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Voldemaras atakuoja lenkus 
dėl ji| politikos su lietuva

Pareiškia, kad jokių draugiškų santykių 
su lenkais nebusią, kol Lietuvai nebu
siąs grąžintas Vilnius

priė inicko, kol 
Vilnius nebusiąs grąžintas Lie- 

susirinkime, tuvai. I
Toliau Voldemaras pasakęs,

BERLYNAS, rugp. 31. (F), gurno tarp abiejų valstybių ne- 
— Iš Kauno praneša, kad di- privfesiančios 
deliame, trijų tūkstančių Lie
tuvos
Lietuvos ministeris pirminiu 
kas Voldemaras laikęs stiprią kad Lietuva niekados negalė- 
politinę kalbą, kurioj 
aštriai puolęs lenkus 
politikos su Lietuva.

Voldemaras pasakęs,
sos konferencijos dėl draugin-

dėl

kad

Pasaulio krikščionių 
bažnyčių kongresas
Reikalauja, kad valstybes im

tų žmoniškai elgtis su tauti- 
•nėmis mažumomis

PRAHA, Čechoslovakija, 
rugp. 31. — Vakar čechoslo- 
vakų sostinėje pasibaigė vadi
namas Pašauto Krikščionių 
Bažnyčių . kongresas, laikęs sa
vo sesijas per tris dienas. Kon
gresas, be kita, priėmė rezo
liuciją tautinių mažumų klau
simu, kuria pareiškiama, kad 
viyna vyriausių taikos garan- 
tijiiyesąs liberalia tautinių ma
žumu traktavimas. Kongresas 
pareiškia nusivylimo, kad 
šiolz beveik nieko nebuvę 
daryta mažumų likimui 
lengvinti.

Amerikos delegacija įteikė 
Čechoslovakijai jos prezidento 
Masaryko statulą.

Pasaulio Krikščionių Bažny
čių Sąjungis pirmininku buvo 
išrinktas • Canterlttiry arkivys
kupas.
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Meksikos preziden 
tas Calles rezig

nuosiąs '
MEKSIKOS MIESTAS, rugp 

31. — Girdėt, kad savo kalbo
je kongrese, kuris šį šeštadie
nį susirinks reguliarei 
respublikos' 
padarysiąs z 
mą, jogei jo terminui pasibai
gus lapkričio 30 dieną jis iš 
prezidento 

siąs.

sesijai 
regentas ('.ai les 
iirmalį pareiški-

vietos pasitrauk-

Du albanų sąmokslinin
kai prieš Zogu suimti
BELGRADAS, Jugoslavija, 

rugp. 31. - folicrja suėmė du 
albaniečius, įtariamus kaip są
mokslininkus kėsintis nužudy
ti Albanijos prezidentą Ahme- 
dą< Zogu, kai tasis netrukus 
pakiskelbs Albanijos karaliumi. 
Abudu/ turėjo geležinkelio bi
lietus į Tiraną, pištalietus ir 
dokumentus parašytus trimis 
kalbomis.

1

Katastrofingas laivų 
susidūrimas

NEW‘ YORKAS, rugp. 31. 
— Heli (kitę susidur^ New 
Elnglartd Steamship kompani
jos pasažierinis garlaivis Ches- 
ter Chapin su laivų velkamuo
ju botu. Pastarasis buvo smar
kiai užgautas ir tityjau pa
skendo. Vienas jo įgulos žmo
nių prigėrė.

■M*

vel'sianti nurimti, kol tūkstančiai 
jų lietuvių ūkininkų kentėsiu len

kų jungą, ir galų gale Lietu
vi- va vis tik laimėsianti, kadan- 

esanti jos pusėj.

N. Y. Darbo Federa 
rija remia Smithą

rugp
Laikoma ’čią Ncw Yor-

Federaci-

ROCHESTER, N 
31 
ko valstijos Darbo 
jos metinė konvencija priėmė 
rezoliuciją remti gub. Alberte 
Smitho kandidatūrą į Jungti
nių Valstybių prezidento kėdę.

Balsuota aklamacija. Du de
legatai, balsavę prieš, pareika- 
’avo, kad jų “ne” butų 
Ii rekorduose.

pade-

at-Laivas Krasin 
naujins Amundseno 

ir kitų ieškojimą
MASKVA, rugn. 31. — Le

dų laužomas sovietų laivas 
Krasin skubinas grįžti į Kings 
Įlanką, Špicbergene, kad galė
tų tęsti toliau ieškojimą pra
puolusių šešių dirižablio Italia 
įgulos narių, o taip jau kapi
tono Roaldo •Amundseno ir 
penkių jo kompanionų.

Laivas Krasin jau pilnai ap
sirūpinęs kuru ir turi maiste 
bent keliems mėnesiams.

Sovietų gelbėjimo komisijos 
sekretorius Groza sako, kad 
kai tik Krasin pasieksiąs Kings 
Įlanką, jis tuojau paimsiąs 
aviatorių čuchnovskį ir jo ae
roplaną. Ieškojimai tačiau bu
sią labai apsunkinti, kadangi 
dienos šviesa vis menkėja ir 
netrukus prasidės atšiaurės 
naktis, kuri tęsiasi kelis mė
nesius.
Pranešimai apie Amundseno 

aeroplano suradimą netikri
OSLO, Norvegija, rugp.

Ištyrus pranešimus, buk 
rėse ties šiaurės Norvegija 
vęs atrastas sudužęs kap.
aido Amundseno ir penkių jo 
draugų aeroplanas Latham. 
pasirodė, kad tie pranešimai 
buvo netikri. *

31. 
ju- 
bu- 
Ro-

Bokso princo pasimaty
mas su Velšių princu
LONDONAS,' rugp. 31. — 

Velšių princas, Anglijos sosto 
įpėdinis, sužinojęs, kad Ix>ndo- 
ne dabar lankosi amerikietis 

nonas Gene Tun- 
ney, panorėjo su juo pasima
tyti. Šiandie Tunney buvo pa
kviestas j St. James rūmus, ir 
per penkiolikę minučių šneku
čiavosi su Prince of Wales.

San Carlose, Čilėje, mirė Juan 
Pablo Rifo, 90 metų amžiaus, 
pasižymėjęs tuo, kad savo gy
venime buvo vedęs keturioliką 
pačių. Keturioliktoji jj patį nu
marino.

Chicago, UI., šeštadienis,^tRugsejg*^eptember 1 d., 1928
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studentų susiartiriimas”],
riamc

Kauno “Lietuvos Žinios 
piūčio 13 d. įdėjo ši 
tu vos Universiteto studentų 
organizacijų^ atstovų pareiški
mą:

Lietuvių statomas Chicagoje krutamą jų paveikslų teatro trobesys, kuris puoš Bridgeportą. 
Jo savininkai yra Jokūbas Maskoliūnas ir Ko. Statomas So. Halsted 8508-3518, ties 35-ta gatve. 
Teatras vadinsis “Roxee” ir turės 1,200 kėdžių. Trobesy, kuris bus keturių aukštų, bus dar pa
talpos keturioms krautuvėms. Bus baigtas statyti ir teatras atsidarys apie ateinančių metų va
sario 1 diena. *

Kovos su komunistų Amerika neįsileidžia 
propaganda Kuboje ...

HAVANA, Kuba, rugp. 31. 
— Per pastarus kelis mėne
sius Kubos vyriausybe depor- 

! tavo daug asmenų, kaitinamų 
dėl komunistinės propagandos. 
To nežiūrint komunistinė pro
paganda nesiliauja, ypačiai ry
tinėse provincijose.

Vidaus departamentas todėl 
davė įsakymą slaptajai polici
jai pamatingai ištirti komunis
tų veikimą Camaguey ir San
tjago de Cuba, o taipjau ma
žesniuose pramonės centruose, 
kad galėtų pavartoti griežtes
nių priemonių kovai su 
nistine propaganda.

komu-

Plikablauzdės kone 
sugriovė tarptauti

nės taikos

LONDONAS, rugp. 31. — 
Exchange Telegraph praneši
mas iš Genevos sako, kad Tau
tų Sąjungos Tarybos posėdy 
mažne kilęs “tarptautinis inci
dentas,” kai salėje pasirodė 
trys jaunos moterys, pasirėd
žiusios madingiausiais vasariš
kais pajūrio rūbais, bet be ko
jinių, ir atstypčiojo tiesiai i 
rezervuotas diplomatų kėdės.

Sąjungos taisyklės yra la
bai, tpip sakant, striukos. Sek
retoriatas dar tik nesenai iš
leido ir plačiausiai paskelbė 
ukazą, kuriuo griežtai užgina
ma moterims 
dom rodytis 
rūmuose.

Vyriausias 
nutarė urnai 
tariant — daryti intervencijos, 
ir ant jų pėdų informavo pli- 
kablauzdes, 
čios pasilikti 
kad malonėtų 
ritmus.

su plikom blauz- 
Tautų Sąjungos

anstolis, todėl.

kad jos negalin- 
Tarybos salėj ir 
tuojau evakuoti

moterys tvirtai(Užkabintos
pasipriešino, ir vyriausiam an- 
stoliui prezentavo reikiamus 
svečio bilietus. Ir kadangi pa
sirodė, kad bilietus joms bib 
vo davęs vienas svarbus dip
lomatas, tai galų gale plika- 
blauzdėms buvlF leista pasilik
ti.

Tautų tarybos salėje, kame 
diplomatai tuo tarpu dįskusa- 
vo priemones kovai su opiumu, 
tai buvo truputis sensacijos.

Anglijos darbininkų 
organizatoriaus

Mark Starr, kuris buvo pa
kviestas laikyti čia paskaitų 
koiegi.es studentams, nega
vo vizos

NEW YORKAS, rugp. 31. 
— Brook\vood Labor kolegijos 
Katonah, N. Y., vadyba labai 
nustebo gavus žinia, kad val
stybės departamentas atsisakė 
įsileisti Marką Starrą, Angli
jus darbininką organizatorių, 
kad jis galėtų laikyti toje ko
legijoje keletą paskaitų stu
dentams.

