarią buriu, 

u ta komunistų mazgote nust- 
luostyti.

Su ta Antanuko koresponden 
cija rimtas žmogus negali jo
jos polemikos vesti, nes Anta
nukas pats save susikritikuoja 
ypač kuomet jis primeta 1) 
Kauskui kaipo socialistui, eji 
mą į bažnyčią šliubą imti. Jai 

j Žiopliausias komunistas, rašy 
damas tokią korespondenciją 
pirma turėtų pažvelgti į save 
vienminčius, kaip jie yra toli 
nio bažnyčios. Pavyzdžiui, pa- 

! nelė Plyčiutė, kuri buvo bene 
! žymiausia komunistų darbuoto
ja šiame mieste, o dabar jau 
keji metai kaip sakramentui 
migo. Mes rastume visą eik, 
tokių komunistų, kurie net pa
rapijas bandė organizuoti. Ta? 
gi teisingai sena patarlė sako 
tad kito aky mažą krislelį ma- 
o, o savo aky nė rąsto neįžiūri.

lai- 
ne- 
jie 
su-

Nelabai senai prisiuntė laiš
ką iš Odesos, Rusijoj, Tarnas 
Klausevičius, kuris šiemet ba- 

‘ landžio mėnesį su kitais 14 sa- 
vo draugų išvažiavo į Rusiją, 

į Jie susidėjo j tam tikrą kope*- 
raciją ir važiavo ten atidaryti 
plytnyČių. Tarnas Klausevičius 

i savo senas Grand Bapids gy
ventojas ir pirmas socialiątų 
kuopos tvėrėjas kuomet Socia
listų Sąjunga da organizavosi. 
Bet vėliau, atsiradus komunis
tams, Klausevičius pasekė pas
kui juos ir, pagaliaus, nuspren
dė pats pamatyti tą rojų. Da
bar savo laiške rašo, kad Ru
sijoj da daug fabrikų karo 
ku išgriautų tebėra visai 
atstatyti. Plytnyčia, kurią 
važiavo atidaryti, yra visa
griauta, tik viena stuba likus. 
Tos plytnyčios atbudavojimas 
esu daug daugiau kainuos, ne
gu jie pinigų parsivežė, taigi, 
kaip Klausevičius rašo, jeigu 
negaus paskolų užtraukti, tai 
plytnyčios atidaryti nėra jokios 
vilties. Antra priežastis, sako 
Klausevičius, tai jų koperaci- 
jos nariai nesutinka tarp savęs, 
barasi, tai, sako, gal prisieis 
pavasary grįžti atgal į Ainerir 
ką.

Apie darbininkų padėtį taip 
rašo: algos labai nelygios, vie
ni uždirba 50 rublių menesiui, 
kiti 150 rublių; pragyvenimas 
butų pakeliamas—už 5 rublius 
galima išsimaitinti per savaitę 
laiko. Apie bedarbius rašo, 
kad visoj sovietų Rusijoj yra 
1,400,000 bedarbių. Kurie pri
guli prie profesinių sąjungų, 
tie gauna šiokią tokią pašelpų, 
o katrie nepriguli, tiems niekas 
niekas nieko neduoda ir tų 
gyvenimas tiesiai apverktinas.

—Gulbiniškis

Indiana Harbor, Ind.
S.L.A. 185 kp. 

mingaa išva 
didelį balių.—Birutės kalnas.

uotė.—Sek- 
vimas.— Rengs

Pastaruoju laiku tankiai 
Naujienose pasirodo žinučių iš 
-ajAgnu p?pu[d ‘.toujbjj 'bubįpuj

vietos
Man

lietuvių gy- 
norisf prl-

či ančių 
venimą. 
sidėti prie tų korespondentų ir 
p) įčiau pažymėti darbuotę SLA. 
115 kp., kuri čia užima antra 
vietų.

Pirmą vietų čia užima L. P. 
D. Kliubas, o antrą vietų—SLA. 
185 kp., kaip savo kulturinias 
darbais, taip ir skaičium narių. 
Tūlas laikas atgal šioj kuopoj 
buvo kilę nemaži nesutikimai 
ir tai dėl menkų priežasčių. Bet 
SLA. Pildomoji Taryba viską 
numalšino. Kuomet geri). S. 
Vitaitis ištyrė padėtį, tai jis pa
matė reikalų sutverti čia naujų 
SLA’ kuopų, kas ir tapo pada
ryta. Mat, niekurie SLA. 185 
kp. nariai liko kuopa nepaten
kinti ir surinkę 39 parašus,

gijų, kad kuomet rengsit išva
žiavimų arba piknikų minimam 
m’ške, antroj pusėj Ridge Road, 
tai skelbkit Birutės kalne, tai 
bus visiems paranku surasti 
kur randasi išvažiavimas bei 
piknikas.

• —Dalyvavęs išvažiavime.

Kuomet Kūdikis Blaš
kos Neramybėj

Nuramink su Johnson’s Bąhy 
ir Toilet Powder, ir žiūrėk, 
kaip greit jis užmigs.

Vartok Johnson’s . Baby 
Soap kudikiukių maudyklei — 
Johnson’s Baby Cream pašali
nimui odos netvarkoj.

Mrs.
Y arda 4951

Anielia Jarusz-Kaushillas 
AKUŠERE A 

3252 So. Halsted St.

Viršuj l’iiiverna)
Stote Bank

Moterya ir mergi
nos kreipkitės su 
re kalais nuo 12 iki 

vakaro. Kitu lai
vu pagal futurtj.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUSERKA 

8101 So. Halsted Street 
Kampas 31 -mos gal vii 

Tel. Yardš 1119

.ybai prasimą leisti sutverti 
naujų kuopą. SLA, Pild. Ta
ryba jų maldavimą išpildė ir 
eido sutverti SLA. 343 kuopą, 
> SLA. 185 kp. liko įsakyta iš
duoti to reikalavusiems nariams 
įersikėlimo laikštus. J naująją 
>LA. 343 kp. iš 39 pasirašiusių 
šejo 18 narių, o SLA. 185 kp. 
įasiliko apie 70.

Kad leista tverti naują kuo
lų, daugelis CLA 185 kp. narių 
buvo nepatenkinti tuo leidiniu. 
3et kaip pasirodė, tie nariai ne- 
Termatė to, ką permatė SLA. 
Pildomoji Taryba ir persiskiri- 
nas abiems kuopoms išėjo ant 
įaudos. Dabar SLA. 185 kp. 
susirinkimai būna tvarkus, b< 
jokių kivirčų. Girdėtis, kad ir 
SLA. 343 kp. nariai irgi yra pa 
.enkinti ir džiaugiasi padėtimi.- 
Taigi, kaip pasirodo, SLA. Pil
domoji Taryba perskirdama 
kuopą labai išmintingai padarė 
Dabar jau aiškiai matos, kad iš 
to organizacijai jokių nuosto* 
ių nebus, o tik naudos. SLA. 
185 kp. yra pasiryžusi dirbti, 
kad naujais nariais užpildyti tų 
įpragų, kurią j^adarė jjersiskirį-, 
nas. O SLA. 343' kp. taipjau 
ketina smarkiai darbuotis, kad 
trumpu laiku narių skaičium 
pasivyti SLA. 185 kp.

SLA. 185 kp. jau sugryžo 
i normales vėžes ir pereitame 
susirinkime ^prisirašė du nauji 
lariai. Keletas gi pasiėmė ap
likacijų blankų ir ketino atsi
vesti naujų narių į sekamų su
sirinkimą, kuris įvyks spalio 7 
L, 7 v. v., Katherine House, 

3801 Deodar St.
Taipgi nutarta surengti šei- 

myniškų išvažiavimų, kuris ir 
jvyko rugsėjo 1 8 d., Ridge 
Road miške.

Nors oras ir buvo šaltas, bet 
išvažiavimas nusisekė visais at
žvilgiais gerai. Žmonių suva
liavo daug ir visi buvo drau- 
jerbia ir remia. SLA 185 kp. 
žmonių retai kada 
dos, veik visi Ind. 
lietuviai dalyvavo. 
185 kp. visi vietas
gerbia ir remia. SLA. 195 kp. 
išvažiavimas duos gražaus pel
no; kiek teko sužinoti iš komi
tetų, tąi liks daugiau kaip 
*200.00.

šio išvažiavimo surengimui 
daugiausia pasidarbavo T. Tur- 
kevičius ir I. Valavičius. Išva
žiavime daugiausia pasidarba
vo musų darbščiosios moterys, 
> ypač p-ios Valavičienė ir 
Kolienė, taipgi ir kitos sykiu. 
Dabar musų darbščiosios ino- 
tei-ys žada surengti dar mil
žiniškų balių, o gal ir su pro
gramų. Jos sako, kad bus to- 
kis balius, jog neliks Indiana 
Harbore nė vieno lietuvio-ės, 
kurie nedalyvaus minimam ba
liuj.

Taipgi šiame išvažiavime li
ko dar vienas svarbus dalykas 
atliktas,, būtent, pakrikštytas 
tas kalniukas, kur buvo SLA 
185 kp. išvažiavimai. Nors ir 
nebuvo oficialinių krikštynų, 
bet keletui draugų pasitarus ir 
buvo duotas vardas Birutes kal
no. Tai aš manau, kad tai lar 
bai tinkantis vardas. Kas iš 
lietuvių negerbia Birutės? Tai 
nuo šio laiko prašom visų vie
tos ir apielinkčs

būna, ro- 
Harboro 

Mat SLA.
lietuviai

lietuvių drau-

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

npTOMi.bTKIS'i

lel. Boulevard 6487 
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47lh St. 
Kenvvood 1752 

Praktikuoja 20 mėty

WENNERSTEN’S
'įJohemian uodo 

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKLE

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namų, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės Į seną ir ^erai 
žinomą atsakančią įstaigą.

*

GERESNIO SKONIO
sumaišyti'su turtinau salyklu 
Nėra Aitificialių Prieskoniu

. L. FABIAN & Co.
X()9 W. 35th St.

(Halsted & 35 St.) 
Boulevard 0811—0774

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGA

• • 11 ’ • I •,»' • t

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
»m.—.■■m  ................................... i ■ i .

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.

Lietuviai Advokatai

K.GUGIS
ADVOKATASMiesto Ofisas

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 Iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas

190 No. State St., Room 1012 
Tel. Dearborn 2734

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

3335 So. Halsted St.
Po pietų nuo 8:80 iki 8:90 vai. vak. 

Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 
TeL Yards 9141

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22 St. nao 7 1H 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Kepablie 9600

T

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

19756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Ąbstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 2? St.

arti Leavitt
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj Ir Pėtnyčio.i nuo 9 iki 6. 
Nedilioj nuo UI ryto iki 1 v. p. p.

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591 

i——...... /

B.ig-usi akuše
ri os kolegiją; 
ii; ai praktika-* 
vusi Pennsyl- 
v; nijo« Hgon- 
h. čiuose. Sąži- 
n ingai patar
nauja, visokio- 

ligose prie?
< mdymo, laike 
g mdymo ir po 
g.mdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote- 
r ms ir mergi
noms, kreipki- 
■es, o rasite pa- 
>:clbą.

Valandos nuc 
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki 
J) vai. vakare.

*

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Ivainįs Jyditojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAL1SZ
1145 Milwaukee Avė.

Valandos: 12 ik; 2 ir 6 iki 8 P. M.
Serėdos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį 
I ......... . I ■ ■ ■ U /

Telephone Yards 0094

DR. MADRIDE ŪHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 8 

. vakare. Nedaliomis nuo 19 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 82M
■ 11 ■ i i ...............................

” DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas rer 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 7:80 vai. vakare.
Tek: Dieną: Canal 8110. Naktį 
South Shore 2238, Boulevard 4136

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 Inboe 

Chicago, IU..
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaikų ir visų chronišką ligą

Ofisas 3102 So. Halsted SU. Chicago 
arti 81st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

» ' 1 ........ 1

Lietuvis Konlraktorius
Suvedain šviesas i 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas Ii am 
pas j senas; duodami 
ant lengvo išmokiji 
mo.

Garsinkitės Naujienose

r i'/-. ’■v U*; M ' ’»‘ii
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Publlshad Daily Kzcapt Bunda? 
by tha Lithuanlaa Daily Nawa Pūb. 
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Editor P. GRIGAITIS -
1731 South Halsted Street 

Ckicago, III.
Telephone Roosevolt 85M

Subacription Ratas i
18.10 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered aa Second Clata Matter 

March 7th. 1914, at tha Post Office 
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SACCO-VANZETTI BYLOS ATBALSIAI

Amerikos žurnalistų delegacija nuvyko į Pragą, kad 
arčiau susipažinti su čekoslovakų gyvenimu. Prieš pat 
žurnalistų atvažiavimą legionierių laikraštis “Narodni 
Osvoboženi” įdėjo editorialą, kuris buvo specialiai skiria
mas Amerikos svečiams.

Editorialo pradžioj kalbama apie Hapsburgų rėžimo 
laikus, kada persekiojami čekai ir slovakai žiurėjo į Jung
tines Valstijas kaipo į teisybės, demokratijos ir lais
vės šalį.

George Washingtono, Thomas Jeffersono, Tom 
Paine’o, Abraham Lincolno ir Woodrow Wilsono vardai 
buvo nepaprastai gerbiami visų tų tautinių mažumų, ku
rios kentė Hoheiizojlernų ir Hapsbuygų priespaudą. Šim
tai gatvių ir trobesių Čekoslovakijoj tapo pavadinti Wil- 
sono vardu todėl, kad jis buvo skaitomas demokratijos 
čempionu ir teisingos bei laisvos Amerikos lyderiu.

Bet, sako laikraštis,.dabar čekoslovakai negali pas
lėpti to fakto, jog Amerikos teisingumas sukelia rimtų 
abejonių. Tatai pareina iš to, kad Sacco ir Vanzetti by
la buvo vedama gan šališkai. Jie tapo suimti ir apkaltinti 
žmogžudystės papildymu 1920 m., kada buvo daromos ab- 
lavos ant raudonųjų. Teisėjas, kuris išnešė mirties nuo
sprendį, atmetė apeliaciją, nors buvo rimtų davinių ma
nyti, kad pasmerktieji yra nekalti.

Tas nuosprendis bandoma pateisinti tuo, kad valsty
bės interesuose yra paremti teismo autoritetą. Lyginai 
taip pat protavo Machiavelli ir kaizerio valdžia, kuomet 
reikėjo atsikratyti nuo nepageidaujamų žmonių.

Demokratijos šalinijikai visuomet manė, kad Ameri
koj teisybė yra suprantama taip, kaip Lincolnas ją supra
to. O Lincolno aksioma buvo tokia: ‘‘Turėkime vilties, 
kad teisybė yra galybė”. Kaip išaiškinti Amerikos elgesį 
šiame atvejyje Ar mirties nuosprendis buvo paremtas 
politišku fanatizmu, ar tai buvo tiesiog tragiškas nesusi
pratimas?

Čekoslovakijos respublika egzistuoja šiandien todėl 
kad jos žmonės kovojo tiek su bolševikais, tiek su fašis
tais. Dabar Rusijos bolševikai irgi turi teisės primesti 
Amerikai terorizmą.

Kuomet teroras siautė Vengrijoj ir Italijoj, tai čeko 
slovakai sakė: Tose šalyse nėra demokratijos. Kuomet 
Vokietijos junkerių teismai papildė prasikaltimus, jie sa
kė: Dėliai to yra atsakomingi monarchistų teisėjai. Bet 
ką jie gali pasakyti, kuomet demokratiška Amerika lei
džia nužudyti du žmogų, apie kurių nusikaltimą Spring- 
fieldo laikraštis pasakė: “Šuo neprivalėtų būti nušautas 
pasiremiJnt tais įrodymais, kurie buvo iškelti Sacco- 
Vanzetti byloj Dedhame”?