Mark Starr yra žinomas 
Didžiosios Britanijos National 
Council of I^abor Colleges or- 
ganizuotojas. Jis yra parašęs 
knygą darbo klausimais. Brook- 
wood Labor kolegija buvo pa
kvietus jį laikyti studentams 
paskaitų apie britų darbinin
kų judėjimą.

Susikirtimas su nikai 
ragiečiais; du nu

kauti

Netoli nuo Macuelizo
MANAGUA, Nikaragua, rugp 

31 
įvyko susikirtimas tarp Nika- 
raguos maištininkų būrio ir 
Jungtinių Valstybių jūreivių, 
kap. Stockes vadovaujamų. 
Maištininkai buvo išvaikyti. Du 
jų krito kovoj negyvi, penki 
kiti buvo suimti nelaisvėn. Jū
reiviai nuostolių neturėjo.

Traukinys užmušė farmerį
PANA, 111., rugp. 30. — Ne

toli nuo Vandalia traukinys už
gavo automobilį ir užmušė juo 
važiavusį vietos farmerį Roy 
Smithą.

Ghicagai f r apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš viso gražu ir truputį šil
čiau; lengvas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 59° įr 66° F.

Šiandie saule teka 6:14, lei
džiasi 7:26. Mėnuo teka 8:42 
vakaro.

buvo

Latviai sušaudė so 
vietų šnipą

Ežerė-BYLA, rugp. 31
lio krante, netoli nuo Daugau- 
pilės tvirtovės, vakar buvo su
šaudytas sovietų šaipas Korni- luotas Cesare Bossi, 

prašymas Įsu savo drauge, Margarita Du-
vyriausy- rante, bandė slaptai įeiti į Ita

liją. Moteriškė buvo taipjau 
šnipų ^by- suimta.
kartu su Cesare Rossi, kaip žinoma,

lovič. Jo paskutinis 
susimilti buvo latvių 
bes atmestas.

Nesenai įvykusioje 
lojo Kornilovič buvo
trimis kitais pasmerktas mir- buvo didelis Mussolini’o* drau- 
ties bausmei, 1/et pastariesiems gas. Kai Mussolini pasigrobė 
ta bausmė buvo pakeista am- Italijos valdžią ir pasidarė dik 
žinu kalėjimu. I^atvijos prezi- Į latoriuin, jis paskyrė Ro.?sį v> 
dentas Zemgals atsisakė susi-j<Iaus reikalų ministerijos spau- 
milti Kornilovičui d,el to, kad 
jisai buvo suimtos šnipų orga
nizacijos vadas ir gaudavo al
gą iš sovietų vyriausybės, ku
riai jis pristatydavo 
bilizacijos planus.

Keturiolika kitų 
organizacijos narių .... -------------- ------
teisti ilgiems metams, kai ku-jgi jj išteisino

latvių mo-

rie dagi visam amžiui, kalė
jimo.

Sprogimas francuzų 
dinamito fabrike

Aštuoni žmonės sprogimo už 
mušti, daugiau kaip dvide* 
šimt sužeisti

Francija, rugp, 
Dinamito fabrike čia 

baisus sprogi- 
kiek žinoma, aš- 

HONFLEUR, 
31. 
šiandie įvyko 
mas, kurio,
tuoni žmonės 
ir daugiau kaip dvidešimt su-, 
žeisti.

Septyni dinamito sandėliai 
buvo sunaikinti, kartu su ma
limo ir filtravimo įmonėmis.

Dvi sesers žuvo automo
biliui susikūlus

. BLOOMINGTON, 111., rugp. 
31. — Netoli nuo Chenoa ies- 
telio užsimušė dvi moterys) jų 
automobiliui paslydus ir usi- 
kulus į sunkų motorinį vyžimą. 
Užsimušusios yra Mi>£ Ste- 

. Rice išphfens ir jos-sesuo 
Aurora, III.

Aviatorius užsimušė ae
roplanui nukritus

HARTFORD, Conn., rugp. 
31. — Jo aeroplanui nukritus 
iš 500 pėdų aukštumos, užsi
mušė vietos aviatorius Fred E. 
Boot, dirbęs Hartfordo Air- 
eraft kompanijai.

No. 208

Kiek svetimų kraštų 
žmonių Lietuvoj

KAUNAS. — Liepos mėn. 
Lietuvoj gyveno Amerikos 245 
piliečiai, Anglijos 95, Argenti
nos 4, Austrijos 69, be pilie
tybės 1113, Belgijos 2, Brazi
lijos 1, Danijos 67, Estijos 75, 
Italijos 9, Latvijos 1597, Len
kijos 9, Norvegijos 4, Olan
dijos 11, Palestinos 15, Pran
cūzijos 17, Rumunijos 16, So
vietų Rusijos 96, Pietųslavijos 
1, Finlandijos 21, Švedijos 15 
Šveicarijos 110, Turkijos 1, 
Vokietijos 2075, Vengrijos 16, 
Graikijos II, Dnacigo 11, Vo
kiečių optantų 1129. Iš viso 
15,935 asmenys.

Rossi buvęs Mussoli 
ni sėbras, paskui 
priešas, suimtas

Tariamas socialistų vado 
tcotti užmušėjas bandė 
tai grįžti į Italiją

Mat- 
slap-

raeROMA, rugp. 31
tą naktį Campione buvo areš- 

kai jis

dos biuro viršininku. Kai 1921 
metų vasarą Mussolini’o bude
liai, fašistai, žiauriausiu budo 
paskerdė parlamento atstovą, 
socialistą Giacomo Matteotti 
Rossi buvo apkaltintas kaip

tos šnipų i vyriausias tos galvažudybės in- 
buvo nu- žinierius. Fašistų teismas bet- 

>, ir Rossi pabė
go iš Italijos. Atvykęs į Fran- 
ciįą jis virto atkakliu fašistų 
priešu ir rašinėjo piktus straip 
sniUs prieš fašistus ir diktato
rių Mussolinį. Kuriais tikslais 
jis dabar bandė slapta grįžt’ 
į Italiją, nežinia.

30 žmonių sužeista trau
kinių kolizijoj Kuboj
HAVANA, Kuba, rugp. 31. 

— Keturias mylias nuo mie
sto vakar susidūrė du Hava 
na Central geležinkelio elek- 

buvo užmušti h’bnai traukiniai. Trisdešim* 
- • - žmonių buvo sužeisti, keletas

i jų tur būt mirtinai.

Nuo karščio New Yorke 
keturi asmens mirė

IŠTAV YORKAS, rugp. 31. 
— Vakar nuo tvankaus karš 
čio New Yorke mirė keturi 
žmonės. Aštuoni kiti, nualpę, 
buvo nugabenti į ligonines.

Vakare užėjus trumpa, 
smarki lietaus ir perkūnijų 

orą kiek atvėdino.

bei
au

d ra

Bachmetiev mirė
PARYŽIUS, rugp. 31. - 

Praeitą trečiadienį Paryžiuje 
mirė Georgij Bachmetiev, pa- 
skutijnis Rusų imperijos amba
sadorius Jungtinėms Valsty
bėms. i i

Ambasadorium Washingtonc
Bachmetiev buvo nuo 1911 iki 
1917 metų balandžio mėnesio, nerimti Liepojos Romnų gele- 
kada jis pasiuntė j Petrogra- žinkelį savo žinion arba per
dą provizorinei Rusijos vald- duoti Latvijos vyriausybei man- 
žiai rezignaciją.

1 . flfli®

Universiteto 
tautininkai

Lietuvos 
studentai 
sveikina Ludendorffą

“VISUOMENEI
“Mes, žemiau pažymėtų Liet. 

U-to studentų organizacijų at
stovai, perskaitę š. m. rugpjū
čio mėn. 7 d. “Lietuvos Aido” 

r. “Studentų susivieniji- 
[“Lktuvių ir vokiečių 

k li
vrą paminėtas laktas, 

kad stud. Neolituanikai (tauti
ninkai) š. nu rugpiučio mėn. 
4 d., kartu su viešėjusiais pas 
juos vokiečių studentais, svei
kino gen. Liudendorfą, stebė
damiesi lokiu mussų stud. Ne- 
olituanikų (tautininkų) žygiu, 
kaip kad sveikinimas tokio as
mens, kuris per Did. Karo vo
kiečių okupaciją, būdamas mu
sų krašte vyriausias karo vir
šininkas ir valdytojas, kartu 
buvo ir didžiausias Lietuvos ir 
musu žmonių engėjas, smerk
dami šį studj. Neolituanikų 
(tautininkų) ąygį, nutarėme 
painformuoti Lietuvos visuo
menę, kad dėl šio Neolituani- 
kų (tautininkų) žygio, 
tų smerkiama visa 
studentija.

Ii

!

nebu-
Lietuvos

stiid. Neolituanikai 
(tautininkai) yra tik nedidelė^ 
visos studentijos dalis, bet kad 
dėl jų tokių musų visuomenei 
ir studentijai skaudžių žygių; 
netektų ir musų organizacijų 
nariams raudonuoti, šį savo 
nutarimą skelbiame spaudoje.

“Nutarimą priėmė. ‘
‘1Stud. “Varpo”, “žaizdro”, 

'“Aušrininkų” Draugijų, “Kul
tūros Būrelis”, ir varpininkų 
“žalįgirio” korporacijos atsto
vai.” >

Latvių pramoninkų 
raštas T. S-gai

Latvija norinti gauti mandatą 
Liepojos Rumnų geležinke
liui eksploatuoti

KAUNAS. — “Letos” prane
šimu, Liepojos pramonininkai, 
susijungę į draugiją su pramo
nininku I^asmanu priešaky, nu
tarė įteikti Tautų Sąjungai 
memorandumą-s Liepojos — 
Romnų geležinkelio klausimu. 
Memorandumas bus pasiųstas 
latvių delegacijai prie Tautų 
Sąjtmgos įteikti pastarajai. Me
morandumo tekstas jau paruo
štas.
’! įI 1 ? ' d ■ ' •

Liepojos pramonininkai ta
me memorandume, pasak 
tos”, nurodą į tai, kokiam 
sny Liepojos pramonės ir 
kybos interesai surišti su 
pojos — Romnu geležinkeliu. 
Tačiau iki šiol dėl Lietuvos 
Lenkijos konflikto judėjimas 
tuo geležinkeliu neatstatytas. 

Dėl to esą Liepojos pramoni
ninkai Liepojos uosto ir Lat
vijos ekonominio gyvenimo in
teresuos siūlo Tautų Sąjungai

laip- 
pre- 
Lie-

dątą tranzitui tuo geležinkeliu.

koiegi.es
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šeštadienis, rugsėjo 1, 1928

Mirties bausmė
žurnale “Forum” tilpo du 

straipsniai klausimu ar tiksli 
yra mirties bausmė. R. L. Cal- 
der įrodinėja, kad tam tikruose 
atsitikimuose ji yra tiksli ir 
reikalinga. Clarence Darow, 
vienas žymiausių Amerikos ad
vokatų, sako, kad netiksli ir ne
reikalinga. Paduosiu sutrauką 
jų argumentų.

Pasak Calder’io, bausmė kai- 
kuriems žmonėms tiksli ir rei
kalinga.

Bausmės sunkumas ne visur 
ir ne visais laikais buvo vieno
das. Buvo laikai pav. šiaurinėj 
Europoj, kad į mirtį žmogaus 
žiūrėta, kaip į nuostolį šeimy
nai ir karaliui. Karalius jautė, 
kad jis neteko vieno karžygio, 
o šeima — penėtojo. Taigi iš 
galvažudžio, užmušusio žmogų, 
reikalauta piniginio atlyginimo 
taip šeimai, kaip valstybei.

Buvo vėl laikai, ir netaip se
nai, toj pačioj Anglijoj, kad 
kiekvienas sukesnis nusikalti
mas skaityta pasikėsinimu 
prieš visuomenę, ir todėl papil
džiusią jį užsitarnauja mirties 
bausmės. Kai visuomenė ma
to reikalą savo gerovei ir lyg
svarai išlaikyti, ji turi teisės 
bausti nusikaltusius tokiomis 
priemonėmis, kurios jai išrodo- 
reikalingos. Laike žemės dre
bėjimo San Francisco mieste 
pav. buvo pastatyta sargyba 
tvarkai palaikyti ir įsakyta 
šaudyti plėšikus ir vagilius be 
atodairos.

šiandie bausmės yra lengves
nės. O mirties bausmė, bent 
Amerikoj, grūmoja tik už vals- 
tybės išdavimą, išžaginimą ir 
galvažudys^. Už išdavimą ir 
išžaginimą praktikoj, galima 
sakyti, mirtim nebebaudžiama. 
Pasilieka ta bausmė vien už 
galvažudystę.

Del galvajudystės irgi ne vi
sus galima bausti. Juk pasi
taiko papildyti galvažudystę ne
tyčiomis. Papildo ją bepročiai, 
ir tt.
būti tokie galvažudžiai .. 

džiami, 
m alaus)

panašios rūšies 
Visuomenė iki šio! 
radus jam bausmę 
kančia.

kriminalistu? 
teturėjo su- 
skausmu ir

nusikaltimai 
vieni sunkesni, 
Jeigu šiandien

jie turi būti tam

Bet kriminaliai 
yra nelygus 
kiti lengvesni, 
kai kurie kriminalistai yra bau
džiami ilgesniu ar trumpesniu 
išskyrimu iš draugijos tarpo 
(beprotnamiais, kalėjimais), tai 
už aršiausi nusižengimą — gal
važudystę
tikruose atsitikimuose baudžia
mi visišku išskirimu iš draugys
tės — mirties bausme. Mirties 
bausmė yra vienintelis parody
mas, kad žmogaus gyvastis 
šventa. Nes jeigu valstybė 
skiria bausmę pav. visam am
žiui kalėti už pasikėsinimą ant 
menkesnės vertės dalykų, tai 
mirtis yra tinkama bausmė 
galvažudžiui atėmusiam iš kito 
brangiausi jo dalyk gyvas-

šis jausmas visuomenėj 
šiandien yra taip tvirtas, kad 
ji pati gatava nulinčiuoti pik
tadarį, jei kartais pasirodo, 
kad valstybė — teismai ir po
licija — neatlieka savo prie- 
derystės.

Baimė mirties bausmės taip
gi sulaiko, anot Calder’io, kri
minalistus nuo papildymo gal- 
važudystės. Jis nušvietimui 
šio argumento paduoda du pa
vyzdžiu.

Vienas jų: 1921 m. Montrea- 
lėj, Kanadoj, buvo įsivyravusi 
banditų gonge. Kuone kas nak
tį pasitaikydavo “holdapų.” 
Pagalios vidurdienyj padaryta 
užpuolimas ant banko vežtų pi
nigų.
Policija 
darius, 
smerkti
šaudyta. Nuo to laiko ten ne
bebuvo

Nušauta auto šoferis, 
sujudo gaudyti pikt'a- 
Pagavo. šeši tapo pa- 
miriop; keturi jų su-

Clarence Darow žiuri į mir
ties bausųnę kitaip.

Jis sako, kad truputį dau
giau, kaip šimtas metų atgal, 
Anglijoj buvo įskaitoma virš 
poros šimtų nusižengimų bau
džiamų mirties bausme. Mir
ties bausmės nuosprendžiai 
tuomet taikyta net kūdikiams, 
jaunesniems kaip j.0 metų.

šiandien taip\Airglijoj, kaip 
Amerikoj mirties bausmė tepa
liko tik už vi,sai mažą skaičių 
nusižengimų/ Ji bųtų visai iš
nykusi, jei ne kai kurių žino- 
žmonių kova prieš jos panaiki
nimą. Svarbiausias šių žmo
nių argumentas prieš mirties 
bausmės panaikinimą yra tas, 
kad ji, mirties bausmė, maži
nanti galvažudysčių skaičių.

Teisėjai, advokatai ir kuni
gai sako, kad žmonės darantys 
piktą todėl, jogei jų širdys 
esančios užkietėjusios, piktos. 
Ir kai kurie piktadarių, turė
dami liuosą valią elgtis gerai, 
elgiasi kaip tyčia blogai.

Bet ar turi žmonės tą liuosą 
valią? Faktas yra tas, kad 
kiekvienas žmogus pradeda gy
venimą būdamas tam tikros su- 
budavonės' — daugiau ar ma
žiau jautru^ tvirtesnis ar silp
nesnis. | jį veikia visa tai, 
su kuo jis susiduria gyvenime. 
Kaip žmogus atsilieps į tuos 
veiksnius, priklausys nuo jo 
budo, jo įgimtų paveldėjimų, 
auklėjimo, gyvenimo apystovų. 
Daugiausia galvažudysčių pa
pildoma laike vagysčių ir plėši
mų. Plėšikas žino, kad baus
mė už vagystę, aplamai imant, 
yra ne sunkesnė, kaip penki 
metai kalėti. Jis taipgi žino, 
kad batismė už galvažudystę— 
mirtis 
amžiui, 
ką jis 
dytoją
nuo bausmės kalėti penkis me
tus. Ar neaišku,* kad baimė 
mirties jo rankos nesulaiko?

Kita skaitlingiausia galvažu- 
...... .  .... ......... dysčių grupė yra surišta su va- 

buvo' pradėję apleisti apkasus, į dinamais lyties reikalais. Bar- 
kad praleidus naktį kur norsĮniai vyrų su savo žmonomis, 
smagesnpj vietoj, ne kad tran-' nusivylimas meile ir tt. esti 

priežastimi daugelio galvažu
dysčių. > Ar i>avojus mirties 
bausmės apeina žmones, ku
riuos pagauna taip karšti jaus
mai, tokios emocijos? Žinoma, 
kad ne. Taigi ir šitokių gal
važudžių neišgąsdins nei elekt-

arba kalėjimas visam
Kai patenka bėdon 

daro? šauna, kad gau- 
užmušus ir išsigelbėjus

“holdopų” ir įvairaus 
sukčiai stengdavos ap- 
su miestu. Kitas pa-

Didžiojo karo laiku 
kareiviai

darius, sužiniai /planuojančius 
ir papildančius galvažudystes, 
gyvenime veik neturi vietos. 
Jų pasitaiko taip retai, kad jos 
nieko nereiškia.

Be tų asmeninių jėgų, kurios 
pastumi žmogų galvažudystei, 
yra socialės jėgos. Pavyzdžiui, 
vienam skaičiui žmonių Angli
joj arba Kanadoj išpuola ma
žiau galvažudysčių, ne kad A- 
merikoj. Suprasti kodėl taip y- 
ra, nesunku. Kanados gyvento
jai didžiumoj susidaro iš ūki
ninkų arba smulkesnių mieste
lių piliečių. Taip Kanados, 
kaip Angljijos gyventojai yra 
vienodesni, arčiau susigyvenę, 
apsipratę vienas su kitu. Su
vienytos gi Valstijos surinko 
žmones įvairių tautų, tikybų,, 
papročių; surinko į miestus, j 
urvus ir visų Žemės kampų. 
Rasių skirtumai patrina so- 
ciales, tikybines ir industrines 
problemas, ir šie skirtumai ir 
maišatė yra vienas derlingiau
sių kriminalių nusižengimų šal
tinių.

Reikia juos pašalinti. Ar mir
ties bausmė gali tai padaryti? 
žinoma, kad ne.

O jeigu mirties bausmė nega
li pašalinti tų nusižengimų prie- 
žašties, tai ji pasidaro pati di
džiausiu piktu. Mirties bausmė 
nugalabija piktadarį, ir paviršyj 
išrodo, kad viskas gerai, vienu 
galvažudžiu mažiau. Nusirami
na minia, nurimsta valstybės gy- 
nėjai. Tuo gi tarpu užmiršta
ma, kad auga kitas; užmiršta
ma, kad reikia dėti pastangos 
pašalinti aplinkybes, kurios gim
do piktadarius.