Tas teisybės sukoneveikimas, sako, čekoslovakų laik
raštis, buvo didžiausias smūgis tiems europiečiams, kurie 
žiurėjo į Jungtines Valstijas kaipo į demokratijos, teisin
gumo ir laisvės šalį. v

PAGERBĖ SAVO MOKYTOJĄ

Chicagos italų laikraščio “La Tribūna Italiana” re 
daktorius, p. A. Mastro-Valerio, prisiuntė mums iškarpą 
iš laikraščio, kur rašoma apie Voldemaro atsilankymą į 
Romą.

Voldemaras kartu su JJetuvos pasiuntiniu Italijai, p. 
Čarneckiu, padėjęs gėlių vainikus ant Vittorio Emanuele 
II ir Umberto I kapų.

O kaip tarp Lietuvos ir Italijos tapusi pasirašyta pre 
kybos ir draugingumo sutartis, tai Voldemaras įteikęi 
diktaoriui Mussolini Lietuvos Vyties kryžių.

Vadinasi, Voldemaras pagerbė savo mokytoją, kur 
jis bando pamėgdžioti.

Pilnam susipratimui reikalinga dar vienas dalykas 
Mussolini turėtų apdovanoti Voldemarą juodais marški 
niais; tąsyk viskas butų tvarkoj.

J i ATSIMOKA

Yra posakis, kuris skamba sekamai: kaip Dievas gu 
dui, taip gudas Dievui. To posakio teisingumą pradeda 
jausti Jungtinės Valstijos.

Jungtinių Valstijų politika buvo proteguoti savuosius 
pramonininkus. Ta protegavimo arba protekcionizmo

Užalmokijimo kalnai
Chicagoje — paltu:

Metama ................ ............. ......
Pusei metų ______________
Trims minėsimus
Dviem minesiams________
Vienam minėsiu!________

’politika privedė prie to, kad ant daugelio svetur pagamin
tų dirbinių tapo uždėtas neįmanomai aukštas muitas. 

*4 m 1 Pav. kai kurių chemikalų muitas siekia 60% ar net ir 
w daugiau. • » , a
.79 Nesunku sunrasti. kad une tokiu aplinkybių Amen-

Chicagoje per nešiotojus i 
Viena kopija __ ..................... 8c
Savaitei _____________ ..._____  18c
Minėsiu! ------------------------------- 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams _____..........________ ~ $7.00
Pusei metų ____   8.60
Trims minesiams __________ 1.75
Dviem minesiams 1.25 
Vienam minėsiu!____________  .76

Lietuvon ir kitur uiaienluoeei 
(Atpiginta)

Metams ___________________  $8.S J
Pusei metų______ ___ ____4JO
Trims minesiams - ------ 15)
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu karta su uisakymu.

Nesunku suprasti, kad prie tokių aplinkybių Ameri
kos chemikalų pramonei buvo lengva konkuruoti su Vo
kietija ar kitomis šalimis. Nors kitose šalyse tų chemi
kalų pagaminimas atsieina daug pigiau, bet kuomet įve- 
žant į Ameriką reikia užmokėti 60% jų vertės muito, tą
syk jie negali būti pardavinėjami pigiau, negu Amerikoj 
pagaminti chemikalai.

Tokią politiką varyti yra labai patogu, jei kitos šalys 
tyli. Bet kuomet ir kitos šalys pradeda panašiai elgtis, 
tąsyk susidaro labai nemaloni padėtis.

Tokioje nemalonioje padėtyje dabartiniu laiku atsidū
rė Jungtinės Valstijos. Francija nutarė uždėti Amerikos 
dirbiniams neįmanomai aukštą muitą. Ant kai kurių au
tomobilio dalių muitas siekia nuo 800 iki 1,300%;. Reiškia, 
jeigu daiktas kainuoja vieną dolerį, tai muito už jį Fran- 
eijos valdžiai reikės mokėti nuo 8 iki 13 dolerių.

Tikrumoj ta politika susiveda prie sekamo dalyko: 
Francija nenori įsileisti Amerikos dirbinių. Butų dar pu • 
sė bėdos, jei tokia pat politika butų atkreipta ir prieš ki
tas šalis. Bet taip nėra. Vokietijos dirbiniams muitą? 
yra nuomatomas keturis kartus mažesnis, negu Amerikoj 
pagamintiems daiktams. Del tos priežasties Ameriko. 
pramonininkai rėkia, kad Francija daranti diskriminaci
ją. Girdi, aukšti muitai esą tik prieš Ameriką atkreipti.

Gal ir tai. Tačiau Amerika neturi jokios moralės 
teisės smerkti Franci ją. Jeigu Amerika užkrauna aukštą 
muitą ant francuzų dirbinių, tai kodėl Francija tuo pačiu 
budu negali atsimokėti Amerikai?

1$ ANGLIAKASIŲ KOVOS 
LAOKO

PITTSBURGH, Pa. — Jau 
šeštas mėnuo, kaip minkštosios 
anglies kasyklų darbininkai 
streikuoja ir tos kovos galo 
dar nesimato, atpenč, kova kas 
kart darosi vis atkaklesnė.

Angliakasių kompanijos de
da didžiausių pastangų sulau
žyti angliakasių streiką ir su
griauti angliakasių uniją. Ang
liakasiai gi yra pasiryžę laiky
tis iki paskutiniosios, kad strei
ką laimėti ir išgelbėti uniją nuo 
kasyklų savininką pasikėsinimo 
ją sunaikinti.

šioje didelėje angliakasių ko
voje Pittsburghas lošia galbūt 
svarbiausią rolę, nes čia yra 
minkštosios anglies kasyklų 
centras. Pittsburgho apielinkėje 
šiuo laiku streikuoja 170,000 
organizuotų angliakasių. Be to 
Pittsburgho apiclinkėj ir di
džiausios anglių kompanijos kaip 
Pittsburgh Coal Co., kuri yra 
skaitoma didžiausia anglių kom
panija pasauly. Po jos seka 
Pittsburgh 'Terminai Coal Co. 
ir daugybe mažesnių anglių 
kompanijų.

Pittsburgh Coal Co. lošia 
vadovaujamą rolę laužime strei
ko netik Pittsburgho apielin
kėje, bet ir visoje minkštosios 
anglies pramonėje, nes jos nu
sistatymo laikosi ir kitos di
džiosios anglių kompanijos.

Pečiaus sulaužyti angliakasių 
streiką ir sunaikinti angliaka
sių uniją nėra taip lengva. Vie
na, angliakasiai yra pasiryžę 
streiką laimėti, o antra, jau iš 
pirmesnių patyrimų yra žino
ma, kad angliakasiai yra geri 
kovotojai už savo teises ir jie 
jokiu budu neleis sulaužyti uni
ją. Be to dabartinę angliakasių 
kovą remia netik kitų industri
jų organizuoti darbininkai, bet 
ir visa plačioji publika simpa
tizuoja angliakasiams ir remia 
teisingus angliakasių reikalavi
mus.

Pavyzdžiui, taip vadinamos 
‘country minės” mažos ang
ių kasyklos, kurios daugiau- 
ua aprūpina anglimis vietinius 
gyventojus, jau senai pasirašė 
iutartį su angliakasių unija ir 
operuoja kasyklas be jokių truk- 
iymų. iMat, jei tos “country 
minės” butų skebinės, tai netik 
kad negalėtų gauti darbininkų, 
>et ir vietiniai gyventojai ne
pirktų tų kompanijų anglių, 
kaipo skebinių. Miestų gyven
tojai, pirkdami anglį, nežino 
kokią anglj jie perką, uninę ar 
skebinę, bet jei ir jie galėtų pa
sirinkti tarp skebinės ir uiiinės 
anglies, tai nėra abejonės, kad 
veik visi vartotų uninę anglį.

Netik “country minės” pasi

davė unijai, bet yra ir daug 
didesnių kompanijų, kurios ne
priklauso anglių trustui, kurios 
irgi Padarė sutartis su anglia
kasių unija ir savo kasyklas 
operuoja kaipo unines. 

f

Angliakasių streikas, kur j j 
bandoma laužyti pagelba streik
laužių,. priima žiaurias formas. 
'Tas žiaurumas paeina ne iš 
angliakasių pusės, o iš pusės 
kasyklų kompanijų. Daugiausia 
to pasižymi Pittsburgh Coal 
Co. ir Pittsburgh Terminai Coal 
Co., dvi dižiausios anglių kom
panijos, kurips daugiausia ir 
stengiasi streiką sulaužyti. Bet 
angliakasiams kovą vesti pa
lengvina didelė-gyventojų jiems 
užuojauta. Buvo atsitikimų, 
kad kur Pittsburgh Coal Co. ir 
Pittsburgh Terminai Coal Co. 
bandė operuoti savo kasyklas 
pagelba importuotų streiklau
žių, vietos hfiznieriai atsisakė 
parduoti maistą ir kitas reik
menis importuotiems streiklau
žiams. Net ir valstijos kazo
kams, taip vadinamiems “stato 
troopers”, 'prisieina daug ne- 
smagumo panešti iki kol susi
randa gyvenimo vietas. Jie ir
gi jaučia didelę gyventojų ne
apykantą.

Unistų angliakasių vaikai at
sisako eiti į mokyklą, kurioj 
randasi streiklaužių vaikų. Pav., 
nedideliam angliakasių kaimely 
Gallatin, netoli Manessen, Pa., 
yra mokykla, kurią lankė 210 
vaikų. Rugsėjo 9 d. ten įvyko 
sekantis atsitikimas: 200 mo
kinių demonstratyviai apleido 
mokyklą, pareikšdami, kad jie 
nenori mokintis vienoje mokyk
loje su streiklaužių vaikais, ku
rių- buvo apie 40. Pittsburgh 
Coal Co. bosai pašaukė valsti
jos kazokus išgaudyti jaunuo
sius maištinihkus ir sulaužyti 
streikierių vaiką streiką. Bet 
ir kazokai nieko negalėjo pada
ryti mažiesiems streikieriams 
nes antrą dieną j mokyklą at
ėjo tik 10 streiklaužių vaikai, 
o 200 unistų vaikų mokykloje 
visai nepasirodė.

Šiuo laiku tarp Pittsburgho 
miesto politikierių eina didelės 
peštynės, nes šio mėnesio 20 d. 
turėjo įvykti nominacijos “pri- 
mary” balsavimai miesto kon 
selmanų, Allegheny pavieto vir
šininkų ir teisėjų. Man teko da
lyvauti vianame politiniame mi
tinge ir nustebau užgirdęs re 
publikonų kandidatus /griežta 
smerkiant Pittsburgh Coal Co. 
ir Pittsburgh Terminai Coal . 
Co, ir atvirai reiškiant simpa- 

ventoj us mokesniais nenorėta, 
tad senasis namas liko apipil
tas kerosinu ir sudegintas, 

tiją streikuojuntiems angliaka- Aukštesniojj , valdžia vieųoh 
» mieste nužiūrėjo ir pradėjo tyrinėji- 

_d1Į kaip ir mus. Vals. viršaitis, pagailos, 
Iš kur tad pas republi- prisipažino, kad senoji mokyk- 

atsirasti tokia la liko tyčiomis sudeginta, tik-

siams. Pittsburgho 
angliaksių balsuotojų 
nėra. 1 
konus galėjo 
meile prie streikuojančių ang' siu gauti 57,000 kronų apdrau- 
liakasių? Pasirodo, kad didele dos ir tais pinigais pastatyti 
didžiuma Pittsburgho piliečių Aaują mokyklą.

simpatizuoja angliakasiams. 
Pittsburgho biznis irgi labai 
daug kenčia dėl streiko. Strei- 
1 o gi didžiausiais kaltininkais 
i • yra minėtos dvi kompanijos. 
Todėl tai jiolitikieriai, kurie 
prieš rinkimus visuomet nosį 
laiko pavėjui, ir ėmėsi taip 
karštai užtarti streikuojančius 
angliaksius.

Pittsburgh Terminai Coal Co. 
yra įpuolus j tikrą desperaciją. 
Ji buvo pradėjusi net mėtyti iš 
ių butų angliakasių šeimynas, 
bet angliakasių unija teismų 
Pagelba tą mėtymą sustabdė, 
bent iki tą dalyką išspręs augš- 
tesnis teismas. Todėl angliaka
sių šeimynos ir toliau pasilieka 
kompanijos stubose. Parlaimė- 
jusi teismuose, kompanija ker
šydama angliakasiam, atėmė 
vandenį ir šviesą, o kompanijos 
mušeikos neprileidžia net ir 
maisto privežti į kompanijų 
stabas, kad kaip nors iš tų 
stubų iškrapščius angliakasius. 
Nors tai yra labai ižiaurios prie
monės—atėmimas šviesos ir 
vandens ir neleidimas privešti 
maistą, l>ct angliakasiai yra 
pripratę vargą vargti, todėl pa
neša ir šiuos sunkumus, bet iš 
kompanijos butų nesikrausto. 
Jie parsineša vandens iš šalti
nių, nors ir tolokai tenka eiti; 
šviesai vartoja senoviškas ke- 
•’osinines lempas, o maistą jie 
perkasi už kompanijos žemės 
rybų ir patys parsiveža. Kom
panija tuo negalėdama įveikti 
angliaksius, stvėrėsi dar bar
bariškesnių priemonių išvary
mui angliakasių iš jų stubų. Ji 
pradėjo praplėšinėti stubų sto
gus, kad lietaus pagelba išvyti 
angliakasius. Jau buvo keli su- 
sižeidimai: lietui lyjant pro pra
plėštą stogą ątmirko plasteris 
ir krisdamas sužeidė kelias ang
liakasių šeimynas. Bet ir nau
jos kompanijos pastangos neda
vė jokių pasekmių.

šiomis dienomis ta pati Pitts
burgh 'Terminai Coal Co. pada
vė skundą federaliniam teis
mui, reikalaudama injunetiono 
(drausmės) prieš angliakasių 
uniją ir taipjau ' reikalaudama 
iš angliaksių unijos pusantro 
miliono dolerių ($1,500,000) at
lyginimo streiko padarytų kom
panijai nuostolių. Savo skunde 
kompanija prisipažysta, kad ji 
visokiems mušeikoms, taip va
dinamai “iron and coal” poli
cijai, jau yra išmokėjusi apie 
$50,000. Unijos advokatai įro
dinėja, kad skundas yra be pa
mato, bet fedaralinis teisėjas 
Shoemaker, išklausęs abiejų 
pusių, pasižadėjo savo nuos
prendį išnešti už kokios savai
tės laiko. Taigi neužilgo pama
tysime ai- kompanija gaus in- 
junetioną, ar ne.

Pradžioj streiko anglių Vuv<) 
prikasta labai daug—buvo pilni 
sandėliai. Anglių kompanijos 
didieji stilvorkai x buvo prisi
rengę prie ilgo streiko. Iš pat 
pradžių tos kompanijos skelbė 
atidarančios kasyklas streik
laužių pagelba, bet dar niekad 
nebuvo Pittsburgho laikraš
čiuose tiek daug pa
ieškojimų streiklaužių į 
‘open shop” mainas, kaip da
bar. Mat streiko greit negali
ma buvo sulaužyti, jau šešius 
mėnesius jis prasitęsė, anglių 
sandėliai pratuštėjo, o čia dar 
atėjo žiema, kada anglių pa- 
riikalavims padidėja, tad greit 
pritruks anglių, o su streiklau
žiais anglių neprikąsi. Todėl 
numatoma, kad streikas turės 
baigtis angliakasių laimėjimu.

—S. Bakanas.

Skochowic valst., Cecilijoj, 
turi 1,700,000 kronų skolos h 
nepatogų mokyklos namą, nu
ris betgi yra apdraustas ant 
57,000 kronų. Reikia naują ne. 
mą statyti, o pinigų nėra, dar 
labiau apkrauti valsčiaus gy-

[Ui tireikitaa šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako} v 
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Šeimos klausimu

Tūlas laikas atgal A. Bukas 
pakėlė klausimą apie šeimynos 
aprubežiavimą. Jis nurodė, kad 
jei reikia šalintis iŠ Lietuvos 
dfl sunkaus pragyvenimo ir 
ieškoti prieglaudos svetimose 
šalyse— Argentinoje ar Brazi
lijoje ir ten badu stipti, kaip 
kokiems nekenčiamiems šune
liams, tai kodėl neįvesti Lietu
voje šeimynos aprubežiavimą? 
Tada kūdikių prieauglis butų 
tokis, kokį šeimynos tinkamai 
gali išauginti ir aprūpinti.

Čia, rodos, yra rimtas klau
simas. Bet musų atžagarei
viams tai taip nepatiko, kad, 
rodos, kas juos šaltu vandeniu 
butų apipylęs. Mat, jų supra
timu, reikia kad tik daugiau lie
tuvių gimtų, nors jų tėvai turi 
kęsti didelį skurdą kol išaugi
na būrį vaikų, kurių negalėda
mi tinkamai išauklėti ir išla
vinti, paleidžia į svietą fiziniais 
ir dvasiniais ubagais. Ne
patinka tiems atžagarei
viams, jei kas turi porą ar 
trejetą vaikų ir gražiai juos 
išauklėja ir išmokina.

Turčiai galėtų tinkamai iš
auklėti ir dideles šeimynas. Bet 
jie labiausia kontroliuoja gim- 
dimus, nes gimdimas moterims 
yra sunkus, o be to sulaiko 
nuo visokių pasilinksminimų. 
Žmogus gi, kol gyvas, turtingas 
ar skurdžius, nori kuodaugiau- 
sia turėti smagumo, nes sma
gumas yra visiems malonus. 
Ir tame nėra nieko bloga. Bet 
didžiuma žmonių yra neturtingi 
ir turi vesti sunkią kovą už 
būvį. Jiems yra daug sunkiau 
gyventi, negu turtingiesiems 
todėl ir apsirybavimas nuo per 
daug didelių šeimynų jiems 
yra dar reikalingesnis.

Kol žmonės buvo laukiniai, jie 
nežinojo kas yra tinkamas 
vaikų auklėjimas. Su savo mo
terims jie elgėsi kaip su kokiu 
įrankiu. Jie nei negalvojo apie 
Žemynos aprybavimą, nes jų 
kultūra buvo žema, o pati mo
teris, būdama silpnesnė, irgi 
negalėjo pasipriešinti. Moteris

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, iLL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 

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

Netoli 46th St. Chicago, 111.

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30Nu<

iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

Ofiso ir Res, Tel Boulevard 6913
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare
Res. 8201 8o. Wallac.e Street

i—1 .................i ■■ '■■■ ■

A. L. Davidonis, M. 0.
ir DR. J. A. GOODHART 

4910 So. Michigan Avė 
Tai. Kenvood 51Q7 

VąlandosJ nuo 9 iki 11 vai. ryte;
■ ( nuo 6 iki 8 vai. vakare

Res. 6600 So. Artesian Avė.
I’hone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canpl O?57

DR. P. Z. ZALATOR1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Cbicago, III.

netik turėjo gimdyti ir vaikus 
auklė t, bet dar aprūpinti šei
myną mastu ir šiluma, kuomet 
vyras laisvai sau po miškus me
džiodavo.

Dabar gyvenimas yra paki
tėjęs. Žmonės pakilo kultūroj 
ir moteris patapo irgi žmogum. 
Imta rūpintis ir tinkamesnių 
šeimynos auklėjimu. O kad ga
lima butų tinkamai ją išauklė
ti, tai priseina šeimyną aury- 
boti, kad moterį labiau paliuo- 
suoti nuo per daug tankių gimdy
mų ir lopšio, kad tuo gi galėtų 
augščiau pakilti, apsišviesti ir 
daugiau laimės įgyti.

Moteris j pirmykštį, laukinio 
žmogaus gyvenimą negryš, kaip 
nė pirštų dideles šeimynas Sir- 
vydienė su Gudaičiu. O jei 
mes moteris apkrauname vai
kais, tai moterys pažangoj atsi
liks, savo vaikus išauklės fa
natikais ir nuo to visa pažan
ga nukentės. To kaip tik neno
ri tikrai pažangus žmonės.

—J. Bardauskas.

WENNERSTENS
MonemUn

TIKRI APYNIAI

JOCESAS iškelia 
sltptą skonįpasaulio

GYVENIMAS 
MeneHinia žurnalas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Rugsėjo mėnesio
GYVENIMAS 1 

papuoštas naudingais 
raštais ir puikiais 
gražuolių atvaizdais. 
Įsigykit GYVENIMĄ 
tuojau — nesigailėsit.
Prenumerata metama $2
Pusei metu $1
Kopija .............................   20c

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St 
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160 
-r- Valandos — 

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

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988. 
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Lafayette 4146
i j J nuo 9 ilf* D Valandos \ nuo g g va|t vaįw

Office Boulevard 7042
Dr. C, Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, 1LL.

Off. Yards 8557 Res. Ilemlock 1385
DR. JONAS MOCKUS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

N(‘delioj pagal sutarti 
3401 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, 1LL.



Penkiadienis, Rūgs. 25, 1927

lėmainykit | aavo aen* inatrument* 
kaipo dali jmukijimo

ATSIŲSKIT *1 KUPONĄ ' 
Trayaer Piano Co.

1538 W. C'hirajro Avė. 
Pri*iųak;t pilną * u raką projiklių 
barmenų dabar iiparduodamų be 
atsakomybėn man.
Vardas ......................... :................... .

LINDBERGHO LAIŠKAI
(Pabaiga)

NMrmTOs. csirap;m.'

l* atauki t telefonu, palaikysim 
vien* Ii tų outfifų

TRAYSER PIANO 00.
1538 West Chicago Avė.

Haymarket 4715-3115

Atdara vakarai* iki 9 vai.
Netlėiioj nuo 11 ryto iki 4 po pietų

Adresas

Užsilaikyki! Tinkamai Šią Žiemą
Laike šaltesnių mėnesių kuomet Gamtu praša

lina gydančius saulės spindulius, laikas tiems kurie 
lengvai pasiduoda kosuliui, slogoms, bronchitui arba 
kitoms kvėpavimo organų ligoms, būtinai rei
kalauja.

SC0TT5 f MUISION
Jis suteikia silpnai sistemai turtingą, malonų sko
niui, kaip Smetoną maistą ir toniką, kuris turint, 
savyje sveikatą teikiančius vitaminus iš cod-O. 
liver aliejaus. Bukit stiprus, vikrus ir gerai mai- W 
tinami šią žiemą — vartokit Scott’s Emulsion.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 26-47

Ne Atidėliokite Ilgiau
Įsiveskit namų apčiklymo reikme
nis j savo namų ateinančiai žie
mai — už keletu dienų gal jau 
ateis Saitas oras.

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

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planų dykai.

M. LEVY & CO.
KAMPAS STATE IK 22 GATVIŲ 

Telefonas j visus departmentus — Calumet 0614-0615 
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

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

'Laiškai yra įvairiausios rū
šies. Daugiau laiškų yra ranka 
rašytų, negu mašinėle; daugiau 
laiškų paišeliu rašytų, negu 
plunksna; daugiau iš mažų 
miestelių, negu iš didmiesčių 
ar nuo ūkių; daugiau nuo mo
terų, negu nuo vyrų; beveik 
tiek put nuo jaunuolių, kiek ir 
nuo suaugusių. Keturis sykius 
daugiau merginų rašė, negu 

1 vaikinų. Vienas iš, penkių žmo
nių prisiuntė laikraščių iškar
pas; daugelis prisiuntė savo fo
tografijas. Apie $104)00 vertės 
pašto ženklelių atsakymui bu
vo prisiųsta; niekurie prisiun
tė ir pinigų.

Atsirado daug artimų ir to
limų giminių, kurie maldavo 
pagelbos. Taip, atsirado apie 
100 Lindberghų, kurie tvirtino 
esu artimi pagarsėjusio lakū
no gimines ir maldavo, kada 
jis prasimušė kelių ir pagailė
jo, kad dabar ir jiems pagell>ė- 

I tų.
Po maldaujančių pagelbos 

laiškų, savo skaičiumi sekė laiš
kai su bizniukais pasiūlymais. 
Apskaitoma, kad vertė tų pa
siūlymų siekia daugiau, kaip 
$6,000,000. Daugiausia pasiūly
mų buvo nuo krutamu jų pa
veikslų kompanijų. Viena kom
panija siūlė $500,000, jei Lind
berghas dalyvautų paveiksle, 
vaizduojančiame Amerikos šei
myninį gyvenimų. Kitas siūlė 
$480,000 už krėtimą šposų ore.

1 Dar viena kompanija siūlė 
$100,000 už nufotografavimą 
jo vestuvių, o jeigu leistų nu
imti jo veidą iš arti prieš ir po 
vestuvių, tai siūlė $1,000,000. 
Iš Europos buvo $2,500,000 pa- 

, siūlymas, jei jis vienas perskris
tų apie pasaulį. $210,000 buvo 
pasiūlyta už 40 minučių darbą: 

i jeigu jis atsistotų prieš kalban
čius kintamuosius paveikslus 
ir trumpai atpasakotų savo ke
lionę. $300,000 siuĮė rekordų 
kompanija už trumpą jo atpa
sakojimą kelionės,/orkestrui gi 
pradedant ir užbaigiant Ameri
kos ir Francijos himnais. Vi
sus tuos pasiūlymus Lind- 
berghas atmetė, norėdamas at
siduoti vien aviacijai ir nenorė
damas kuo nors pažeminti sa
vęs, ar savo pasiektojo tikslo.

Buvo ir daugybė mažesnių 
pasiūlymų, apie kuriuos Lind
berghas nežinojo. Tai įvairios 
biznio propozicijos, siūlymai 
partnerystės ir t. t.

Po to seka merginų pasipir
šimo laiškai. To galima buvo 
tikėtis. Lindberghas yra jau
nas, gražus, sveikas, negeria, 
nerūko ir ne lėbauja. Jis yra 
ir pasiturintis, nes už savo ke
lionę gavo $25,000 prizą ir taip
jau nemažai gaus už knygą, 
kurią jis rašo apie savo kelio
nę. Tai yra vienatinis pasiūly
mas, kurį jis priėmęs. Bet mer
gaičių laiškai yra švarus, nuo
širdus ir draugiški: atviras pri
jautimas dvasiniai sveikos 
meigaitės sveikam vaikinui.

Iš visų laiškų betgi jam yra 
įdomiausi, tai laiškai apie įvai
rius išradimus. Daugelis jų la
bai fantastiški, bet daugelis iš
rodo į praktiškus. Tai yra ge
ras ženklas, kad šalies energi
ja yra nukreipta į technikos 
tobulinimą, i naujus išradimus, 
kurie siekiasi pagerinti gyveni
mą. Jei lik tūkstantinė dalis 
praneštų Lindberghui naujų 
išradimų pasirodytų praktiška, 
tai vistiek jie į keletą metų 
revoliucionizuotų transportaci- 
ją, susisiekimų, industrijų ir 
higieną Amerikoje. Bet, deja, 
ir tų laiškų Lindberghas nema
tė.

V jenas išradėjas sakosi ne
rys parodyti Lindberghui jo iš
rastąjį motorą, kuris su galio
nu jo paties išrasto kuro gali 
eiti visą dienų, o ir duotų tiek 
spėkos, kad i>aneštų aeroplaną! 
du syk greičiau, negu dabartį- ‘ 
iriai motorai. Daugiausia pra
neštų išradimų buvo aviacijoj: 
išradimų, kad aeroplanai nekris
tų žemėn, neapvirstij, įvairią 
parašiutų pasažieriams, avia-

torir.:.'/ ' reroplanams.
Yra paduodama ir daug išra
dimų, kurie nieko bendra su 
Lindberghų ar aviacija neturi. 
Ypač daug paduodama išradi
mų radio pagerinimui. Vienas 
profesorius npri užinteresuoti 
Lindberghų pagelbėti jam iš
tobulinti tokią kanuolę, kad 
vienu šuviu ji paskandintų ka
ro laivą. Kitas siūlo išradimą 
suvaldyti nesuvaldomą arklį ir 
neleisti jam pabėgti. Yra keli 
pasiūlymai, kad Lindbergh pri
sidėtų prie bandymo pasiekti 
mėnulį. Krūvoje laiškų yra pie
nai susisiekimui su Marsu, pa
darymui aukso iš jurų vandens, 
o deimantų iš karbono, o taip
jau kaip surasti paslėptus tur
tus. Vienas “biologas” nori 
rimtai sudominti Lindberghų 
sumanymu priauginti beždžio
nėms sparnus. Jei tai pasisek
tų, tai jis norėtų tada išbandyti 
ant žmonių. O tinkamesnio tam 
eksperimentui žmogaus už 
Lindberghų jis nežinąs. Dau
gelis maldavo Lindberghų pa
gelbos ištobulinti amžino ju
dėjimo mašinas.

Laiškuose rasta (r keletas ne
sąžiningų pasiūlymų. Taip vie
nas siūlo Lindberghui naujų 
būdų klastuoti pinigus. Dauge
lis gi laiškų siūle Lindberghui 
pagalbą. Bašytojai, matyt, ma
no, kad Lindbrerghas tuoj ap
sives ir todėl jam bus reika-' 
lingi namai, rakandai ir kiti da
lykai. Todėl jie siūlo dykai, ar 
už mažą mokestį įvairias reik
menis, kad tik jo vardų gali
ma butų naudoti, kaipo savo 
kliento. Tarp dovanų buvo vi
sokių daiktų, daugiausia nuo 
fabrikantų, pasitikint, kad jis 
tuos daiktus indorsuosA Bet 
buvo ir tikrų dovanų: gerašir
džių1 moterų rūpestingai iškeik
tų keksų, saldainių, skrybėlių, 
brangmenų ir t. t. Daugelis gim
nastikos instruktorių siūlė sa
vo patarnavimus ir gimnasti
kos sales, kad Lindberghas ga
lėtų mankštintis ir atlaikyti tų 
įtemptą gyvenimą, kokį jis tu-

4

rėjo vesti sugrįžęs Amerikon, 
visur jam ovacijas' keliant ir 
be paliovos jį vaišinant.

Čia tik menkutė dalelė to, 
kas randama laiškuose Lind
berghui. Jei vien tik įdomes
nius dalykus iš jų išimti, ir tai 
pasidarytų kelių tomų knyga. 
Ir laiškai jam vis dar nepaliau
ja plaukę didžiausiomis krū
vomis. —K. B.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai51
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Peoples Furniture Co.
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DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖS CHICAGOJE 
Užpildytos su augfiČiausios rųSies, Pianais, Radioms, Rakandais, Kau

rais, Pečiais ir visokioms namu reikmenims.
Taipgi išdirbinėja dailiausius seklyčioms setus 

nuosavoje dirbtuvėje.
ir yra autorizuoti pardavinėti labiausiai 
išgirtus muzikalius instrumentus.

KIMBALL PIANUS ir R. C. A. RADIOLAS.
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pražuvęs
Daugelis pirmųjų iapudžiu 
dažnai esti sugadinama ko- ’ 
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rĮ'AI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra neivarus, tai jus flo
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už- 
metimas yra daromas ir jums.

Listorina, dantų tenalat, valo 
dantis nauju budu. Musu she- 
raikai pagalios surado sustato 
kur* iitikro ivaičia nedrasky
damas dantų amalės — tas sun
kus uždarini* pagalio* tapo ii- 
riita*.

Didelė tūba Listerlne dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Phartnacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.
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Tik pailgindami prekių rųšis ir gerai įsi
vaizdindami į Jums teikiamą patarnavimą 
ir tvarkingą šios pirklybos vedimą, Jus da- 
žlnosite, kad visuomet apsimoka pirkinėti 
namų reikmenis labiausiai atsakančiose 
(Most Rcliablc) Krautuvėse. Todėl Jus 
visais žvilgsniais busite geriau patenkinti 
lankydami Peoples Fumiture Co. Kiautu- 
ves, nes jus čia rasite geriausias prekes ir 
patarnavimą už mažesnį atlyginimą.