Nurodoma, kad visuomenė rei
kalaujanti mirties bausmės. 
Taip, bet bėda su minia, kad ji 
nesupranta kriminalių žygių rei
kšmės.

Troškimas pinigų, parodavi- 
mas turto, desperacija tų, kurie 
trokšta jų, o nemoka gauti pri
pažintu, “teisėtu” keliu — visi 
šie veiksniai nusako žmonių el
gesį. Kai kurie gi teturi tik 
vieną profesiją—vagystę ir plė-

Šimą. Ir štai eiles tų .nelaimin
gųjų nepaliaujamai eina per du
ris kartuvių linkui. Ar tai civi
lizacija?

Mirties bausmė galvažudžiui, 
sakoma, esanti didžiausiu garbi
nimu gyvasties. O ar daug at
siras žmonių, kurie panorėtų bū
ti korikais ? Ar daug padorių tė
vų ir motinų atsiras, kurie no
rėtų leisti savo vaikams pama
tyti mirties bausmės išpildymą? 
Jeigu padorus ir teisingi žmo
nės patys nesidrovėtų mirties 
bausmės — ar reiktų teisėjams, 
advokatams ir kunigams teisinti 
ją?

Papildė žmogus galvažudystę, 
apimtas sujudimo, ar mėginda
mas išgelbėti savo liuosybę, ar
ba dėl silpnybės. Nuošmus žy
gis. Bet dar nuožmesnis yra 
žygis valstybės, kuri povai, su 
visomis ceremonijomis pasiunčia 
piktadarį prie kartuvių arba pa
sodina elektros kėdėj. —Nn.

Pavojus
Marytė: Jei mudu apsivcstu- 

me, tavo tėvas juk neatsisakytų 
nuo tavęs.

Jonas: Aršiau negu tai. 
priverstų mane dirbti.

Jis

Nesusipratimas
Antanas: Didžiagalvis, 

turi nesuskaitomus turtus.
Pilipas: Taip,'taip. Kai kurie 

žmonės užmiršta savo “income 
taxes” mokėti.

o jis

Auto nelaimėj
Policininkas: Ar tamsta su

stoji, apsižiūri ir pasiklausai.
Auto šoferis: Aš negalėjau 

sustoti ir apsižiūrėti. Turėjau 
visą laiką klausytis, ba pati va
žiavo su minim.

Nelauk vėtrų su sniegu
Jus galite sučedyti pinigų ir daug neparankumų 
orderiuodami Consumers garantuotas anglis arba 
koksus dabar. Netik tas, bet dastatymas yra 
švaresnis, jus galite būt užtikrintas geriausios 
vertės.
Kiekvienas tonas turi užganėdinti arba mes pa
imsim atgal ir grąžinsime jūsų pinigus.

PIRKIT SAVO ANGLIS ANT PATVIRTINIMO

fc) I elephone
IfrAnklih

(onstį^ers (ompany
COAL-COKE- ICE 
BUILDING MATERIAL

12th STREET
Tek Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.
iESfiSh

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir pradas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St, 
Phone Cąnal 2544—2545

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko 

j Southampton kas Sereda vienu ir milžinų ekspresinių laivų •
Berengaria

o paskui saužemiu j Kau
ną. Pamatykite Londoną 
pakely. Taipgi tiesiai i 
Londoną \kas Pėtnyčią 
nauji, aliejų varomi lai
vai. Trečios klesos laiva
kortės j/abu galų iš 

CUNARD LINE1

Aguitania Mauretania
New York o j Kauną $203 U* 
brangiau. Atskiri kambariai, 
erdvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitų infirmacijų klauskite 
biie Cunard agento, arba ra
šykite tiesiai pas:
316 N. Michigan Avė., Chicago

silenkti
vyzdis.
kai kuriose vietose

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

bausmė
galvažudžiai, 
kriminalistų

Mirties bausmė turėtų 

kurie yra sveiko (nor- 
proto ir papildo ją ap- 

apsvarstę. Mirties 
turėtų būti baudžiami 

ir tokie
kurie priklauso 
gehgėms. šitos rūšies galva
žudžiai apsvarsto, planuoja kri
minalius aktus ir papildo gal- 
važudystes žalingais visuome
nei sumetimais vadovaudamie
si.

Mirties bausmės priešininkai, 
girdi, argumentuojantys, kad 
kriminaliai nusižengimai savai
me rodantys kriminalistų ne
normalumą. Kiti jų argumen
tuoja, kad asmuo, kaip toks, 
negali atsakyti už savo žygius' 
Pasak jų, asmuo esąs paveldė
tojas to, ką jis įgyjo iš tėvų, 
ką jam įskiepijo auklėjimas ir 
apystovos, kuriose jis vystėsi 
ir gyvena. Faktas betgi, pasak 
Calderio, yra 
kriminalistas 
ką jis daro, 
galvažudystę
nepaprastos naudos sau tikėda
masis, jogei jam pavyks išsi
sukti nuo atsakomybės prieš 
draugiją. Kad daug krimina
listų, jų tarpe galvažudžių, pa
sižymi ne silpna valia ir pro
tu, bet atvirkščiai — tvirta va
lia, gudrumu ir nepaisymu ki
to asmens ir visuomenės labo.

Kas daryti su šitokios arba

šėjos. Kart kurtėmis kareiviai 
perspėta liauti tą praktiką. 
Grūmota jiems sušaudymu. Jie 
tečiaus mažai tekreipę dėmesio, 
nes tikėjosi, 
pasiliks 
kai tapo 
leidimas 
visados.

kad grūmojimai 
tik grūmojimais. Bet 
sušaudyti keli, tai ap- 
tranšėjų liovėsi ant ros kėdė, nei kartuvės.

1 O senos pasakos apie pikta-

Jus Dar Turite Laiko Įvesti Apšildymo Reikmenis 
Savo Namams Kol Tikrai Saitas Oras Prisiartins

/r
Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas, išeg’ 
zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligą ir jei aš apsiiinsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 VV. Jackson Blv., netoli State St.

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Už sekamų porų menesių jau šaltas oras bus čionai ir jums reikės turėti šilumą savo namuose. Dabar yra 
tinkamas laikas tai padaryti. Sutaupykit sau bereikalingų rūpestį ir pinigų ir įšiveskite šilumą į savo 
namus, nelaukite kol prisiartins didelis skubėjimas.

Jei jums yra reikalingas šildymo “plant”, atsilankykit į musų ofisą arba pašaukite 
mus telefonu, tada musų inžinierius atsilankys į jūsų namus ir suteikę jums visą 
apskaitliavimą ir planus, pasakys kiek kainuos, if* kaip lengvai galit išmokėti, ir 
tass nekliudys jūsų kasdieninėms išlaidoms.

Mes jums duosime išmokėjimais dviem metam, po biskį kas mėnesį. Mes jums 
parodysim, kaip jus patys galit įsivesti namų apšildymą. Musų inžinierius pa- 
darvs iums Diana, pradės darbą ir jus įsivesite sau namo apšildymą be jokio

tas, kad dažnai 
pilnai supranta. 
Kad jis papildo 
tik ieškodamas
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Reumatizmas
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
notas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčią padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50a 
per paštų 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL. 

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS
Pamąstyti ir nuspręsti, kaip in kur sutaupyti 

pinigus. Neteriojant laiką, tikrai taupysite savo 
pinigus. Atsineškite savo knygutę, kurios bankos 
ji ten nebūtų, o mes perkelsime jūsų pinigus su vi
sais nuošimčiais j DIDŽIAUSI, STIPRIAUSI ir 
SENIAUSI lietuvių Banką, būtent, METROPOLI
TAN STATE BANK.,

Už ant laiko padėtus pinigus išmokame 3% į 
metus; ant aukštos vertės pirmų mortgičių moka
me šeštą (6%) nuošimtį. Norėdami platesnių žinių, 
kreipkitės ypatiškai arba laišku į valdybą, nes 
mandagumas ir patarnavimas yra musų pamatas.

H

Kapitalas ir perviršis 
$400,000.00. Turtas virš I' 
$3,500,000. Po Illinois 
valdžios 
Clearing 
žiūra.

ir • Chicago 
House prie-

Metropolitan State Bank
2201 West 22nd St., kampas S. Leavitt

Valandos kas dienų nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M. 
Antradieniais ir šeštadieniais iki 8:30 P. M.

darys jums planą, pradės darbą ir jus įsivesite sau namo apšildymą 
trubelio.

*•

Mes taipgi paskolinsime jums visus reikalingus įrankius dėl atlikimo darLo veltui.

Neatidėliokite ilgiau. Atsilankykit į musų ofisą. Persitikrinkite patys ir pamatykite 
esame ir kaip mes vedame savo biznį.’ Musų inžinieriai išaiš
kins jums viską jūsų prigimtoje kalboje, jei jus norėtumėt.
Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą plumbingo materiolą: 
vanas, virtuvių sinkas, eloseto kombinacijas, landres lovius, gas 
boilerius, tankos, paipos, fitingai ir viskas kas reikalinga prie 
plumbingo, nebrangiomis kainomis.

Novelty Side Feed Sectional Boiler 
Mado in 26 in. Grafa Siza 
Mada in 30 in. Grafa Siza 
Mada in 40 ia. Grafa Siza

kas mes

-CllANOVT-

Jus gausite 5 metų garantijų už viską, ką pirksite pas mus
Tikrai nuspręskite atsilankyti pas mus, 
tik žiūrėkit, kad patektumėt j tikrą vietą. 
Musų krautuvė randasi prie State St., ne
toli 22 St., rytinėj pusėj gatvės, su didele 

iškaba ant viršaus musų naujo namp. ifhi. .0 »«!>■
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M. Levy & Company
2117 So. State St Telefonai Calumet 0644-0645

Atdara vakarais iki 8 vai. Nedčliomis iki 1 vai. po pietų



šeštedienis, rugsėjo 1, 1908 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Jei jauties nuolatai pavargęs, jei 
mažmožiai tave erzina, tai be ati« 
dėliojimo imk

TRINERIO
KARTAUS VYNO

jr bėgy j, kelių valandų pasakysi: 
“Pradedu jaustis gerai”. Šis vidurių 

Joniką*. išvalo vidurius ir pagreiti
na virškinimą. Visose aptiekose.

nČGRESPONDENCMOS
i ----------

Baltimorei Md.