Lengvius Išmokėjimo Budus Pritaikom Kiekvienam 
Pagal Išgalę

Dvi Krautuvės ir Setų Dirbtuvė

Lafayette 3171 Canal 6982
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKRO6IS, Vedėjas

4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
maistai.

EAGLEJBRAND
CONDENSED M ILK.

AFTER ILLNESS
Let Tanlac build you up
If illness hasclaimed you for a virtim, 

if your health is poor, your vitality low, 
build back robust health with Tanlac.

It is nature’sown body builder, made 
from roots, herbs, and barks. Over 52 
million bottles already sold.

Many thousands of happy healthy 
folk* owe their present sparkhng health 
to Tanlac. Some of these are your own 
neighbors. They’ll gladly tell how 
Tanlac restored them to robust health. 
Over a hundred thousand letten from 
Kteful friends are on file thanking 

įlac for the good it has done.
Your druggist has Tanlac. Getatrial 

bottle today, and start on the road back 
to vigorous. sturdy health.

TANLAC
FOR YOUR HEAJLTH

nuo 
nuo

Išpardavimas 
Pčtnyčioj 
Subatoj 
Panedėlyj

alste Streete

Kiekvienas rūbas pirktas pas mus u 
$25 ar daugiau, galit gauti 6 

z mėnesiams išmokėjimui

Krautuvės valandos: 
8:30 iki 5:30; Subatoj 

9:30 iki 9.

PUIKUS KAILINIAI — NAUJŲ STYLIŲ 
Tie turtingi kailiniai kautai yra naujų stylių. 
Liucių efektų, “swagger” ir sport stylių! Tri- 
mingai kitokių kailių kalnieriai ir rankogaliai, 
yra didelis pagražinimas prie kekveno modelio. 
Mes garantuojame kiekvieną kautą.

—Plain Blonde Calf Coats
—fyfendoza Beaver Trimmed Calf Coats
—Fox Trimmed Calf Coats
—Sealine Coats
—Sųuirrelette Gray and Brown Coats

Gražiai trimuoti kalnieriai, ranko
galiai ir apačia
-MARMINK

—F0X
—MENDOZA BEAVER

—SQUIRRE LITTE
K’ !n Bros — Antras uugštas _______

Tiktai 115 Sampeliiiiy Kailinių Kautų
ŠTAi J1E YRA!

tfF JgPį JUk Musų pirmutinis išpardavimas
C f AEk Aki kailinių dėl moterų ir merginų

gu dideliu sutaupymu dėl jūsų
i U ĮmS* ■ g I P'»'gų. Tiktai 115 nepaprastai
'■ m S bUF I kailinių ir puikiausios rų-
■ I Kiekvienas kautas yra
V M Mr- f BaSH B naujų stylių, padaryti specia-
1 Į *‘a‘ sezoniniam išpardavimui,

KP Į pasiūti patyrusių kailinių siu*
KP B SE į v^iV« JŲ* sutaupysit daugiau,
Esį Į jei pirksit tuojau!
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SKONIS Tarp Chicagos 
LietuviųIš importuotų Saazer apy-, 

niy, sumaišytu su parink
tais vietiniais apyniais' “Du keliu“ ir Vaičkaus

teatras

į vaizdų santarą ir į vaizdų 
kaitaliojimus nuosakumą, gali
ma apčiuopamai apibendrinti 
simbolizmą, romantizmą, ak- 
moizmą, painasizmą ir tt. Ver
tinant šios dienos dailės Įvy
kius, tą bendrą dėsnį, reikėtų 
ir atsiminti.

Juozo Vaičkaus teatrą Lielu- 
ir nūdien

ir pievų realizmo teatru. Ir reikalauja, 
viskas taip, 

up gyvenime. Bet tai nėrė,

Tikrai Unijos įdirbimo 
Nepalyginamas dėl virimo, kepimo 

ir saldainių dirbimo

Vai Blatz Brewing Co
(’hieago Branch

1500 Holt Street
Phone; Brunswick .3600-1-2

and Wholesale Dealers

‘ N a u j ienose” 
nei penkios recenzijos 
“Dviejų kelių” pastatymą 
kaus teatre ir visos jos nupei 
kė ir patį autorių Gejermans’ąl 
ir pastatymą ir artistus, tai; 
Chicagos visuomenei Įdomu 1 
bus perskaityti huv. “Naujie
nų” bendradarbio Balio Sruo
gos, Miuncheno Universiteto 
filozofijos daktaro recenziją , 

j apie* “Dviejų kelių” pastatymą, 
j Vaičkau/ teatre 1919 m. Kau-| 

ne.
Oficiozas “Lietuva” num. 120, i 

! 1919 m. balandžio (i d. 
me sekančių recenziją: 

“Du keliu“ 
“Dailininkas, kurdamas r— 

jus pasaulius, kuriamosios v 
lios reiškimo būdamas kuolais-

viausias, kūrimo akstinuose - 
kuotampriausiai surištas Bu 
šios žemes gyvenimu. Net tie 
dailininkai, kurie vadinamąjį 
leaiizmą yra amžiais prakeikę, 
kūrybai pagrindus ima iš že
mės. Niekas dar nėra radęs 
naujo pavydalo žmogų, ir Dan
gų ir laukus visi vaizduoja taip,'
kaip pamiršties regėjimus regi vių visuomenė laiko 
ir saulės džiaugsmą 
'.:nksmy'\ gyvena sau ii pašau- kad scenoje butų 
liui taip, kaip žemė Motina

i mokė'. Tik kiekvienas žmogus teisingai. Jei leista butų paly- 
javo mieloje gyvendamas, tą pu- ginti, tai fotografijos atvaizdas

i, jaučia j| yra labai panašus j žmogų .ir 
vis dėlto mes tesidžiaugiame 
lik portretu, dailininko pieštu 
atvaizdu. Nes dailininkas pieš
damas vienus bruožus sušvelni
na, kilus sustambina, vienus 
apleidžia kitus pagilina ir tuo 
bildu tiksliau pareiškia vaiz
duojamojo žmogaus būdą, sie
lą. Taip pat ir teatre. Jei re-

Iti gyvybės džiaugsmu vaič - — džiaugsmui 
dainuoja. Visos 
remias žemes 

kitoniškai tuos 
tik kitonišką 

vaizduoja.

I saviška i ir jam,
aviškas dainas

dailės kryptis 
vaizdais, tik

Ivaindus derina,
♦ paveikslų santara
Ir nėra galima skirstyti daili
ninkus realininkais ir ne reali- 
ninkais. nes jie visi būdami 
žmonės yra realininkai, buu'aml alingasis teatras butų tik gyve- 
dailininkai yra naujų pasaulių 
kūrėjai, nes ir pavienio žmo- 

. gaus gyvenimas yra absoliutin- 
ian a Igas. Todėl realininkais reikia

Ilaikyti visus dailininkus,' nes
i realizmas yra kurybų pagi’in-
Idai. Klasifikuojant kūrimo ei-

* I * I • • •, kūrimo budus, įsižvelgianl

$10.000 Accident POLICY
JI 

1

NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

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

Inter-Ocean Casualty Co
A Stock Company

SPECIAL LOSSES FOR If sustained If sustained in
in the the manner de-

• manner sribed in Para-
LOSS OF described in graphs 2 to 9

Parngraph 1
____________

inclu.sive

Life .................................................................. $10,000.00 $500.00
Both Hands ............................................ ....... 10,000.00 500.00
Both Feet ............................................-......... 10,000.00 500.00
Sight of Both Eyes ..................................... 10,000.00 500.00
One Hand and One Foot ............................. 10,000.00 500.00
One Hand and Sight of One Eye ...........? 10,000.00 500.00
One Foot and Sight of One Eye................ 10,000.00 500.00
Eilher Hand .........a........................-........... .. 5,000.00 250.00
Either Foot ........................ ............... .. 5,000.00 250.00
Sight of Either Eye..................................... 5,000.00 2ū0.00

Skaitykit ir Pagalvokit

nimo atvaizdas—fotografija,
mums jo nereikėtų lankyti. Bet 
scena nėra realingasis gyveni
mas, tai yra vaizdas, kuriame 
vieni gyvenimo ruožai sušvel
ninti, kiti pagilinti. :r todėl 
kiekvienas /teatras — butų ro
mantizmo teatras.

i Juozo Vaičkaus pastatytieji 
i“Du keliai” yra žymi, gili lie
tuvių scenos pažanga. Viena— 
veikalo rimtumas, pergyvenimų 
gilumas, intrigos paprastumas 
ir psichologinis nuosakumas— 
viskas toks retas dalykas lietu
vių scenoje.

Veikalo vidaus rimtumui ata- 
tiko jo vaidinimas. Visur išlab 
kytas vienas stilius, tonas,, vie
na dvasia. Veikėjų budai ryš
kus, tipingi, drauge ansambliui 
visiška sandara. Artistų tarpe 
žymių, aiškių, stiprių talentų 
jau turinčių patvarios scenos 
praktikos. Jei būtina bi/tų ką 
nors pastebėti, tai reikėtų iš
skirti tą sceną, kur kaimietė 
moteriškė, penėjusi kūdikį at
bėgo į Nanseną ir kėlė triukš
mą, kad jos kūdikis apsirgęs. 
Ši scena buvo truputi grubi, 
šiek tiek nepergyventa ir buvo 
mažų disonansų su visu veika
lo vaidinimu, kuris buvo varo
mas pusiau tone z ir visumoj 
darė pilnybės įspūdžio. Ant
ras išsiskiriamas dalykas Ri
tos vyro, pamačiusio laidojant 
kūdikį. Stambumui budo, tvir
tumui balso ir valios nevisai 
atatiko tasai gestas, tai 
nedarė įtikinamo įspūdžio, 
apskritai visas vaidinimas 
vertas gilios pagarbos.**

P. S. “Naujienųsb” buvo 
stebėta, kad “Dviejų kelių”
statymas bus ekzaminas artis
tams ir musų publikai. Publika 
ir artistai tą sunkų ekzaminą 
išlaikė, bet deja, musų recen
zentams truko atatinkamo vei
kalo supratimo, nes netiktai 
Balys Sruoga, žymiausias mu
sų menininkas literatas, bet ir 
rusų žymiausias kritikas, filo
sofas Mereškovskis ir Veflens- 
kis savo laikais rašė recenzijas' 
visai skirtingas nuo Chicagos 
recenzentų. Man rodos, kad šia
me klausime 

(žentai turės
gerb. musų 
Sruogą, prieš 
sofus Mereškovskį ir Vedenskį.

— Graiboneranda.
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The GrojĮesĮ

Puikios Briage Liampos!
Gražios metalinės liampos, pastatomos 5 pėdų aukščio, su visais 
elektros prijungimais, su gražia šilkine “shade.” Tų liampų 
tikra kaina yra $10. Bet išdibinėtojui reikia pinigų. Mes nu
pirkome tas ,įtampa* ir dabar jums pasiūlome labai pigiomis 
kainomis. Atsiminkite, kuomet tos liampos išsibaigs, mes jau 
nebegalėsime tokiomis pigiomis kainomis pirkti ir jums taip 
pigiai parduoti. Prisiųskite tuojau kuponą arba telefonuokite, 
kad galėtumėm tuojau dastatyti. — šios kainos bus tol, ko! tu
rėsime to supirkto tavoro.

Taigi atsiminkite, kuomet tos liampos bus jums pristatytos, jus 
galit jų neimti, jei" jums nepatiks.

Ar jŲH kada 
jote, kad reguliarėH pilnos 
mieros lempos butą par
duodamos tokiomis pigio
mis kainomis? — Tas da
lykas niekuomet daugiau 
neatsitiks. — Todėl, veikit 
tuoj. ’— Užsisakykit sau 
telefonu dabar. Užmokėkit 
draiveriui kuomet jums 
lempa bus atvežta ir jei ji 
jums patiks — $3.95, tai 
viskas ką jus užmokėsite— 
tai yrg galutina kaina už 
viską.

nors

NEŠIUSK1T PINIG'
Jęi jus neturite telefono arba gyvenate toliau už miesto, tai atsiųskite kuponą. — 
Mes dastatysime liampas pas jus. — Jus užmokėsite atvežėjui viso tik — $.3.95.
Jei jus gyvenate toliau už miesto, atsiųskite money orderį $3.95, liampa bus atsių
sta jums. — Jei ji nepatiktų jums, grąžinkite atgal musų išlaidomis, o mes grą
žinsime jums pinigus.

UŽSISAKYKITE DADAR
Telefonuokit arba atsiųskit kuponų DABAR!

STANLEY KUBUI & C0„ Not Ine.
5831 Miltmore Avė.

Phone Pensacola 6460
CHICAGO

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, neski
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
pančią aplikaciją ir pri
siųsti ar atnešti į NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuojaus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas 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 Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ skaitytojams. čia įdedu registracijos 75c. 
ir liudiju kad —■

Į Į Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ
— skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 

šitą plicy per vienus metus.
I I Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU

JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus*

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

f I Siuntinėkit njan NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos 
Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 
apdraudos registraciją.

Vardas ...................................................................... Amžius .
(Pasirašykit aiškiai su paiSeliu. Juodytas liejasi)

Apdraudos Gavėjas ..........-.....................  -.....
Gatvė Adresas
Miestas...........
Užsiėmimas ...

Prisiųskit ilt* aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

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

Chicagos recen- 
nusilenkti prieš 
menininką Balį 
pasaulinius filo-

turįs 7 
bažnyčion 

kad nebe- 
į teismą 

tokią pri-

ir liudiju kad —

Padėkit 
ženkleli 
{ tinkamą 
kletkutę 

paženklinimui 
savo 
atsakymo

Valstija

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

11 ■■

$7.00, 
75c.

Pusė dienos teisme

vi-

Pusė dešimtos valandos ryto. 
Policijos teismas, 47th place ir 
So. Halsted st. Kambarys pri
rūkytas. Per durnus trošku, 
žmonių pilna. Tėvai, motinos, 
kūdikiai, jauni ir seni.

I Įeina teisėjas. Paliepia 
siems atsistoti.

Piram byla — lietuvių var
dai, nusikalto žmogus girtas 
būdamas, šimtas dolerių ir tei
smo lėšos — toki bauda. Byla 

i išnagrinėta ir nuosprendis iš
neštas j kokias 3-4 minutes.

Antra byla. Policistas parodo 
du pistalietu, rastu, kaip jis 
sako, po automobilio sėdyne. 

.Kaltinamieji — vienas restora- 
'cijos savininkas, o kitas —va
rąs biznį iš namų. Abu turi 
advokatą, kuris prašo atidėti 
perkratinėjimą bylos iki jis

Malonėkite atsiųsti man vieną liampą ku
rią j lis garsinate Naujienose už $3.95

Vardas
Adresas
Telefonas

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žini 
kaip Nauiienoe

Kg reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

liudijimų. Atidėdama. Perkrati- 
nėjimas užėmė ne daugiau kaip 
5 minutes.

Bylos varoma tartum ma
šinos pagalba. Įvedama du vy
ru, kurie, matoma, nakvojo 
stotyj. Vieno klausia, kiek jis 
pinigų turi. Pasisako 
centus. Paliepia eiti 
ir priimti prisaiką, 
gers, ir ateiti atgal 
su paliudijimu, kad 
saiką davęs.

Kelios bylos viena po kitos — 
dešimts dolerių ir teismo lėšos. 
Koks ten Denkus kaltinamas 
tuo, buk pavogęs tris svarus la
šinių. Teisėjas klausia, kodėl 
jis tai daręs. Kaltinamasaf at
sako, kad sau ir vaikams val
gyti. Uždedama palyginamai 
menka bauda, nes žmogelis iš
rodo suvargęs.

Prisiartinu jaunas vyras, Žy
delis, kartu su moteriške. Tei
sėjas duoda vyrui vėjo. Girdi, 
tau jau kartą buvo įsakyta, 
kad čia nesisukinėtum. Tu ne
si advokatas, tai ir nelįsk, kur 
nereikia. Jei dar kartą pamaty
siu, tai patupdysiu šaltojon už 
neklausymą teismo 

žydelis, matote, 
dejas”, ieškąs bylų 
vokatams. Jis veda 
tą advokatą, kuris
Bet teisėjas spko, kad Žmogus, 
kuriam reikia advokato, susiras 
ir be privedžiotojų, nes prive
džioto j ai tankiai tik sukiršina 
žmones, idant gautų bylą.

Pasirodo motina ir jaunas 
vyras, kokių 23-4 metų. Moti
na skundėja. Sako, sūnūs ge-

įsakymų.
yra "prive
ltiems ad- 
žmones pas 

jį samdo.

-----J—-V ...... U- —------- ------------- , -..... .

galės pristatyti reikalingų pa-'ras, bet mėgsta išsitraukti na-

minės. Jam įsakoma eiti baž-, 
nyčion ir duoti prisaiką, kad 
daugiau nebegers. Byla “lend- 
lordžio” su rendauninku. Mote
ris, rendauninko žmona, nepa
tenkinta teismo nuosprendžiu 
ką tai pasako. Gauna dar vieną 
dieną sėdėti kalėjime už teismo 
įžeidimą.

Ir taip varoma viena byla po 
kitos, tik retai kuri nusitęsia il
giau 5 minučių. — Reporteris.

Pp. Meno ir Millerio
golfo imtynės

Pirmadieny j, rugsėjo 19-tą 
dieną, pp. Menas ir Milleris tu
rėjo golfo imtynes Oak Ilills 
golfo aikštėje. Policijos kapito
nas Hom buvo teisėjas. Me
nas laimėjo.

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

173« fl*. Halstrd St
Kazlauskaitė susitaikė
Gražuolė Estei h Kazlauskai

tė — McBath, kuri buvo pame
tusi savo vyrą ir ruošėsi rei
kalauti persk irų, dabar jau su
sitaikė su savo vyru Earl Mc
Bath. Nors ji sakė niekad ne- 
gryšianti pas jį, bet vakar jau 
sugryžo ir tuo tarpu skirtis ne
beketina. Tik iš hotelio išslkel- 
sią, — apsigyvensią apartmen- 
te.

Apsisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba isibrėžimą su iiuo ne
nuodijančiu antiseptiku 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir iigydo.



f

Penktadieni
- i j j r .

renniinTOff, eureago, m

GYDO
Kraujo, odos, chroni i\as 

slaptas ligas vyrų ii moterų 
senas žaizdas, ligas remtai,

Dr. J. W. Beaudette i

Sensacinis Pasisekimas

VIRŠUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Vamudon:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. NadS- 
hoj nuo 2:3C 4:30 po plot])

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blv<t

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL M64

Pastaba: Mxn.> ofisas dabar rauda* 
luiujuj vietoj

DR. VA1TUSH 
9PTOMTTRISTAS

Amerikos publika supranta ko
kie yra geresni cigaretai kuoftiet 
jii ruko, 'lai yru pripurodymus pa- 
sirenkant Old Gold cigarelus kaipo 
mėgiamiausius.

1 Old Gold yra nauji cigaretai, 
i kurie nesenai yra perstatyti Ame
rikos rūkančiai publikai. Tai 
cigaretai, nuo kurių nereikia 
sėli išrūkius ir visų vežimų.

Old Gold cigeretal visų yra 
tinkami su dideliu pamėgimu, 
Amerikos rūkytojai pamatė, 
Old Gold yra geresni cigaretai.

Old Gold neįrituoja gerklės ir 
kerta į liežuvį. Jus galit juos rūky
ti rytų, dienų ir vakare.

Jus turėtumėt šiandie nusipirkti 
Old Gold cighietų ir sužinoti, kodėl 

i P. Lorillard kompanijai užėmė net 
į trejus metus kol išdirbo tokius ge
rus cigarelus.

Skaitykit Old Gold C.artoon šia
me laikraštyje. Išsiklrpkit juos ir 
įsiklijuokit į savo knygų. Jie su- 

I teiks jums daug malonumo ir juo- 
i ko. Tie skelbimai telpa reguliariai 

šiame laikraštyje.

y ra 
ko-
su
neš 
kad

ne-

LIETUVIS AKTŲ SPECIALISTAI ■ 
Palengvint aidų įtempimų, kuria 

esti prielartimi galvos akaudijimo 1 
svaigimo, akių aptemimo, ntrvuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitais< 
kreivas ak's, nuima kataraktų, ati 
taiso trumparegystę Ir toliregysU 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da 
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Spečiai ė atvda at
kreipimą ; mokyklos vaikus. Vai. 10 
ik’ 8 $a1. Nedalioj 10 ik: 1 va! p. p

4712 So. Ashland Avė.
'i e. Koalevard 758?

GAL1MSKI
21 d., 5:30 v. 

sulaukęs 14 
Gimęs Chica- 

r gyveno Pleasant 
Prairie, Wisconsin. Paliko di-

ANTANAS
Mirė rugsėjo 

ryte, 1927 m., 
melų amžiaus, 
goj, o dabar (. 
I .....
deliame nuliūdime savo myli
muosius ir mylinčius tėvų Ka
zimierų, molinų Stefonia, bro
lį Leonų, seseris (’hrlstinų ir 
Valrrių ir kuinų A. Chepaus- 
kį. Kūnas dabar randasi pri
rengiąs į paskutinę 
namuose Pleasant 
\Vis.

Laidotuvės įvyks 
8 vai. ryte iš

kelionę
Prairie,

pasirodytų, nors, žinoma, Lie
tuvių Pirkly bos Butas yra to
kia įstaiga, kuri gali pakeltu 

Pietuose, surengtuose pager-1patinai stambias lėšas.
bi nui Šarkio, dalyvavo turbut 
netoli šimto žmonių, taip saky
ti lietuviška Chicagos Smetona: 
bankininkai, stambieji 
riai, profesionalai.

Toasb meistru buvo 
tas Gadžiunas-Borden.
kių ceremonijų vedėjas p. Bag-

” rugsė- džiunas ištikrųjų buvo puikus.
Auditorijos salėje Pratęs kalbėti, mitrus žodžiais.

juos .smagus ir linksmas jis buvo 
Petronėlės Draugija — via- kaip tik savo vietoj.

Pavalgius pietus, p. Bagdžiu-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šarkio pagerbimui pietys CLASSIFIED ADS

Bridgeportas
Rengia šokius

biznio

advoka-

Vakarienei pasibaigus, “Nau
jienų” Reporteris, “Draugo” 
redaktorius p. šimutis ir p. Tu- 
lys turėjo progos pasikalbėti 
keletą minučių su Šarkiu. P-as 
Šarkis pasisakė, kad jis gimęs 
Binghamtone, kad jo kumšti- 
ninkavimo karjera (kaip pro
fesinio kumštininko) prasidė
jusi pirm pusketvirtų metų. 
Pasiėmęs vardą Jack Sharkey 
štai kodėl: Sharkey pasivadinęs 
priimdamas vieno pasižymėju
sio kumštininko pavardę ,o 
vardą Jack pasiskolinęs iš

Ateinantį sekmadienį, 
jo 25 dieną, . 
rengiama šokiai. Rengia 
šv. 1 
na skaitlingiausių lietuvių mo
terų ir merginu draugijų Chi- nas pakvietė vieną-kitą dalyvių 
cagoje. tarti keletą žodžių. Prabilo

Kalbėsime mes šiaip, kulbė- Lietuvos konsulas ChicagoJ, p. Dempsey.
Paklaustas, iš kur jo tėvai

> kad

Situation Wanted
Darbo Ieško____

ESU patyręs bučeris; 
darbo. Joe. Tel. Normai 3766.

For Rcnt
-------- RENDAI 5 kambarių flatas. Kam- 
ieškau bariai yru Šviesus, švarus, ant ant

rų lubų; karštu vandeniu šildomi 
, Ir karštas vanduo kasdieną. Gra- 
< žiaurioj Marouette Parko apielin- 
i kėj ir tik 2 bloku iki parko. Ren- 
Į da visai nebrangi. 7002 S. Rock- 
wdl St. 2-ros lubos.

REIKALINGA moteris dirbti yir- j 
tuvėje tris valandas į dienų. Turi į 
mokėti šiek liek gaminti valgį. At
sišauki! : M. t'gi n, 3439 W. 51 St.

Help Wanted—-Femaie
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris arba mer
gina, kad ir senyva, prie namų, 
darbo, kad mokėtų valgį gaminti. 1 
Valgis ir kambarys. 3259 W. 66 St. 
Republic 8915.

RENDON 6 kambariai, Šviesus, 
elektra, maudynė; rendos 22 dol.

3 KAMBARIAI, gesas, elektra, 
toiletas viduje, 14 dol. Mistek, 3119 
S. Morgan st.

'Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Help Wahted—Malc-Female
Darbininkų Reikia

VYRAI, MOTERYS
AR JUS NORITE DIRBTI?

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

Pasauly didžiausi, bet naujausi! 
industrija privertė niutnus atida
ryti keletu naujų departinentų. Ne
daro skirtumo ar jus esat profe
sionalas ar amatninkas, mes turi-
mc -vietų dėl jūsų. Industrijos mi-i PARDAVIMUI nebrangiai gražus 
lionai dolerių remia šitą įstaigą.! 1 kambarių rakandai, taipgi Vict- 

jus be jokios rota, sidabriniai daiktai, indai ir 
i kurtinos. —

4604 N. Ashland avė. 
Ist floor

GRAŽUS 4 kambarių nauji rakan
dai, greitam pardavimui, 8 šmotų 
parloro setas, 7 šmotų riešutinis val
gomo kambario setas, 8 šmotų mieg- 
ruimio setas, springsai, matrasas, vir
tuvės setas, 2 kaurai 9x12, lempos ir 

kaurai, viskas už $340, dalimis, 
6542 N. Clark St.

Sime taip, vieną tečiaus dalyką žadeikis, išreikšdamas linkėji- 
turime pripažinti būtent tą, mus Šarkiui. Dr. Biežis išreiškė paeina, p. Šarkis atsakė, 
kad parengimus, pramogas ge- viltį, kad Šarkis artimu laiku iš Kauno rėdybos. Iš kokio kai
riausia moka surengti musų taps čempionu boksininku irimo, pavieto arba parapijos jis 
moterys ir merginos. Kai jos palinkėjo jam pilniausio pasise- nežinąs. Apie Lietuvą jis netu- 
imasi ar šokius, ar prakalbas, kimo. rįs supratimo, bet kada nors ti-
ar balių rengti, galima iškaino! Ponas Brenza pasveikino šar- kiši atlankyti ją.
ir drąsiai tvirtinti, kad tas pa- kį, suteikė komplimentų šar-' Beporteriui teko gyventi 
rengimas bus smagus, malonus, kio manadžeriui, kad prižiūri1 Binghamtone tuo laiku, kada

i su Wills’u. 
Į tuomet daug 

kalbėta apie Šarkį, kaip kilusį 
iš Binghamtono. Pasakojo bu
vusieji Šarkio draugai, kurie 
bėgiodavo kartu gatvėmis, tur 
būt ne retai apdriskusiomis 
kelnaitėmis. Well, iš tų kalbų 
Reporteris buvo įgijęs įspūdžio, 
jog, kaip vaikėzas, Šarkis (tuo
met dar 
pusėtinai išdykęs.

šiandie tečiaus 
kitoks. Rimtas, šaltas ir, pasa
kysiu daugiau, turi miklų lie
žuvį. Bušai apie tokius žmones 
sako “ostroumnyj”, anglai 
—“vvitty”. Išrodo, kad Šarkis 
turi netik miklius kumščius,

PARDAVIMUI pigiai keturių kam
barių slubos rakandai. 3498 South 
Lowc avė.

rengimas bus smagus, malonus, kio manadžeriui, kad į
gyvas, linksmas — bus toks, Merai Šarkį. Jis prisiminė, kad i p, Šarkis mušėsi 
kokio šiandieninio musų gyve- daugelis nurodo į tą laktą, jog Natūralu, kad 
nimo sąlygose galima reikalau- Šarkis esąs perjaunas laimėti 

Bet, kalbėjo p. Brenza, kaip 17
Ir imu drąsos patarti visiems, metų atgal aš atvykau Chica- 

kurie tik turės laiko ir gallmy-goh, visi sakė, kad aš per ja u- 
bės, atsilankyti į šiuos šokius: nas. Vienok aš vedu banką ir 

Ir nepamirškite, gana. Taip ir apie Šarkį gali- 
šeštadienį, ima sakyti, kad jis perjaunas.

Lietuvių Audito- vienok jis laimės pasaulinį sun- 
7 vai.1 kjojo svorio čempionatą.

i P-nas Komaiko esmėj kalbė
jo taip: savo tikėjimu aš nesu 
lietuvis, vienok dvasia esu lie- 

zmo- įUvįs Įr kajp lietuvis didžiuo- 
<,r<iu‘Ijuosi, kad Šarkis reprezentuoja

ti. Mes pertikrinsime 
abejonės, jei tik jus suteiksite ųiums 
vienų valandų savo liuoso laiko, 
mes mokėsime jums $40 į savaitę.

MES PERTIKRINOM KITUS 
PERTIKRINSIME IR JUMIS
Darbas yra paprastas. Čia ' visai 

nereikia nieko parduot), o jūsų 
proga dėl didesnio |>asisekirt1b su 
Amerikos didžiausiais projektais 
yra neaprubežiuota. Jei tik ?esate 
virš 25 metų amžiaus,'Jus galite 
tikti tai vietai. ( t . ,,, .

Šis darbas netrukdys Jūsų nuo 
dabartinio jūsų užsiėmjipo 

’ • • < k 4 tJei jus esate a^tųuo, kMris nori
te toliau prasišokti >jr gauti dau
giau algos ^legu dabar gaunate, tai 
atsilieiikite asmeniškai sulyg šio 
paskelbimo, lygiai 8 vai. vakaro.

/(Pėtnyčios vakare, rugsėjo 23) 
Room 453, C()NWAY BLDG. 

.111 WEST VVASHINGTON ST.

PARDAVIMUI bučernės rakandai: 
‘showkeisai”, barai, lentynos, vo- 

gos. 4749 S. Honore st.
nesigailėsite 
kad šokiai įvyks 
rugsėjo 25 d 
rijos svetainėje. Pradžia 
vakare. *

rugsėjo 
i, „ ..... ..... ... namų į 
šv. Jurgio bažnyčių ChiragOj, 
11 vai. ryte bažnyčioj atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, 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 jmn 
paskutinį patarnavimų ir at
sisveikinimų.

Nuliūdę liekame
Tėvai, Brolis, seserys 

ir kuiną.
Laidotuvėse patarnauja gru- 

borius S. P. Mažeika Tel. 
Yards 1138. Del platesnių in
formacijų kreipkitės prie gra- 
boriaus.

ir 
kad 
už-

EL1DORAS WOLBASES

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 1 
esti sanžiningas 
nebrangus, todėl 
neturime išlaidų 
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
chicago. ILL

♦ ♦ ♦

P-nas Tanias Janulis, 
mas darbuotojas lietuvių 
gijose, ypač ant Bridgeporto, lietuvius savo dvasia, savo fizi- 
kuris sunkiai sngo, rytoj jau nju sudėjimu ir jėga. Kaip lie- 
sugiįžta iš ligonbučio | namus tuvis, aš trokštu to, ko relka-
pilnai pasveikęs. P-nas Janulis lauja lietuviai _ u 
sirgo taip sunkiai, kad keletą ir vi|nia(ls LietUvai. 
dienų daktarai abejojo dėl 
gyvasties. — Reporteris,

jo

Žukauskutis) buvo

Šarkis yra
PARDAVFMUI registeris $525 už 

$295; 4 šokeisai stikliniai, 1 kan- 
tėris, i 8 sljdhvs. Parduosiu sykiu 
arba atskirai. 944 W. 35 PI. Phone 
Boulevard 2558.

MES nupirkome rakandus 150 
j kambarių hotelis po 3 kambarius 

taipgi. Pilnos mieros lovos" sti 
springsais $25, krėslai $3.50, dre- 
s riai $15, vilnų blanketai $2, prie
galviai $1, karpetai 9XŽ2 $16. 4513 
N. Clark st. Ardmorej 2075.