Primesimas Draugi
joms ir Kliubams

Dabar yra geriausias laikas 
užimti svetaines dėl ateinančio 
sezono, balių ir teatrų.

Laikai jau pagerėjo, todėl da
bar yra geresnė proga geresnį 
pelną padaryti, vestuvėms ir 
šiaip pasisinksminimams yra pa
ranki svetainė, gražiai papuoš
ta, švariai užlaikoma.

.Kreipkitės pas
M. A. MELDAŽIS

2244 VVest 23rd Place
Phcnę Canal 1068

tad ant 
ir dabar 
Iki galu- 

vyksiąs į
ir ten ra-

pašto vės-
kas dar

gana ge-

(Atlantic and Pacific Photo!

J. J. Hartley namas netoli nuo. Batesburg, S. C., vėtrai 
praėjus. Po audros iš namo liko tik griuvėsiai ir pats Hartley 
žuvo.

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Fotografuokites
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatinis 
sekimas nau 
jų išrad i m ų

pa v e i k s 1 ų 
traukime užti
krina jums ge
rą darbą.
Be extra pri
mokė jimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus 
kilius ir tam

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546 

Chicago, III.

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems Žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas. reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross' sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.

Vykdamas iš Detroito į Wa- 
terbury, Conn., komp. M. Pet
rauskas rugp. 28^tk sustojo pas 
mus kai kuriam laikui Baltimo- 
rėje. Sako, kad pas mus viešės 
kokias dvi savaites, iki Dr. A. 
Želvis sutaisysiąs dantis, ku
rie sugedę bevalgant Detroito 
duoną.

G,erb. Petrauskas skundėsi, 
kad nei negalįs valdyti kairią 
ranką, kurią prieš kiek laiko 
susižeidė puldamas, kuomet 
maudėsi ežere. Sako, kad nė 
smuiką, nė pianą dar negalįs 
valdyti. Kadangi puldamas per
kirto skaudžiai nosį 
viršaus nosies stovi 
maža žymė-randas. 
tinai ranka sugys, 
\Vaterbury, Conn
miai sėsis prie savo numylėto 
darbo, rašymo naujos muzikos. 
Kur vėliaus apsistos, 
niam gyvenimui, kol 
nenusprendęs.,

Detroite, sakė esą
rai, ir kompozitorius p. Petrau
skas esąs patenkintas savo 
darbuote. Sako, butų buvę dar 
geriaus, jei vyrai butų liuoses- 
ni nuo naktinio darbo. Dabar, 
kuomet tokia didelė dauguma 
turi dirbti naktimis, tai turint 
choro pamokas vakarais, VYrai 
kaip sykis negali dalyvauti. O 
tai darbą taip sutrukdo, kad 
sunku yra ką nors rimtesnio 
meno dirvoje veikti.

Karštas oras vis da kaitina 
žmonių kimus, taip kad ne tik 
dieną tenka prakaituoti prie 
darbo , bet ir nakties laiku ne
gali atvėsti. Lietaus yra ga
na daug, ir užtai oras tankiau
sia yra šlapias ir sušutęs. Per 
tat žmogus jaučiasi nevisai 
smagiai tokiam nemaloniam o- 
re. '

Darbo padėtis yra kiek ge
resnė nei kad buvo pavasario 
laiku. Dabar bedarbių tiek 
daug nesimato, bet darbininkų 
algų kapojimas vis nesiliauna) 
ir eina tolyn.
ninku algos yra tik tokios kad 
vos galima su jomis šiaip-taip 
išgyventi; atidėti kiek nors at
eičiai, retai kuris darbininkas 
įstengia. Ir dabar viešpatau
jančios klasės ponai peršasi vėl 
darbininkams už 
Žmonės, pažinkite 
darbų, ir balsuokit 
tų

Šiandicn darbi-

kalbėtojai kuoplačiausia išra
di nėjo, kad Vilnius buvo per 
šimtmečius Lietuvos sostinė ir 
kultūros centras. Lietuvos 
kung. Gedeminas Vilnių įsteigė 
ir paskelbė Lietuvos sostine 
jau bus viršaus kaip šeši šim
tai metų. Per visą laiką Vil
nius buvo Lietuvos kultūrinis 
centras ir lietuvių triu.su išbu- 
davotas, užtai lenkai neturi nė 
mažiausios teisės prie ' musų 
Vilniaus ir jo provincijų. Ši
tokiam aiškiam supratimui vy
raujant visam susirinkime, adv. 
N. Rastenis perskaitė sekamą 
rezoliuciją, kurią susirinkimas 
kaip vienu balsu priėmė. Re
zoliucija tuojaus liko pasiųsta 
kabeliu Tautų Lygos sekreto
riui. Rezoliucija skamba se-

Baltimore,
States of 
of 10,000 
City: Re-

. karnai.:
“At a massmeeting held Au- 

gust 24, 1928, in 
Maryland, United 
America, in behalf 
Lithuanians of this
solved: — To request the Lea- 
gue of Nations that the Lea- 
gue once and for all should 
settle Vilnius Tėrritory ques- 
tion by returning it fVom Po- 
land to Lithuania.”

Kadangi šitas susirinkimas 
buvo sušautas varde vietos or
ganizacijų, tad ir protestuoja
ma buvo vardu visų Baltimorės 
lietuvių, o ne vien tų, kurie 
buvo atvykę į susirinkimą.

Susirinkusi publika sumetė 
apie $32 aukų dėl padengimo 
išlaidų. —Reporteris.

Ituvę. Nors tikrai dar nėra ži
nios, vienok manoma, kad sku
jų uždarytoji krautuve turinti 
aj)ie $50,000, o tuo tarpu krau
tuvės turtas siekiąs ne dau
giau, kaip $15,000. z

Rytoj, rugsėjo' (2-rą dieną, 
Palmer Parke 3 valandą po 
pietų Golden Star jauktas loš 
besbolą su Dalilberg’s Hfhfrst- 
ers jauktu. Šis lošimas bus la
bai svarbus mums visiems, nes 
pamatysime, ar lietuviai laimės 
čempionų vardų. Eikime žiū
rėti visi kam tik laikas pave
lija. Narbutas
< _______________

Roseland

Walteris Ekert, 23 metų, 
12105 So. Halsted Street, ir 
Alex Gahninis, 20 metų, 143 
East 115 Street, tapo sužeisti 
pereito pirmadienio ryte, kai 
jų aulas įvažiavo į kitą autą 
ties namais 11925 Stewart ave- 
mie. Autas, j kurį jauni vai
kinai įvažiavo, priklausė Vili
mui l)utkowski, 12437 Union 
avė. Ekert ir Gahninis buvo 
nugabenti į Roseland Commu- 
nity ligoninę.

Kreditoriai uždarė Wispe &
Anderson departamentinę krau-

ši krautuvė buvo Michigan 
gatvėje prie 112th place. Nu
žiūrima, kad uždarymo prie
žastis buvusi stoka kapitalo. 
Jau turėjo įvykti. ir išparda
vimas. Vietinis

. I ■

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE” 

The Wiersema State Bank 
11106-08 Michigan Avė.

Raportas stovio užbaigus Birželio 30, 1928, padarytas Viešų 
Atskaitų Auditoriaus Illinois valstijoj.

RESURSAI
Cash on H and and Due from Banks -...........................   $ 644,007.86
U. S. Government Investments ................................................. 103,871.03
Municipal and Corporation Bonds ............................................. 674,535.02
Loans and Discounts ............................................................. 2,688,974.43
Overdrafts ........................................................................................ 346.30
Banking llon.se I£quity ...........................................................   168,600.00
Furniture and Fixtures ............................. >.............................. 20,554.97
Sundries ........................................................................................ <3,870.00

Totai Resources ................................................................. $4,304,760.21

ATSAKOMYBĖ
Capital Slock  ...................................................................... $ 200,000.00
Surplus ..................................................................................  200,000.00
Undivided Profits ...................................  117,313.89
Reserve Accounts ........................................................................  31,857.72
Deposits .................................................................................. 3,718,957.40
Due to Banks .............................................................................. 10,306.61
Dividendą Unpaid ......................................................................... 4,038.00
Other Liubilities ............................................................ ............ 22,286.59

lotai Liabililies ............................................. ............... ..... $4,304,760.21

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Jnkorporuota 1918

Pamėgink šitą
1HUDSCIU

Partijos tikietą.

valdonus, 
juos iš jų 
už Socialis-

—Kazys.

KUR MOKINTIESI MUZIKOS?

Baltimore, Md
Protesto mitingas 

dėl Vilniaus.

Beethoveno Konservatorijoje mokina tik užbaigę 
mokslą mokytojai: M

Pianą —
— Vargonus — ^Orkestrą — Operos klasė; Kornetą — 
Tromboną — Klarinetą — Saxaphoną — Mandoliną — 
Guitarą — Banjo ir Ukulelę. Duodami Diplomai, Medaliai, 
Pasižymėjimai ir Koncertai.

15-tas mokslo metas prasidės Rugsėjo 4 d. Ragina
ma Įstoti kuoankščiausiai.

Beethoven Conservatory of Music, Ine.
3259 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Cicero Branch 4847 ,W. 14 St., Cicero, III.
Tel. Victory 1404

Dainavimą — Smuikavimą — Muz. Teoriją

Asmeniškas Patyrimas 
Įrodys Jums Jo 
Gerą Tarnystę

Mes užprašome jus kaipo savo svečią asmeniškai dalyvauti demostravime 
Hudson Super-Six. Mes norime, kad jus patirtumet kaip lengvai Hudson 
atlieka daugelį dalykų, kurių jus nė negalit tikėtis iš bile kokio kito karo. 
Daugybė motoristų ką tik išvažinėję, išbandę visokius karus, pasiūlytus 

/ jiems per išdirbėjus, pareiškė, kad Hudson, jų patyrimu, duoda geriausj 
patarnavimą. 
Žinodami, kad mes galime įrodyti tai, ką mes sakome, mes užtikrinant 
jumis, kad jus kaip tik paimsit į savo rankas ratą, taip tuojaus persi- 
tikrinsit, jog jo veikimas yra visiškai skirtingas nuo paprasto važiavimo.