I . • _________

tarpe kita ko bet ir miklų liežuvį ir miklias 
smegenis.

Buvo duotas Šarkiui klausi
mas, kas jo manymu, laimės 
kumštynes—Dempsey ar Tun- 
ney? Atsakė, kad nesiima pra
našauti. Duota kitas klausi
mas: ar jis, Šarkis, tikisi, kad 
jam teks susikabinti su vienu 
iš kontestavusių vakar vakare? 
Atsakė, kad jis tikisi, jogei yra 
tikras, kad teks, bet su kuriuo 
jis nežinąs. Jei pasirodytų, kad 
kuris nors dviejų — Tunney ar
ba Dempsėy — dėl kokios'nors 
svarbios priežasties nebotų ga
lėjęs stoti kumštinėms, tai pa
vaduoti butų tekę jam, Šarkiui.

P-nas Stankūnas, 3315 So. 
Halsted si., nutraukė visą da
lyvių paveikslus, ir p. Šarkio 
paveikslą atskirai. Reporteris.

Dr. Davidonis pataria Šar
kiui, jei jis kada pasijus Ieškąs 
ramios vietos pasilsiui, važiuoti 

.Lietuvon. Ten jį priims, ten jis 
i suras ir ramybės ir draugingu- 
Imo, kurio kitur tur būt niekur 
1 geresnio neras.

Dr. Draugelis išreiškia pasi
tikėjimą, joge i ■ Šarkis taps pa
sauliniu čempionu. P-as Micke- 
liunas sveikina Šarkį vyčių var
du ir vardu vyčių basebolo kliu- 
bo. P-nas Pocius paskambina 
pianą, — tai jo “kalbos” būdas.

Kalba Bostono didlapio spor
to skyriaus vedėjas, p. Conne- 
ly. Jis perbėgk trumpą Šarkio 
kaip kumštininko, istoriją. Pa
žymi tą faktą, jogei Šarkis nu
galėjo jau tuos kumštininkus, 
su kuriais ir Dempsey nenorė
jo eiti kumščiuotis, kaip pav. 
su VVills’u. Jis išreiškia pasiti
kėjimą, jog Šarkis taps čempio
nu, kadangi jis turįs visą, ko 
reikalinga busiamam čempio
nui: spėką, gabumų, drąsos ir 
žinojimo.

Šarkio manadžeris papasako
ja, kaip jis pirmu kaitų paste
bėjo Šarkį kumščiuojantis. To 
jam užteko, štai yra jaunas 
vyras, į kurį veria atkreipti do
mės — pamąstė tada mano d žė
rįs. Atkreipė ir neapsivilo, 
Šarkis yra 
ley sakosi 
Šarkis bus

Pagalios
Universal banko 
Trumpoj, suglaustoj kalb# 
išreiškia savo linkėjimus. Tuo 
laiku atnešama didžiulė gryno 
sidabro taurė. P-nas Elias įtei
kia ją Šarkiui. Šarkis dėkoja.

Kalba ramiai, kalba atsar
giai. JiS prisimena kumštines 
su Dempsey. Sakosi, kad Jam

Musical Instruments

PARDUOSIU savo mahogany 
Stcger grojiklį pianą atsakantiems 
žmonėms už $75, cash $30, kitus 
išmokėjimais į du mėnesiu. Atsi- 
šaukit nuo 10 ryto iki 9 vakaro, 1 
fl. 6512 S. .Halsted st.

...... ■■.'» ------------------
TURIU parduoti savo $785 ver

tės grojiklį pianą už $110, suolelis, 
roleiiai ir cabinet.

6136 S. Halsted st.
1 fl.

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ, ku
rie yra ambitingi ir švaraus budo, 
dėl užėmimo vietos musų lietuvių 
departmente.' GERA MOKESTIS. Ir 
greitas pasisekimas užtikrintas, jei 
tik esat teisingas ir geras darbi
ninkas. ♦

HALAS & K R AKT, INC. 
Room 453, 111 W. Washington St.

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

Chicago. III.
Palai nau > ^aų|o- 

tuvėse kuopiifiausia 
Reikalo meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

I Tel. Canal 1271 
ir 2199

Brighfon Park

i *1

J. F. BADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

pasau
liu rugsėjo 22 d., 4 vai. po 
pietų, 1927 m., sulaukęs 3 
mėnesių amžiaus. Gimęs Chi- 
cagoje. Paliko dideliame nu
liūdime levus Jonų ir Bro
nislovų VValbasius. Kūnas pa
šarvotas randasi 7037 So. 
Maplewood avė.

pa-

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

SKYRIUS: 
3288 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

Naujienų skai- 
ir skaitvtojai 

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

Laidotuvės įvyks subatoje, 
rugsėjo 21 d., 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazamiero kapines.

Visi a. a. Elidoro Walbases 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame
Tėvas ir motyna.

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

Rytoj rengiama surprals 
Tė Kupoleonui Mikšiui. Bengia 
ją p-ia Uršulė su tavorškomis. 
Pirks p-nui Mikšiui plovimui 
mašiną (washing machine).

P-nas Mikšis gyvena prie S. 
Rockvvell ir 4()-tos gatvės. Jis 
dirba kaip troko draiveris pas 
pp. Jokantus.

Manau, kad tai bus vienlntė- 
lė tikrai reikalinga surengti 
parė, ir ve kodėl taip manau:

Bengia surprais pares numi
rėliams, bet numirėlių rengėjai 
ir rengėjos nepakviečia, ir to
dėl tai yra negražu ir nepado
ru.

Bengia kitokias pares: keti
na nupirkti automobilių, kuo
met ištikrųjų rėikėtų nupirkti 
pusę tono muilo.

Rengia pares ir perka pianą, 
kuomet tas arba ta, kuriam 
ba kuriai perkama pianas, 
moka skambinti kitaip, kaip 
kojomis.

Gi šį kartą perkama mašina 
plovimui. Supraskite, žmogus 
draivina troką, nuolat aliejuo
tas, nuolat degutuotas, kasdien 
gazolinu atsiduoda. Nestebėti
na kad paprastu budu nuvalyti 
degutą, aliejų, gasoliną ir dul
kes nėra jokios galimybė#. Plo
vimui mašina — štai ko reikia. 
Ir p-nia Uršulė su tavorškomis 
gerai padarė, kad suprato ko 
labiausia reikia.

Reporteris tik patartų, kad 
svečiai ir ypač rengėjos, ten 
pat surprais parėj

CLASSIFIED ADS.'

Mykolas Zarumba
Persiskyrė su šiuo pasauliu trečiadieny, rugsėjo 21 dienų, 8:30 

valandų vakare, 1927 m., sulaukęs 54 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Geniotos1 kaimo, Kvėdarnos valse., Tauragės apsk., Amerikoj išgyve
no 30 metų, paliko dideliame nuliidime sūnų Ramoną, dukteris Fran- 
ciškų, Katerinų ir Onų Tarvainienę ir du žentu Amerikoj o Lietuvoj 
moterį Agnieška ir dvi dukteris, Marijonų ir Uršulę. Kūnas pašalvė
tas, randasi 4530 So. Paulina. SI.

Laidotuvės įvyks pirmadieny rugsėjo 26 dienų, 8 vai. ryto, iš na
mų j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o iš ten bus nulydėtas i šv. Kazimiero kapines 

Visi A. A. Mykolo Zarumbos giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimų ir atsisveikinmą. Nuludę liekame,

SŪNŪS, DUKTERYS IR ŽENTAI,
Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, Tel. Blvd. 5203.

*
M

M

M

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

VYRAI, VYRAI, VYRAI Automobiles

ar-
ne- 
tik

Announcemcnts
Pranešimai

Roseland. — LSM. Ratelio repe
ticija veikalo ADu broliu” įvyks 
pčlnyčioj, rūgs. 23 d., 7:30 v. v., 
Strumilo svet. Visi, kurie turit pa
siėmę roles, būtinai dalyvaukite.

Komitetas.

Puiki nauja proga
Nuolatine apmokama vieta

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

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

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

5 PASAŽIERIŲ Gordon sedan. 
Šis karas išrodo ir bėga kaip nau
jas, nauja maleva, mechaniškai ge
ras, galit pirkti už $500, $200 jmo- 
kėti, kitus išmokėjimais. Veikit tuoj. 
DANIELS, 4464 Broadway. Tel. 
Edgewater 0540.

GREITAM pardavimui 5 pasažie- 
rių sedan Cadillac. Priežastis — 
išvažiuoju Lietuvon. 1803 W. 46 st.

7 PASAŽIERIŲ Case sedan, ge
rame stovyje; savininkas turi par
duoti pigiai, $350. 4513 N. Clark st. 
Ardinpre 2075.

Šarkis. P-nas Buck- 
esąs tikras, jok 
čempionas.
prabila p. Elias, 

prezidentas, 
jis

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bo Amerikoj susirinkimas įvyks 
25 d. rugsėjo, Mildos svet., 1 vai. 
po pietų. Visi draugai malonėkite 
pribūti laiku ir naujų narių atsi- 
veskit. —Valdyba.

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

Yra tiesioginis getas biznis, 'i 
Geriausi kostumeriški siutai nuo 

$24.50 iki $32.50. Pradėkit tuojau.
Atsišaukite pas

Bustness Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI bekernė pigiai.
4743 S. Wood st. Boulevard 8544.

SLA 6-to Apskričio suvažiavimas 
įvyks rugsėjo 25 d., So. Chicago, 
Besseiner Park salėje, kampas 89 
ir Muskegon avė. Prasidės lygiai 
1 vai. po pietų. Geriausis važiavi
mas gatvekariais šiaip: Davažiuo- 
kit iki 63-čios ir Cottage Grovė 
avė., nuo čia paimk No. 5 karų, 
kui’is daveš' iki 89-tos ir Bessemer 
Parko kampo. Gerbiami delegatai 
ir delegatės, pasistenkite būti laiku.

K. J. Semaška, aps. seki’.

1MNG AND WILSON, 
3459 Cottage G rovė avė.

REIKALINGAS vaikinas į restau- 
rantų už veiterį. Valandos nuo 
penkių iki dviejų naktį. Gera mo
kestis. Darbai užtikrintas. AtsiŠau- 
kit tuojau.

. UNIVERSAL RESTAURANT 
Antanas A. Norkus,

750 W. 31 st., Phone Yards 5377

parodytų, išrodo, jogei negavęs teisynas, 
kaip ta mašina veikia, idant po- vienok

sprendėju ir jo nuosprendis pa
tikrai gera mašina tapo nupirk- siiiko galioj.
nas Mikšis persitikrintų, ar

. ta. Trumpai kalbant, butų ne- j 
1 prošalį, jei parėj vieną-kitą 
Į svečių kas nors išplautų.

sprendėjas pasilieka

Jis betgi tikisi, 
1 kad ateityje turės progos atsi
imti, kas jam priklauso.

Susirinkusieji ploja ir

Personal
Asmenų Ieško

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė
rimų purioms, 4 Bovvling alleys, 
šokiu svetainė, taipgi grosernė ir 
buČcrnė, su nauju namu arba il
gam lysui.

Tel. Vilią Park 1941 
arba Bellwood 3842.

PARDAVIMUI pigiai grosernč 
arba mainysiu į mažų namų ar au
tomobilį. 908 W. 35 PI.

PARDAVIMUI grosernė su staku 
ir fikčeriais, elektrinis kavos ma- 
iiklis, elektrinis cash regįsteris, 
didelė sviestinyčia, ice box. Geras 
biznis, veikit tuoj. 2612 W. 47th St. 
Lafayette 66H5.REIKALAUJU kriaučiaus prit 

taisymo senų ir naujų drabužių 
Darbas ant visados. Geram žmo
gui geru vieta iv užmokestis. At- 
sišaukit greitai. 2515 W. 42 St.

PARDAVIMUI grosernė ir iiučcr- 
nė, daromas geras biznis, taipgi 
duodam hmčių. Parduodam dėl 
mirties.

8043 S. Racine avė. 
Stewart 1422.

TONSILAI II? ADENOIDAI , 
TIK UŽ $25 

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

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-divičion že

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

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

REIKIA antrarankio piekoriaus 
Darbas dienomis. 2424 W. 69 St.

PARSIDUODA soft drink par- 
lor labai pigiai, geras biznis. Prie
žastis patirsi! ant vietos. Atsišau
ki!. 1613 \V. 09 St.

prašo 
kalba. 
Kalba

REIKIA darbininko prie namų 
darbo. 2113 S. Halsted si.
\ —— Reporteris. §ariq prabilti lietuvių 

Šarkis kalba 
gan sunkiai, 
ne blogai.

Didžiausias 
rengimo šių pietų visgi' rodosi 
tenka p. Elias. Reikia nurodyti, 
kad jis buvo tur būt vienas ak
tyviausių ruošėjų. Jis buvo tas 
asmuo, kuris sudarė pamatą 
surengimui: ačiū jam pietus 
buvo surengti tinkamoj vietoj; 
ačiū jam nebuvo abejonių, ar 
kas padengs nuostolius jei jų

xxrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lietuviškai.
bet palyginamai

DubicKo Pakvietimas
ma-Atvykę bile reikalais į “Naujienų” apielinkę neužmirškite aplankyti 

nęs artimo “Naujienų” kaimyno, nes aš atidariau bktnį netoli nuo “Nau
jienų” — Gadeikio Hotelio name — 1606 So. Halsted St., Dubickas Soft* 
Drinks Parlor — taipgi turiu užkandžių, cigarų ir taboko: pertat aš nuo
širdžiai kviečiu visus savo pažįstamus ir draugus turėdami progą atvykti 
pas mane draugiškam pasikalbėjimui. Su gilia pagarba,

PIUS DUBICKAS, 1606 SO. HALSTED ST.

4 M 
,4 H 
•4 H 
M M

H

A
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kreditas dėl sti-
REIKALINGAS pusininkas į res- 

taurantų ir soft drink parlorį arba 
parduosiu nebrangiai. Viena mo
teris negaliu apsidirbti. 2244 Blue 
Island avė.

LIETUVIAI, bukit pasekmingi, 
kinkykit Dickinson Business College. 
Asmeninės instrukcijos: 30 dienų 
kursas. TrųmpraŠČio, knygvedystčs, 
mašinėle rašymo, dienomis ir va
karais. 218 S. Wabasb, Room 824. 
\Vab. 20,82.

REIKALINGAS partneris bučer- 1GE CRliAM parluras, cigaretų 
nės biznyje. Cash biznis. Daug pi- if lunch room, pardavimui pigiai, 
nigų nereikia. Nemokanti išmokin- kaina $500, kampinis namas. 5107 
siu. Camadorc 17110. Archer avė. Lafayette 3726.

* ---- ----- ----------------------------
PARDAVIMUI kendžių. ir cigarų 

krautuvė. Ant karų • lidijos katu po. 
5059 S. Halsted st.

Furnished Rooms
ANT rendos kambarys vienai 

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

ROOM1NG flatas pardavimui 
kambariai furnišioti, $251). Re.....
$40, alsišaiikil iš ryto. 2325 N. j 
CaUl'ornia avė.

PARDAVIMUI groserne ir bu- 
černė. Atsakanti vieta. Duosime 
morgiČių, jeigu bus reikalinga. Box

(Continued ou page 8)
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(Contlnued from page 7)

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardav mui

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro- 
Rcrnė, geroj vietej tarpe 2 bučernių, 
lietuvių kolonijoj. 3 kambariai iš už
pakalio, nauji fikčeriai, nebrangiai. 
Snvninkas 2917 W. 68rd St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
, namas su garažium. Puikioj apielin- 
' kėje, Roselande, Parduosiu pigiai.

10520 So. State St.

PARDAVIMUI M)ft įtrink parlo- 
ras. Geras biznis. B u genas. 11143 
(’ottage G rovė Avė. Pulhnan, III.

PARDAVIMUI hadware krautu
vė. Geras biznis. Priverstas par
duoti iš pircžnsth's ligos Parduo
siu pigiai. 2805 \V. 63rd St.

Pardavimui bučt r .'.ė ir grosernė 
cnt didžiausios biznio galvės Brid- 
geporte, 25 metų senumo. Biznis iš- 
dirbta« gerai. Parduosiu ant lenu- 

Biznis d iromas 
mainysiu i 
\ ra nu kus 

J‘aruavimo 
biznyje.

dirbta^ gerai 
\ų išmokėjimų. 
<n b Parduos u 
lo’ą. Del pr gvvcn’m) 
f'atas’ viršuj krautuvės, 
priežastis — pavargimas

Aušros Knvgvnas, 
3210 S. Halsted st. Bos 245

KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT

Namą, 
Bizni, 
Automobili, 
h'nrmn

ATSILIEPKITE
PAS MUS

Gerus bargenus greit per 
pasaranga išleidžlam.

MUSU KOSTUMERIAI lengvais išmokėjimais. Walter J. Paul, •. v/*»*—.*» p ol po|ofn 99QP w Q4. Atlf 9
laukia ką turit dėl musų 
gaus. Ateikit, rašykit arba 
foniiokit.

S. J. DARGUŽIS
897 W. 18th St.

Canal 4960

hir- 
telc-

EKSTRA! EKSTRA-
PARDAVIMUI saliunas, geroj 

vietoj, visų žinoma; priežastis — 
turiu kį.tą biznį mieste. 501 \V.

PARDAVIMUI siuvimo, valymo 
ir taisymo dirbtuvė ir vyriškų dra
bužiu kr.utuvė. Renda pigi, garu 
apšildoma. 455 W. 79th St.

PARDAVIMUI saliunas sti ba
rais. Turi būt greitai parduotas už 
teisingą pasiūlymą. 141 \V. 29 St.

Pastaba namų, 
pirkėjams t 

Tik biski įmokėti, o kitus 
kaip rendą, nupirksite 2 
iiigštų mūrinį namą, 4-4 ar

ba 5-5 kambarių. Tie na
mai yra puikiai užbaigti.

PARD.yVIMUI grosernė, kandžių, 
ice eream, cigaru ir mokyklos daik
tų krautuvė. 3735 So. \Vallace st.

PARDAVIMUI grosernė, cigarų, 
saldainių ir kilų smulkmenų krau
tuvė, 5 kamb. pagyvenimui. Išva
žiuoju į kitą miestą; parduosiu pi
giai. 1820 Canal|M>rt avė.

DEL nesutikimo su partneriu tu
rit! parduoti ice eream parlorą ir 
restaurantą, biznio daroma $500 į 
savaitę, renda $40, išmokėjimais. 
Tel. Lyons 7124.

Exchange—Mainai
•MAINYMU bungalow { lotą, 6 

kambarių mūrinis bunga)ow su vi
sais {renginiais. Mainysiu j lotą.

THE ROYAL MORTGAGE 
REALTY CO.

Hemlock 8300.

MAINYSIU 4 šeimynų , nunuj 
ant biznio arba farmos. Kas netu
rės pridėti, tai nereikės cash. Na
mas geras, 3 po 4 ir 1—5 kamba-1 
rių. Atsišaukit greitai, nes 
proga. • 

3151 S. Halsted st. 
Phone Bouievard 5009

gera

Real Estate For Sale

PARDAVIMUI { Park Ridge 422 
Lr ke Avė., 6 kambarių reizdenci- 
ja. karštu vandeniu šildoma, kam
pinis lotas, 87x124, assesmental iš
mokėti, $13,500, — $5,000 cash, 
21 j bloko North Western Stotis. 
G. Earl Grinder. 4956 N. Kentucky 
avė. Palisade 0029.

Real Estate For Sale
Natnnl-žcmė Pardavimui
MODELINIS NAMAS

Real Estate For Sale
Namat-žemi Pardavimui

Miscellaneous

PARDAVIMUI per savininką nau- 
as mūrinis namas, 3 flatų, garo, mi*

MAINYS
Grosernes, 
Bučernes, 
Lotus, 
Automobilius

ANT
Namų, 
didelių, 
mažų, 
vidutinių.

Tuoj teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canul

-----------------------------------—r- —
Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo

siu lotą ir pastatysiu 5 kambarių mu
rini bungalott, aržuolo trimas, fumas 
šiluma, tik $500 įmckčti, kitus kaip , ,
rendą. David Whitolaw, Duilder. 4417 BARGENAS. 3801 S. Halsted st., 
N. Major Axe. Tel. Kildare 8490. saliunas, nėra iyso, 3—6 kamb.

i art. moderniškus, šaukit Vincennes 
8608. 7332 S. Halsted st.

Geras lotas sekamas nuo kampo _____________ _______________
prie 79, netoli valstijos kelio, 25x125, ”

EDWARDS PUIKUS NAMAI — 
Real Estate, .3286 W. 55th St. Apt. 2. gražus, moderniški, $16,500 iki

.______  $25,000. Tikri namai gražiame Be-
. veri v Ilills, bungalow kainomis; jie

Pardavimui 10 akrų prie 83 ir 52, rrn(jasi 10033 Irving, 9941 Prospcct,
dvigubas. ‘į sekcijos linija, $12,OCO ^20 Hamilton, 9850 Hoyne. Kcy.
akras 25% {mokėt, kitus išmokeji- 9131.
niiais. Tol. Sunnyside 0925.

PARDAVIMUI gražu* 7 ke.mba- 
ių bungnlo\v, karštu vandeniu Šil

domas, loiletas ir prausynė ant 
viškų, garažas, $3500. cash. 
kaip rendp. 5942 S. Talman 
Tel. Prosnect 5765.

kitus
? ve.

Pardavimui 2 fintų namas, 5 6 
kambarių, gasas. elektra, cementinis 
skiepas, nr^a G kambarių flatas ren- 
don. P1TTASI, ! 
St. VVest 0749.

---------------------— i KAINA nilženiinta $2000, ką tik 
itnokėjimil crelite užbaigtas 5 kambarių bungalovv, 

5233 S. Kilpai riek Avė., ’i bloko 
j pietus nuo Archer avė. karų, (ur
nas šildomas, aržuolo triinas, gra
žiai dekoruotas, stikliniai porčiai, 
kaina $6500. 1808 S. Ashland avė. 
Ganai 1272.

SU mažu 
nupirkti naujų 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabodavo
te ir moderniškai įrenrea. Jei 

kas nbri, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puik oje Mar- 
<|uette Park apieli’ikėjc, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti

M'is atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų ji
7 kambariu, Colonial styliaus namąf Ž.as, gatvė ir elė cementuota ir ap- 
ptesuotų plytų, 2 karų garažas irgi mokėta, gera transportacija, kaina 
piesuotų plytų, graži tile prausynė, $14,000. 4874 Homer, 1 blokas j pie- Į 
jmurytas lovys, gasu šildoma, elek- tus nuo Annitage. Albany 4084.

MES parduodame olselio kaino 
.4 visiems.

People’s Plbg. & Htg. Sup. Co., 
490 Milvvaukee avė. 
Haymarket 1018—4221

|inuiyiao oii\iviii<»| viun

trinė ledaunė, kieto medžio grindys,
cementuotas skiepas. Namas, kuria- ., iMimuaii siu-,
rne gyventurngt su pasididžiavimu. ’ arjAio7o,,rr7inas/lil Jūsų atogų prakiurimas užtaisomai

, • i • • ... . tas na-> ugnavietė, knygynas, 7 pėdų ir garantuojamas už $4.
mas. yra puikiausiai pabudavotas sa- bufetas, elektrinė ledaunė, gasinis lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
yo rųsies. Del informacijų, ir panikai- |)e£jUS( skalbiniams klozetas, tile apielinkėj. T 
piro10 «ArcmATv«TnMvK1 AMT Y“00* j važiuojama, 40 pėdų mo.

PARDAVIMU! 5 kambarių siu-i STOGDENGYSTf!
Automobi

Įsteigta 34 metų senu- 
Didžiausia ir geriausia stogų 

Tik paty-
n A C’rn A TV C’TMT'' A \TT 1.1 .vv/IIVJ | V <1AI l|UJ ii III ii p 1U IJ1V* AJJUA»JUUnitt IX K1'11*

niuii i nmn !lotus’ stlk,ln,ai ir »« sieteliais por- dengimo {staiga Chicagoj. TikJŪSŲ LOTO NAMA BB. |MOKfiJIMO garažas. 3221 W. 651h Place. re unijos darbininkai aamnoml.
> ii^../,.ai. u.r.noli einiock 6592

KAINA $7,700, Ūktai $900 {mo
kėti, 5 kambarių, (urnas šildomas, 
30 pėdų lotas, apšildomi viškai, 
lengvais išmokėjimais, savininkas.' 

i5910 Irving Park blvd. Kild. 8091

JEI TURITE
Ir galite mokėti 

į mėnesį 
Mes nurodysim

$100 
po $10

jums kaip
---------------------------------------- jus galite įsigyti sau nuosavų

1 namą, Southwest sidėj, tik 1 
“Lrinh“'! nuo bulvaro ir 3(1 minu-

2312 W. Van Buren mas, geroj apielinkėj, arti parko ir čių važiavimo iŠ vidurmiesčio. 
i Puiki transportacija. Atsiųskit 
savo vardą ir adresą į Naujie
nas, Boi£ 976.

dviejų bulvarų. Moderniškas. Karš-1 
tu vandeniu šildomės. Pasinaudo- j 
kitę gera proga.

5610 S. Maplevvood avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

J. J. DUNNE ROOFING CO. 
3411-16 Ogden Avė.. 

Phone Lawn<lale 0114

RėlKIA prie presų daibo, namų, 
prie dažu, jranklų ir mašinerijos, eks
pertų prie galutino užbaigimo planų, 
sumanymų. Groetchen Tool and Mfg. 
721 Fulton, Haymarket 6961.

SUTAUPYKI? PINIGŲ
Mes dar parduodame specialė- 

mis kainomis plumbingą ir namų 
apšildymo reikmenis, arba {vedam 
nieko nejmokant per 2 metus iš
mokėti. South-End Plumbing Heating 
Supply Co., 2108 S. State St. Calu- 
met 4200—2029.KAIN.“ »285m .1 KAMBARIŲ IK 

VANA. Yra elektra, miesto van
duo, grįsta gatvė, apie 4 blokai nuo 
Irving Park gatvekario, $300 {mo-. 79 AKRŲ farma, 140 mylių nuo 
l ėti ir po $35 { mėnesi. Naujienos, Chicagos, žemė derlinga. Auza, bar- 
l>ox 975. ■ nė, soila, sodnas; prekė $3500. Mai-
--------------- --------------------------------------,(yS ant miesto prapertės.

BARGENAS. Parduosiu arba mai-•
6 kambarių naują murinj 44;>4 S. \\estern avė.5-6 kambarių,1 .

. , . -r- . . . — . i • u .i n- i - i iiujai iirKoruotas, pečiais šildomas, b>siu ’• kambar ų i—... —Aržuolimai trimingai, nau- gatvekanų ir botPevarų. Pirkę- faražaR. cementuota gatvė, netoli ka- bunK«l°w, furnas Šildomas, 2 karų
. . 7 . • _____ i____ •___ j tu i. _ aioaa gnrnžns. netoli mokvklu ir bnžnv-1

MEDINLS, 2 apt 
r nujai dekoruotas

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

1 * * , > IvIUvIilUVlU l-'dlVu, IlCVUll f\cl • <11 t 1.1 • i w

jas gaus lengvinusias išmokeji- rų ir N. W. H. H. bargenas $11500, įvažas, netoli mokyklų ir bažny-■ 
mo sąlygas. KceipkiUs: S’""’ «Mt

7114 S CampbeU Avė. _____—i_--------------------------------------- •

jos mados plumbingas ir J 
elektros fikčeriai, gatvė ce- mo 
mentuota ir apmokėta, 1, 
blokas iki 2 karų linijų. Mo
kykla ir bažnyčia čia pat. “ 
Ytsilankykit Šiandie. Žema kambarių, 4311 Drumtnond Place,, ^‘tUB 1: j.>ux*v
kaina, kokios reikalaujame,! 68se.smentm išmokėti, 2 furnas, irp/i..ip 7891

TNrivuv: o viršutinis flatas išrenduotas už $d0, k((lz,c jGharleinustebins jumis. Taipgi 2 kaina $13,500, cash reikia $2500. 
fintu mūrinis, naujas, tiktai G. Rnrl Grindler, 493G N. Kentucky 
$14,500, cash $5,000, karštu “vc- T'h 0020
vandeniu šildoma.
JOSEPH F. TOMALA

2 FLAT, mūrinis namas, 5—5

TIKTAI $1000 CASH — 2 flatų 
mūrinis namas, sun parlorai, 5—5 

, I atnbarių, lotas 30><125, kaina

NĘGIRDfiTA PROGA 
335 akrų ukė-dvaras, pusė my 

• • a tf 11 V • • • t • 1 12  1 

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik- 
, ... . . ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo-
lios į miesją. Milžiniški bud inkai, kur nors mieste. Taisome, over- 
22 karvės, 5 arkliai, 20 kiaulių, 28 hauling, pigios kainos, darbas garan- 

OCTAGON frohtu, 6 kambarių nvys, 27 akrai sodno, mašinos, ja- tuotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk 
, vai — viskas, kaina $13,000, šian- skelbimą. Roosevelt Auto Hospital, 

dlen verta $25,000. ~ —
......  ....... 59 AKRAI pačiame mieste, 10 

$16,500 "ariją gė- akrų girios, 7 karvės, 2 arkliai 2 j 
9712 kiaulės, javai, mašinos, upė, geri 

dideli buidnkai; kaina $3800. 
155 AKRAI, 30 akru sodno ir 

budinkai, kaina $3500. Taipjau tu
riu 80 nkrų, labai Kerą ant tiininy- ant išmokėjimo. P. 1). 

Real Estate, Pcnt-

mūrinis bungalow, pastatytas sa
vininko, 2 karų mūrinis garažas, 

. x tile vana, {mūryta maudynė, lotas Atsišau- j 50y 169, kaina f “ 
.1______ cash pasiūlymas.

: Charles st. Bcvcrly 4659.

--— lotas 120 12;>. pa m,A vi m 1’i'*7500, 2100—12 N. Mansfield, prie , - "\.?rYnis
Grand avė. vien tik lotas vertas $75 | 1__ _

BUNGALOVV 
, 2100—12 __________ 8038 Marquetteirinis, 4 flatų modemiškas n,o Visa ar ..y...,. v. ,.v.. .... ,v. , v,., | namas> gera transportacija, jplau- ANDRĖKUS

PARDAVIMUI prie 7642 Cornęll • Pedni; savininkas, 3015 W. Madt- (k(/ $3200 { ,netus, kaina $22750. Sa-. w;2r Mich’ 
e. naujas 2 flatų, 5—5 kambarių, s'?n 9 11 a. m. Matykit šian- , v|njnųa>s priverstas parduoti, $5000 ‘ ’avė. naujas 2 flatų, o—.» kuiuuuhų. > 

sun parlor, miegojimui porčiai, 2 (,len’ 
karų mūrinis garažas, karšto van--------------------------------
denio šildytuvas, paipos apdeng- [ 2
tos, langai su stripsais, turiu par- 5^5 kambarių,fumas 
duoti Žemiau kainos, kaina $19,090, paranku prie geležinkelių ir karų, 
geriausis cash pasiūlymas, savinln- netoli mokyklų, 2 flatas tuščias, 

, kas ROBERTS, South Shore 6399. ; |tajna $13,500, cash $2,000, agentų 
i —----- --------------------------------- -— nereikia. Savininkas.