Silpni, nervuoti ir visai suirę vyrai
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

Dr. B. M. Ross
35 So. D^arborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto auklto. Vyri, 
priėmimo kambarys 806,—Moterų 608. Of. 
»o valandos kaadien uuo 10 ryto iki 6 va 
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto Iki 1 po 
piet. PanedČlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki « valandai vakare.
Dvidešimtia penki metai tame name

Vietos Lietuvių Taryba ir 
Katalikų Federacija rugp. 24 
d., Lietuvių svet. surengė viešą 
protesto mitingą. Mitingo tik
slas buvo protestuoti Tautų 
Lygai dėl lenkų pagrobimo Vil
niaus, Suvalkų ir kitų Lietu
vos kraštų, 
vo gana 
rinkusi 
klausėsi 
Kun. J. 
kaus, J. 
tenio ir

Susirinkimas bu- 
pasekmingas, ir susi- 
publika žingeidžiai 
sekančių kalbėtojų: 

Lietuvninko, K. Liut- 
česnos, adv. N. Ras- 
J. Vasiliausko* Visi

MALT JONIU - EITRA PALE 
SPECIALIS ALUS

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
danLj

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantj.

Užpylimas taip pigiai kaip $1 
Fleitos taip pigiai kaip $7.50 
Pleitos pataisomos už S1.50

Garantuotus Q be skausmo
Ištraukimas dantų $1 

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen -System - 
Dentists

1105 Wcst Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas 
Te!. Monroe 4484

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 

po pietųV J

Žmonės, 0 Žmonės!
Ar jus žinote, kad jus esate labai 

komplikuoto mechanizmo intelektua
las?

Ar jus žinote, kad jūsų didelis 
skaičius organų kooperuoja, kad bu
tų tinkami dėl atlikimo darbo?

Ar jus žinote, jei jūsų bent vienas 
organas atsisako atlikti savo parei
gas, jums tada gresia pavojus arba 
MIRTIS.

Mano klinikos ir praktiškas dauge
lio metų patyrimas, čionai ir užru- 
bežyj, įtikino mane, kad žmonių ken
tėjimai paeina dėl negavimo medika
is pagelbos. Todėl protinga yra iš 
laiko pasitarti su gydytoju dėl apsi
saugojimo savęs ir išvengimo ligų.

širdingai kviečiu atsilankyti ir pa
sikalbėti su manim. Jums tas nieko 
nekainuos.

Dr. C.C. Singiey M.D.
20 W. Jackson B'nil.

Suite 1615,
Phone įtartinoji 0150

Valandos nuo 10 ryto ikil 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų., nedėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

Eitra Pale Alaus

Hudson išpildo viską kuo lengviausia. Čia 
ne dirbi su motoru — jis veikia sau me- 
kaniškai. Ar tai važiuoji mieste, ar di
džiausiu greitumu leki keliais per laukus, 
jo bėgimas visuomet yra duodantis sma
gumą ir patogumą.

kad Hudson išelidžia tiek daug jė- 
jisai neaikvoja kuro, bėgdamas po 

15 iki 18 mylių iš galiono 1 Tūkstančiai 
bandymų yra patvirtinę tatai.
Nauji važiuotojai ir nauji pirkėjai sako: 
“Visame sviete nėra kito tokio, kuris taip 
gerai veiktų, kaip šis.” v

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo _ _ _____

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

4250
AND U P

*-**'”” ’ I184nch OmmU — .
Coupe $1295 Sedan $1325 Coach $1250 Roadater $1295

127-indi Chtu»l»
Standard Sedan $1450 Custom Landau Sedan $1650 Custom Victoria $1650 Cuitom 7-Paaa. Sedan $1950 

All pticu f. o. b. Detrolt
Buyert ccm pay for tars out of income at loweit available charge for interert, handling and Insurance

Hudson-Supcr Six turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysite į pardavimi kambarį, 
reikalaukite lietuvio pardavėjo.

•į

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michigan Avė., Phone: Calumet 6900. Atdara vakarais

triu.su
llon.se


.... - ................. . ...... ”P”

' NAUJIENOS, Chicago, III. ’ šeštacjienis, rugsėjo 1, 1928

NAUJIENOS
The Lithianian Daily Ne\nl 

Published Daily Except Sunday by 
th» I-lthuanian Ne\<i Pnh. Co. Ino.

1738 South Halsted Street 
Chicago, 1U. 

Telephona Rooiuvdi Mdfl

Editor P. GRIGAITIS

Užsisakymo kainai
Chicago  Ja — paltai

Metama________— -  _> 18.01
Pusei meti . 4.00
Trims laineriams „ , ..... 2.50
Dviem mineaiam . . 1.50
Vi<*xi«axxx jryi^bTi maitai - _ *76

Chicagoja per itaoliotojuai
Viena kopija ■ ■ , , ■ —■ Be 
Savaitei  18c 
Mtneaial--------- ---  . ■ ■ ■ 76c

BE MELO N£ ŽINKSNIO.

Subscription Ratoa:
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chicago.
$8.00 per year In Chicago, 
3c. per copy.

Entered m Second Claaa Matter 
March 7th, 1914, at tha Port Office 
of Chicago, III., andai tha aat of 
March 8rd. 1879.

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
j«. paltai

Metama____ ...__ 17.00
Pusei meti —, , . . 8.50
Trims minėdama _« 1>75
Dviem minėdama ____ 1.25
Vienam mineaiui — .75

Naujienos eina kasdien, iialdriant 
aakmadieniuB. Leidžia Naujieną 3en- 
droii, 1789 So. Halstad St, Chicago, 
LU. — Telefonas: Rooaevelt 8506.

JJetuvon ir kitur olaladuoM 
[Atpigintai i

Metams------------ ■■■ $8.00
Pusei moti .......... « , - 4.00
Trims minėdama------— 8.50

. Pinigus reikia siistl palto Monay 
Orderiu kartu su užsakymu.

Vienybė” rašo, kad tik da
bar “Naujienos” patyrusios tei
sybę, būtent, kad pirmesniosios 
Lietuvos valdžios pastatė Lie
tuvą keblion padėtin, prašyda
mos Tautų Sąjungą .ir Amba
sadorių Konferenciją nustaty
ti rytinius Lietuvos rubežius 
(Ambasadorių Konferencija, 
nustatydama tuos rubežius, pa
liko Vilnių Lenkijai). Ir to- 

I liau Brooklyno laikraštis pa- 
* stebi:

kovo m. 3 d. — šitam laikotar
py Lietuva reikalavo, kad len
kų kariuomenė butų ištraukta 
iš Vilniaus ir kad Vilniaus kra
što likimas butų išspręstas 
plebiscito keliu; 2) nuo 1921 
m. kovo m. 3 d. iki 1922 m. 
sausio m. 13 d. — tiesioginės 
derybos tarpe Lietuvos ir Len
kijos ir vadinamųjų Hymąnso 
projektų svarstymas; 3) nuo
1922 m. sausio m. 13 d. iki
1923 m. kovo m. 15 d. — Tau
tų Sąjunga panaikino neitralę 
zoną tarpe lietuvių ir lenkų, 
Lietuvos valdžia tris kartus 
prašė valstybes nustatyti ryti-

mesniuose nuo Busijos kraštuo
se, tai Lietuvoje rodos jų netu
rėtų būti. Tik ta aplinkybė, kad 
šis įvykis spaudoje mažai nuš
viestas padeda visokioms paska
loms platintis. Mes čia. norė- 
tume supažindinti skaitytojus 
su šiuo įdomiu istoriniu faktu. 
Tuo gal Sumažinsim keistų gan
dų platinimąsi. Šis aprašymas 
yra paremtas dokumentais ir 
liudininkų parodymais.

Atvežta iš Tobolsko į Ekate- 
rinburgą caro šeima buvo ap
gyvendinta pirklio Ipatievo na-

TAM JUODUKUI SEKASI

Anot pupos laikraščio “Osservatore Romano”, iš
siskyrimai (divorsai) labai blogas dalykas, ir išsiskyri
mų įstatymai tarnaują velnio tikslams.

Jeigu papos organas norėtų būt bešališkas, tai jisai 
turėtų pripažint, kad neretai ir apsivedlmai tarnauja 
negeresniems tikslams — kai šeimos gyvenimas būva 
panašus į peklą.

KADA PROTESTAI VEIKIA, KADA NE

Tarpe tų, kurie ragina Amerikos lietuvių visuome
nę siųsti protesto rezoliucijas Tautų Sąjungai dėl Vil
niaus, mes šiandie matome ir dešiniuosius, fašistuojan- 
čius tautininkus. Kai kurie tautininkų laikraščiai giria
si, kad jie esą smarkesni protestų šalininkai už kitų sro
vių spaudą. « ? ‘

Jie, matyt, visai užmiršo, ką jie skelbė daugiaus, 
kaip per pusantrų metų laiko.

Nuo to laiko, kai leitenantų durtuvais buvo įkelti 
valdžion Smetona su Voldemaru, musų tautininkai visą 
laiką šaukė, kad rezoliucijų rašymas apie Lietuvą ir 
protestai Amerikoje neturi jokios reikšmės. Ką čia, 
girdi, amerikiečiai, gyvendami už tūkstančių mylių nuo 
Lietuvos, galį pamokinti Lietuvos valdžią, kuri daug 
geriau išmananti, kaip krašto reikalus tvarkyti! Ir Lie
tuvos ministeriai, girdi, jokių amerikiečių protestų ne
paisą ir nepaisysią. Tik kvailiai galį norėt padaryt ame
rikiečių rezoliucijomis įtakos j Kauno politikus.

Jeigu tie išvadžiojimai apie protesto rezoliucijas 
buvo teisingi, tai visos dabartinės Amerikos lietuvių 
pastangos paremti Lietuvos teises Tautų Sąjungoje ne
turi absoliučiai jokios vertės. Juk Tautų Sąjunga tai 
milžinas palyginant su Lietuva. Jeigu amerikiečių bal
sas nieko nereiškia Kaunui, kuris mėgina tiems ameri
kiečiams visaip prisigerinti — ir ekskursantus vaišin
damas, ir medalius siūlydamas, — tai kaip gali į musų 
balsą atsižvelgti galingųjų valstybių diplomatai, suva
žiavusieji Genevoje?

Apie tai musų tautininkai visai nepagalvojo, kuo
met jie ėmė raginti žmones siųsti rezoliucijas Tautų 
Sąjungai. Klausimas, ar jie galvojo per visą šį laiką, 
kuomet jie smerkė amerikiečių pareiškimus dėl dikta
tūros režimo Lietuvoje?

“Taigi tuo budu pripažinu- 
sios, kad visai ne Voldemaras 
pasunkino Vilniaus klausimą 
(nors per du metu įkalbinėjo 
savo skaitytojams, jog tai 
nelabojo Voldemaro kaltė), 
‘Naujienos’ imasi rašyt savo
tišką receptą Vilniui atgau
ti...”

Apie tą “receptą” pakal
bėsime kitoje vietoje, bet čia 
turime pažymėti, kad tautinin
kų laikraštis, savo senu įpra
timu, mus vėl apmelavo.

Viena, yra netiesa, kad dėl 
Vilniaus klausimo pasunkini

mo “Naujienos” kaltinusios tik 
‘p. Voldemarą. Ir jau yra gry
nas absurdas sakyti, kad tuos 
kaltinimus “Naujienos” kėlu
sios net per du metu, — kuo
met yra visiems žinoma, kad 
Voldemaro valdžia dar neturi 
dviejų metų amžiaus; gi nuo 
to laiko, kai Voldemaras įklim
po Vilniaus klausime (1927 m. 
gruodžio mėnesyje Genevoje), 
dar praėjo tik apie devyni 
mėnesiai.

Antra, yra netiesa, kad 
“Naujienos” tik dabar patyrė 
apie pirmesnių jų valdžių klai
das. Jos žinojo tai seniai ir 
ne kartą buvo tuo klausimu iš- 
sirei.škusios. Dabar “Naujie
nos” tik smulkiau šį dalyką nu
švietė, paimdamos4 iš oficialių 
dokumentų datas ir tų diplo
matų vardus, kurie rašinėjo lai
škus Tautų Sąjungai ir didžių-, 
jų valstybių atstovams, prašy
dami nustatyti rytines Lenki
jos sienas. Mes klydome tuo 
atžvilgiu, kad manėme, jogei 
Lietuvos valdžia tokį prašymą 
siuntė tik vieną kartą: doku
mentai mums parodė, kad pra
šymai buvo siunčiami net tris 
kartus įvairiais laikais 1922 m. 
bėgiu. Tie atkartotini prašy
mai, žinoma, visiškai susilpni
no Lietuvos poziciją, kurią ji 
paskui mėgino užimti, protes
tuodama prieš Ambasadorių 
Konferencijos sprendimą.

VOLDEMARO KALTĖ.

ŽODŽIO LAISVĖS PERSEKIOJIMAS

Prieš Dr. Horace M. Kallen Bostone buvo užvesta 
byla dėl “piktžodžiavimo prieš pievą”, kadangi jisai, 
kalbėdamas Sacco ir Vanzetti mirties sukaktuvių pami
nėjime, pasakė: jeigu Sacco ir Vanzetti buvę anarchis
tai, tai ir Jėzus Kristus buvęs anarchistas. Bet paskui 
“teisingumo” atstovai Bostone, matyt, susiprato padarę 
nesąmonę, ir byla tapo panaikinta.

Nesvarbu, ar tas kalbėtojas išreiškė teisingą mintį, 
ar ne. Mes manome, kad tai buvo pigi agitacinę frazė, 
o ne rimta mintis. Bet žodžio laisvė juk reiškia teisę 
kiekvienam žmogui ne tik kalbėti teisingai, bet ir klysti. 
Jeigu valstybė leidžia žmonėms tiktai tą skelbti, ką pri
pažįsta “teisingu” policininkas, prokuroras arba teisė
jas, tai žodžio ir nuomonės laisvės tuomet nebėra.

Tokia tvarka, kur piliečiai turi teisę kalbėti ir ra
šyt tiktai tą, ką jiems leidžia žvalgybininkas ir komi
saras, šiandie gyvuoja sovietų Rusijoje, bet už tai visas 
laisvę mylintis pasaulis biaurisi sovietų despotizmu. 
Jeigu bolševizmo šalyje pienas ir midus tekėtų upėse,-tai 
vien dėl to minties pavergimo sovietų respublika netu
rėtų gero vardo pas civilizuotus žmones.

Pasirodo tečiaus, kad ir “laisvoje Amerikoje” yra 
miestų ir valstijų, kur valdžia beveik taip pat neapken
čia žodžio laisvę, kaip pusiau-mongoliškos Rusijos dik
tatoriai.

Bet jeigu pirmesniosios Lie
tuvos valdžios negudriai lindo 
į lenkų ir Santarvės valstybių 
diplomatų kilpas, tai tas dar 
visai nereiškia, kad Voldema
ras pasirodė gudresnis arba 
kad jisai sugebėjo atitaisyt 
pirmiąus padarytas klaidas. Vi
sa Lietuvos-Lenkijos ginčo is
torija rodo, kad šiandie Lietu
vos pozicija yra silpnesnė, ne
gu ji buvo kada nors per vi
sus šiuos aštuonerius metus.

Prie tų nusileidimų, kurie 
buvo padaryti pirmiau, tauti
ninkų valdžia pridėjo dar vie
ną nusileidimą, sutikdama pe
reitą gruodžio mėnesį atšauk
ti karo stovį su Lenkija ir at- 
steigti normalius santykius. 
Karo stovis jau yra atšauktas, 
negaunant jokios kompensaci* 
jos už tai iš lenkų pusės. At- 
steigimas normalių santykių 
dar nėra įvykintas, bet jau yra 
prižadėtas, ir todėl lenkai da
bar gali reikalauti, kad priža
das butų išpildytas be sąlygų. 
Reiškia, jau prirengta dirva 
Naujam lenkų laimėjimui be 
jokios vilties Lietuvai gauti už 
tai kokį nors atlyginimą.

Jeigu pažvelgsime į Vilniaus 
klausimo istoriją nuo Želigov
skio pučo iki dabar, tai rasi
me šitokius periodus: 1) nuo 
1920 m. spalių mėnesio (Vil
niaus užgrobimo) iki 1921 m.

nes Lenkijos sienas ir Amba
sadorių Taryba tai atliko; 4) 
nuo 1923 m. kovo 15 d. iki 
1927 m. gruodžio mėnesio — 
per šį puspenktų metų laiko
tarpį įvyko nepuolimo sutarties 
su rusais pasirašymas Mask
voje; 5) nuo 1927 m. gruodžio 
mėnesio iki dabar— Voldema
ro pasižadėjimas taikytis su 
Lenkija.

Iš šitos trumpos peržvalgos 
aiškiai matyt, kad ginče dėl 
Vilniaus Lietuva visą laiką, iš
imant tik vieną trumpą per
trauką, žinksnis po žinksnio 
traukėsi atgal, užleisdama vie
ną poziciją po kitos lenkams. 
Prie Voldemaro ta nusileidimų 
politika, kurią pradėjo 1921 m. 
Galvanauskas, sutikdamas svar
styti Ilymanso projektus, yra 
tęsiama toliau ir greitai ji tur
būt turės prieiti savo logišką 
galą — kai jau nebeliks dau
giau kame nusileisti! Taigi, jei
gu pirmesniosios valdžios kal
tos, tai dabartinė valdžia yra 
kalta ne mažiau už jas.

Voldemaras tečiaus ne tik 
nepataisė savo pranokėjų klai
dų, bet jisai dar sugadino tą, 
ką buvo mėginusi padaryti ko
alicinė liaudininkų ir socialde
mokratų valdžia.

Aukščiaus mes nurodėme, 
kad per aštuonerius metus nuo 
Želigovskio smurto buvo viena 
trumpa pertrauka ilgoje nusi
leidimų litanijoje. Ta pertauka 
tai — Sleževičiaus pasirašyta 
1926 m. nepuolimo sutartis su 
Maskva, kurioje sovietų valdžia 
patvirtino Lietuvos teises į Vil
nių. Tuo žinksniu Lietuva per
ėjo jš defehsyvo į ofensyvą (iš 
apsigynimo į puolimo taktiką) 
Vilniaus ginče, užtikrindama 
sau aktingą sovietų Rusijos pa
galbą kovoje su lenkais.

Tautininkų valdžia, susida
riusi po 1926 m. gruodžio per
versmo, nesugebėjo išnaudoti 
šitą pasikeitusią Lietuvos nau
dai padėtį ir, be to, dar įsivėlė 
į nesusipratimus su Vokietija 
ir atstume nuo savęs kitus Lie
tuvos kaimynus. Ažuot stengu
sis turėti*savo pusėje tas val
stybes, kurios yra tiesioginiai 
suinteresuotos Lietuvos-Len
kijos ginče, tautininkų valdžia 
nubėgo Romon derėtis su pa- 
pa ir Mussoliniu! •

Rezultatas šitos žlibos Vol
demaro politikos yra tas, kad 
šiandie Lietuvą gali kaltinti vi
so pasaulio akyse net lenkai, 
kurie yra ją apaplėšę.

. . I •

Rusijos caro Mikalo
jaus II mirtis

Prieš dešimtį metų buvęs Ru
sijos caras Mikalojus II su visa 
šeimyna ir artimiausiais buvo 
nužudytas.