PARDAVIMUI arba rcndui Law- 3 FLATŲ mūrinis namas. Gc- ! Tel. Pensacoia 4451 
rence avė. biznio namas, 50X 125,1 rjUUsis bargenas Northvvest side.Į----------------------  ■  —-----
netoli Kimball avė., prie “L’ sto-Į 3^4 kambarių, pečiumi šildomas., PARDAVIMUI per savininką mo
tes, dabai yra garažas, įstaiga 12 geros įplaukos, 4 blokai iki Gar- ; (|crni§|<as 3 f|a(ų mūrinis namas, 

metų uoj galit užimti tą vietą. field Parko kainą $8,500, cash i bIokaJ j vakjrus nuo Garfield
šaukit .lumper 2409. $1000, atsišaukit T. R. Bruce, /4;> park0> 1 kambąrio apartmentai,

N. Hair.lin avė. Kedzie 7891. garažas. Keevvance boileris.
Kedzie 6479.

2650 W. 51st Street

MAINYSIU ant farmos i
nan ą, 2 flatai po 6 ir 2 po 4 kam,- j Saginavv 6759. 
barius, North Sidėje. 3307 Le Moyne 1 —----------------
avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

1154 So. Albany. Van Buren 8341.
KANDYS 
BLAKĖS 

DALESKITE JUMIS PAL1UOSUO- 
TI NUO BEREIKALINGO RŪPES
ČIO APIE RAKANDUS. KAINA PI- 
GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX- 
TERMINATING CO., 159 N. DEAR- 
BORN ST. PHONE DERBORN 4941.

: casb. So. Shore 8265.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, į 7 KAMBARIŲ rezidencija, fumas 
i šildomas,, §j|donlat 2 karu garažas, $1500 jmo- 

“ . ..... kėti. Kaina $6500. 6831 So. Aberdeen
St. Englewood 7378.

GENERALIAI kontraktoriai, plyti- 
a 1 ___ ; «alnhs darbas, plumbingas, namų pama-

IAR.DAVIMLI arbaj tai, garažai, perdirbimai, nauji ir se- 
akrų, 2 mylios Į1.1“’. b .. " ; ni, lengvios sąlygos. Gaukit musų 
barių namas, didelė ha nė, • <, apskajtliavimą prieš pradendant dar-
sodnas. gyvuliai, ja'vai. . . < . ' bą. Bell Contracting Co. Harrison
pieninės farmos, vištų auginimo ir Q697 ncdslioa vakarais yjaza 1820.

PARDAVIMUI 6 kambarių mo- ------------- *----------------------
derniška cottage prie 6449 So. ________
Mozart st. Netoli bažnyčios ir mo-; . rni^i’ę 9 Fl ATI!

' «£“* S13.500. tiMai »15Oo“ ca\h, g,.n. lotas 50V105 ,$«,000 i
[•oi' nuo ‘ll‘ iki 5‘arba Udefonuoktt Adomas visi moderniški įrengi- kaina $41,000, cash $1 

3O2i mai, 2 karų medinis garažas, gat
vė cementuota ir apmokėta, savi- 

‘ ninkas. 5444 S. California avė.
CICERO | , ___________________ _

Turiu parduoti su nuostoliu nau-i n r i
ją, modernišką, 2 flatų po 6 kam- PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
barius murini namą, garu šildomą. . na*Pas» cementmiu pamatu, vana, yra 
1817 South 50th Avė. ’ vietos kambariams ant viškų, garažas

___________________________ ! $6950 arba geras pasiūlymas, geroj 
apielinkėj, Northwest side. Gatvė ir i

PARDAVIMUI ką tik užbaigtas cementuota ir apmokėta, lengvais i 
6 kambarių mūrinis bungalow, oc- išmokėjimais savininkas Kildare 4078' 
tagon frontas, franeuziški langai,___________________________ _
aržuolo trinias, ’ karštu vandeniu 
šildomas, yra daug naujų pageri- -------------
nimų. Turi būt parduotas šią sa- Į PARDAVIMUI pigiai moderniškas 
vaitę, $9000, išmokėjimais pagal 2 flatų mūrinis namas, netoli trans- 
sutartį. 6418 S. Kolin avė. portacijos, moderniškas, yra ug-
---------------------------------------------- I navietė, 2 karų garažas, {taisymai

TURIU parduoti žemiau savo kai-j aPni®kėti. Mr. Ilerrmann, 1747 N. 
nos, 5 kambarių bungalovv, 2 ka- j Mayfield avė. Tel. Merritnac 4162 
rų garažas, kaina $6500, jei pirk- ■ — •

PARDAVIMUI lotas per savinin
ką, 25 y 125, prie Westem avė., į 
tarpe 73 ir 74 St. M. L. CARMI-! 
CHAEL, 10018 S. Sangamon st. Va
karinėj pusėj gatvės.

---------------- 1—------------------ j
KAINA $3450 arba geriausis pa

siūlymas. Nupirksite 2 flatų medi
nį namą, 6—6 kambarių, yra va
nos, elektra, ga.sas, pečium šildo- 

užpakaliniai porčiai, cemen-

avė. Lotas 25 V125, rendų $45 į» 
mėnesį, tiktai biskį {mokėti. Tel. 
Commondore 1184.

javų auginimo.
C. E. SMITH, 

North Judson, Ind.

PARDAVIMUI 7 flatų mūrinis, ‘ „ .-- --- . TIllcis, U£*| JCtfkUl Ali «<*» I^t/a ' 
tuota elė, netoli 42 St. ir Princcton cash $11,000. - -- --- - •

4433 Greenview avė. 1 blokas j 
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, | Norvvood Park, tikras bar- 
genas, 2239 N. Savvyer avė.

GRAŽUS 6 kambarių bungalow 
pardavimui per savininką, nėra 
asesmentų, nėra katailkiškos baž
nyčios nei parapijinės mokyklos, 
kaina $9,000, priimsim geriausi 
cash pasiūlymą. I^arsen, 1821 Lo- 
well avė.

7224 S. OAKLEY AVĖ. — 6 kam
barių moderniškas bungalovv, garu 
šildomas, aržuolo trimas, tiktai 

T „------- , ... . $8950, cash $500, kitus po $60 j
muro šit tuojau. >820 Avalon avė. Tel., TRANSFERINIS KAMPAS—N. W. mėnesį. T. M. RYAN, 105 N. Clark 
b.... e T----- nnRn. 1 KAMPAS ARCHER IR CRAWFORD, St. Cent. 2384.

; ---------------------—-------------------  110116X125, GERAS PASIŪLYMAS_________________ _____________
iPARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, j NEBUS ATMESTAS. SAVININKAS NEBRANGI biznio 1 

5—5 kambarių, garu šildomas plei- LANVNDALE 6688. flatų, kaina $15,500,
teriotas skiepas, naujas, uioderniš- —— *- mas, 5—6 kambarių, 2 karų gara-
ka.% lotas 30x154, 1 flatas išren- Pardavimui naujas apartmentinis žas.

-------- duotas už $;>;) į mėnesį, cenientuo-' namas ir krautuve, 2 didelės krautu- 4316 Milwaukee avė. 
žemės, Li _ gatvė, $13,750, cash $1,500, po : vės su skiepu, 6-4 kambarių apart- Kildare 7491.PARDAVIMUI 2 akrai .......

120y 180, aptverta ir garažas, prie ^75 i mėnesį, su nuošimčiais, nedė- 
Country linijos, $3350 cash, gasas, Hoj ant vietos. Savininkas 28ol-5b 
elektra, telefonas, taipgi 16 akro N. Linder.
su 5 kambarių namu. $3250, gasas, i -------------------------------------------
elektra, telefonas, tik žemė verta j PARDAVIMUI 16 kambarių na- 
tiek, Augančioj apielinkėj, taipgi vi- mas> ant dviejų lotų. Namas pilnai 
sas blokas prie Grand Avė., 11 lotų fumišiotas, tinka dėl rooming house. 
pardavimui už bargeną. C. A. Kirk Pardavimo priežastis — liga mano 
wood, 39?9 W. North Avė., Belmo it vvro 
2407.

GRAŽUS 8 kambarių murini? 
bungalow, 4 miegruimiai, geroj 
South Shore vietoj, aliejum Šildo
ma, savininkas priims $2000 cash, ' 
kitus kaip rendą. Nevada 7814.

Mrs. M. Doeley, 
2992 W. 38th St.

Phone Lafayette 0819

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
'aukštų mūrinis, 6 kambariai ant 

2 fl., pilnai prirengtas, yra bu- 
černė ir grosernė, didelė barnė, 
randasi prie naujo subdivision, 
mainysiu i bungalovv South Side. 
Frank .Petry, 2041 W. 63rd st.

BRIGHTON PARK

Tik 18 namų po 2 flatus 
teliko iš 24

MŪRINIS BUNGALOVV, $500 CASH 
Keletąs naujų 5 kambarių namų, 

$7250, kitus $55 { mėnesi, su nuo
šimčiais, tile vana, skalbiniams klo- 
setas, prosinimui lenta, landrės lo
vys. A. B. GRUNDER, Bailders, 
5932 Lawrence avė. Pensacoia 6776.4—1 arba 5—5 kambarių

su atdarais porčiais ir sun par- 
lorais, pirmas aukštas šildo- 

l’ųcmjtlD nuių 1 ici 111 cv <r>) »miii

mas, platus lotas, kaina $11,950 barių, didelis ir šviesus, prie bul- 
ir daugiau, $2000 įmokėti, kitus r 
mėnesiniais išmokėjimais, 
mentuota elė ir apmokėta.

GERAS namas su 
Naujas 2 flatų namas

įplaukomls. 
5—5 kain-

’ vare,’ Bervyn’e, tiktai $1500, cash
1 reikia $2500. Green Link Co., 201 

ce-iHarrison st. Oak Park 4615 arba 
Austin 3074.

mentai, 4 karų garažas, rendų $6540, 
su $40,000 galit veikti, kaina $53,000, 
priimsiu lotus kaipo {mokėjimą. 3801 
N. Crawford Avė. Irving 2634.

Puikus biznio lotas, frontage 38 pė-! 
dų 6 kambarių modemiška cottage, 
garu šildoma, prie 75 St. 116 bloko j 
vakarus nuo Cottage Grove Avė. Kai-1 
na $15,000, cash, kitus išmokėji
mais. Tel. Radcliffe 0825.

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.

PARDAVIMUI 2 flatų medinis, I 
mūrinis skiepas, netoli elevatorio.

SAVININKAS,
930 Fletcher St.

2 fl.

OCTAGON namas, sun parlor, 
2 flatų, 5805 Trumbull avė. 6—61 
kambarių, lotas 80 V126, karštu ; 
vandeniu šildomas, kieto medžio 
triinas, geras plumbingas. Savinin
kas, 5809 S. Trumbull avė.

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

Palisade 4604

_________ NORIU parduoti už “cash” arba 
" mainyti savo 2 rezidencijos lotus, 

prapertė, 2 į ran(|asį Marųuette apielinkėj. kai- 
murinis na- na ^įejy $2,500 ir visai naują au- 

tomobilių — kaina $1100 — mai
nysiu { 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.

PARDAVIMUI 5 kambarių bun
galovv, garu šildoma, 2 karų gara
žas, kaina tik $6500, lengvais iš
mokėjimais. 7143 S. Talman avė. 
Tel. Vincennes 4486.

LOEB AND HAMMEL 
Frank Nowak Mgr. 
4623 S. Roman avė.

Lafayette 4168

PARDAVIMUI naujas muro na
mas, 2 po 6 kambarius; karštu 

‘ vandeniu apšildoma. Vėliausios ma
dos užbaigimas, stikliniai porčiai, 
vienuolyno apielinkėj. Greitam par
davimui $15,700. 6937 S. Artesian 
avė.

Lietuviai darykit biznj en lietuviais, 
kampinė krautuvė, 5 kambarių flatas, 
3 karų mūrinis garažas, galima var
toti kaipo ofisą, mainysiu j lotą ar
ba namą kaipo dalį {mokėjimo. Walter 
J. Paul Real Estate. 3286 W. 55th St. 
Apt. 2

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

Savininkas Kildare 3695

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

$500 JMOKfiTI
$70 j mėnesi, įskaitant nuoš. 2 apt. 
rendų $45, naujas, gražus 2 apt. kar
štu vandeniu šildomas, sun parlor, _ ......... . ....... ..........
miegojimui porčiai, lotas 30x125, 20 Sų^t kampas, plati elė, yra vana, 
minučių iki vidurmiesčio, gera trans-, elektra prie elevatorių ir gatveka- 
portacija greit augančioj apielinkėj, rjUi 1312 N. Hoyne uve., netoli Di- 
kur kainos kyla, mainysiu j namą ar Į vision st. 
lotą. Gatvė cementuota ir apmokėta, 1 _______L.
nėra išlaidų. Imkit Kedzie Avė. karą mamas ™iki Archer Avė. eikit 2 blokus { vaka- į Hvv^ai^iaįS ant karu Rnijos Prekė 
rus, arba imkit Archer Avė. karą iki o* r murini^Spaulding Avė. ofisas 4486 S. Spauld- s ®nt7SKfl’įtų muHnio-
ing Avė. Tel. Lafayette 9570, arba jiki c kreipkitės prie savininko 4358 South 44»>4 S. We. e av . 
Spaulding Avė. Į . ‘ ’

3 ĄUGŠTŲ mūrinis namas, akme
niniu pamatu, 3—5 ir 3—4 kamba
rių, kaina $17,000, kambariai švie-

NAMAS medinis, Storas ir 5 pa-

PARDAVIMUI naujas mūrinis 2 
flatų namas, 731 
avė., modernišku 
5—5 Kambarių,

“16—30 Maplewood 
moderniškas, garu šildomas, 
Kambarių, didumas namo 

24y58, lotas 30 pėdų, gerai už
baigtas, tiktai $15500, lengvais iš
mokėjimais. Savininkas. Tel. Vin
cennes 4486.

MAROUETTE MANOR BARGENAI 
6 didelių kambarių mūrinis bun- 

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

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

ATEIK ir pamatyk naują 6 kam
barių bungalow arti klioštoriaus ir 
ligonbučio. Viskas paskiausios ma
dos įrengta. Savininkui reikia $(1000 
cash, kaina $12,500.

6433 S. Rockwell st.

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

t.

. - . ' • '' v-'i' ■ 'i .v f * '•<

.... ...

Finansai-Paskolos
Financial________

2-rus MORGICIUS
Padarome j porą dienų 

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popleruojam. UŽląikon) 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. S- RAMANCIONIS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6710

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

PLUMBINGO IR APŠILDYMO 
MATERIOLAS

Mes parduodame šį materiolą labai 
« pigiomis kainomis. Mes galime su

teikti visus reikalingus planus dėl 
plumbingo ir namų apšildymo {vedimo 

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

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—87t0

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTOR1U3
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

VARTOTOS LENTOS
Gaukit musų kainas vartotu ir 

naujų lentų ir namų materiolo. 
Plumbingo ir namų apšildymo reik
menis dastatome { visas dalis mies
to ir priemiesčius. Ashland Lumber 
Co., 1800 N. Ashland avė. Bruns- 
wick 1650.

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

Miscellaneous
_____________ įvairus___________

HELICOPTER
Kas nori Įsigyti aeroplaną — 

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

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

5429 S. Ashland avė. 
Arctic Construction Co.

General Contractors

KRAUTUVIŲ FjKčERIAI 
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 

, Res tau rantų, Ken 
džių, Bekernių, Mu 
sų specialumas. Ge 

ras patamavimae, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. £taU StrMt

Educational
Mokyklos

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St.. Chicago. IR,

V. X. MADONIS
Duos pamokas balso, Roman, 

Italian Bei Conto, Piano, Harmo
nijos ir Kontrapuncto.

Calumet Conservatory of 
Music

11331 MICHIGAN
Roseland Teatro

SPECIALI KURSAI: 
dainininkų, kurių balsas greit nu
vargsta, užkimšta, neturi tikro re- 
sonanso, gero timbro ir kuriems 
spaudžia gerklę ant žemų ir augš- 
tų gaidų. AtsiŠaukit

AVĖ.
Name 
dėl artistų,

gaidų. AtsiŠaukit 
Tel. Pullman 2308.

V. X. MADONIS.