Apie tą įvykį pasaulio spauda 
labai daug rašė ir teberašo. Pas 
mus gi apie tai tik trumpuose 
pranešimuose ar telegramose bu
vo minėta. G(al todėl Lietuvo
je dar yra daug keistų legendų 
apie tai, kad Mikalojus II tebė
ra gyvas, kad" jo dukterys išsi
gelbėjo. Tiesa, tos legendos y- 
ra išsiplatinę ir kituos kraštuos. 
Pavyzdžiui, nesenai į Ameriką 
atplaukė moteris, kuri pasivadi
no caro duktere Anastazija. At
sirado žmonių, kurie jai net įti
kėjo. Ypač daug ką paskatina 
vadintis caro šeimos nariu ta 
aplinkybė, kad caro vaj’du Ang-1 
Ii jos bankuose yra sudėti dideli 
Kapitalai. Pasivadinę caro Šei
mos nariais jie turi vilties tuos 
pinigus pasisavinti.

Bet jei legendos plinta toli

muose. Ją saugojo raudonarmie
čiai, daugiausiai vietinių fabrikų 
darbininkai.

Bet prieš caro užmušimą j na
mą buvo įvesta 10 nelaisvių 
madjarų su komendantu Jurov- 
skiu priešaky.

Jau pora dienų anksčiau prieš 
tai buvo pastebėti naujo komen
danto keisti pasiruošimai. Jis 
caro lekajaus sūnų pašalino iš 
tų namų, matyt nenorėdamas 
nereikalingai jo sušaudyti. O vė
liau jis atėmė revolverius nuo 
sargybinių, kurie namus saugo
jo tik iš oro. Iš vakaro buvo šio 
žiauraus sušaudymo vykdytojų 
viskas paruošta.

Protokolų užrašai ir liudinin
kų parodymai vaizduoja tikrai 
šiurpulingas scenas.

1918 metų liepos 16 dieną ca
ro šeima praleido visai ramiai, 
ji nežinojo koks jos likimas lau
kia.

Staiga 12 vai. nakties visą ca
ro šeimą sukėlė iš miego. Suim
tieji atsikėlė, apsivilko, nusi
prausė ir suėjo visi į vieną 
kambarį. Juos išvedė iš namų 
į kiemą, o iš kiemo vėl įvedė į 
tusius, kurie buvo apačioje po 
namais. Juos nuvedė į patį gi
liausią rūsio kambarį. Komen
dantas carui buk pranešęs, kad 
artinasi cechai ir baltgudžiai ir 
todėl juos turį iš šio miesto iš
vežti. Tame kambary buk jie 
turį palūkėt, kol bus viskas pa
ruošta kelionei. Caras ir vi
sa jo šeima, matyt, tam pilnai 
tikėjo, nes visai ramiai išpildė 
tą reikalavimą. Jie net paprašė 
krėslų atsisėsti.. Jiems atnešė 
tris krėslus. Atsisėdo carienė, 
caras ir įpėdinis Aleksiejus, kurį 
caras laikė apkabinęs. Caro duk
terys ir kartu su jais buvęs gy
dytojas Botkinas pasiliko užpa
kaly stovėti. Puošaliai stovėjo 
caro liokajus Trupas, virėjas ir 
tarnaitė, kuri laikė rankose pa
galvę. Ji buvo atsinešusi dvi 
pagalves: vieną ji padėjo ant 
carienės krėslo, o antrą laikė 
rhnkose, nes ten buvo užsiūtos 
caro šeimos brangenybės.

Netrukus atėjo ir tie asmenys, 
kurie vėliau visus tame kamba
ry sušaudė.

Komendantas Jurovskis pa
sakęs carui:

—Jūsų giminės norėjo jus 
išgelbėti, bet jiems tai nepa-

Pradedu Biznį
D RE AL ĖST ATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudę (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 8) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu biznj per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

Meldžiu visų suteikti man pro
gų mandagiai ir teisingai jums 
patarnauti.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Hahted St. 
Tol. Roosevtlt 8500
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GYVENIMAS

Miaednia turnalaa

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50
Pusei metu —.............. $1
Kopija .......................... 10c

Važiuodami atosto
gų, pasiimkit su sa
vim “Gyvenimą” — 
jis bus jums geriau
siu draugu. “Gyve
nimo” kompletas, $3,

G —-. ....-.. G

vyko. Ir mes jus turime sušau-1 Užmušimo vietoj 
(lyti. Inai vriana viidvn

Caras atsistojo, prispaudė sū
nų prie krutinės ir tik suriko:

Kaip, kaip?
Pasigirdo guviai. Ir- tnč tuo

jau krito caras su sunum. Pra
sidėjo netvarkingas Šaudymas. 
Carieąė norėjusi persižegnoti, 
bet nesuspėjusi ir taip pat kri
tusi. Tuč tuojau krito ir caro 
dukterys: Olga, Tatjana ir Ma
rija. Aleksiejus užmušto caro 
glėby dar kurį laiką virpėjęs. 
Tai pastebėjęs komendantas Ju
rovskis priėjęs ir dviem šūviais 
pribaigęs Aleksiejų. Kiti visi 
greit krito, buvo pirmais šūviais 
negyvai užmušti. Carienės tar
naitė gyvenusi ilgiau už kitus. 
Mat prieš save ji laikė pagalvę 
ir visos kulkos patekdavo arba į 
pagalvę arba į ją užsiūtas bran
genybes. Ji švaistėsi po kam
barį ir nesavu balsu rėkė. Ją 
pribaigė šautuvų dručgaliais.

Bet vėliau, kada išsisklaidė 
šūvių durnai ir buvo pradėti var
tyti užmuštųjų lavonai, staiga 
atsistojo caro duktė Anastazija. 
Ji buvo visai sveika... Ji apalpo 
tuo metu, kada pamatė krintan
tį tėvą. Jos parpuolusios nepa
lietė nė viena kulka. Ji, pama
čiusi kas aplinkui dedasi pradė
jo rėkti. Tada tik ją užmušė.

Lavonus suvyniojo į anksčiau 
paruoštus kareiviškos gelumbės 
gabalus. Kieme laukė automo
bilis. Lavonus nuvežė į užmies
tį, į vadinamą “Keturių brolių” 
šachtą. Ten visus lavonus su
degino. Buvo, matyt, ypatingų 
rūgščių pagelba net pasistengta 
ir kaulus sunaikinti. Tačiau vė
liau pasisekė toje šachtoje rasti 
keletą carienės papuošalų ir tai 
buvo tikras įrodymas, jog tik
rai toje vietoje caro šeima sude
ginta.

Kitos brangenybės, visi žie
dai buvo tuojau po sušaudymo 
atimti nuo užmuštųjų.

Bendrai, buvo elgiamasi labai 
^tsargiai, kad niekas šio užmu
šimo aplinkybių nesužinotų. Ta
čiau tiesos nepavyko paslėpti...

je nors ir steng
tasi visus žudymo pėdsakus iš
naikinti, bet pasiliko kraujo žy
mių. Krauju buvo ištepti ir laip
tai, kuriais lavonus iš rūsio nc- 
ftg.

Įvairiu metu šio įvykio liudi
ninkai tą paveikslą nupiešė, vi
sai nepagražindami, paprastai, 
taip, kaip buvo.

Turėdami prieš akis dešimts 
metų atgal įvykusį šiurpulingą 
įvykį, turime atsiminti, kad tai 
yra žymus istorinis įvykis. .Juo 
pasibaigia praeitas laikotarpis 
ir prasideda naujas. Mums lie
tuviams, dar anais laikais įvai
riose valdžios įstaigose mačiu
siems užmuštojo paveikslus, 
turėjusiems aklai klausyt už
muštojo caro vardu veikiančių 
valdininkų — šis jo paskutinių 
gyvenimo minučių paveikslas 
^ul^ls daug atsiminimų. Daug 
sunkių atsiminimų. —č.

Nauji Modeliai 
Radios

Pirm negu pirksi radio, 
pamatyk pas Budrikąv 
kur yra pilnas pasirinki
mas ir užtikrinta vertė.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4705
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Platins Roosevelt kelią
Darbą padaryti platesnį Roo

sevelt Roard per Forest Par
ką tur būt pradės dar šį rude
nį kad iki ateinančios vasaros 
jis taptų užbaigtas. Be to, ma
noma platinti Roosevelt Road 
tarp Cravvford ir Cicero — vie
nos mylios ilgio.

Karas žiurkėms
žinovai kalba, kad Chicagos 

žiurkių skaičius esąs didesnis, 
negu gyventojų. Daktaras Ke- 
gel, sveikatos komisionierius, 
parsikvietė iš Los Angles spe
cialistą vadovauti žiurkių nai
kinimo karui. Tikimąsi, kad 
iki sausio 1-mos dienos ne ma
žiau, kaip milionas žiurkių bus 
išžudyta. Pasak Dr. Regelio, 
žiurkės nuvaro į kapines dau
giau žmonių be laiko, negu vi
si karai pasaulyje. Esą bėgiu 
dvidešimties metų (baigiantis 
1923 metais) vienoje Indijoje 
mirę 11)000,000 žmonių juo
duoju maru kuriuo užkrėtusios 
juos žiurkių utės.

Konferencija politinių 
kandidatų tinkamu

mui apkalbėti
Vakar įvyko Illinois valstijos 

darbo tarybos įstatymams pri
žiūrėti konferencija. Ji laiky
ta prie uždarytų durų. Ameri
kos Darbo Federacijos vadai 
Illinois valstijoje svarstė klau
simą, kurie kandidatų ir pri- 
zidentui ir kitoms politinėms 
vietoms yra prielankesni orga
nizuotiems šios šalies darbinin
kams. Dalyvių konferencijoj 
buvo 23. »

Detektyvai, kraipydami galvas, 
persiskyrė sU vaikiščių dagi 
nenubaudę už “klaidingą in
formacijų teikimą“.

Gudrus vaikas

SKILVIO LIGOS IR
REUMATIZMAS

Paskirta $800,000 tak 
soms peržiūrėti

metų

Skilvio ligos ir 
reumatizmas išgy
dytas. — “Aš ken
tėjau 6 metus nu-o 
vidurių užkietėji
mo, prasto apetito, 
turėjau gasus ir 
skausmus vidu
riuose, buvau nu
vargęs, sustyręs ir 
turėjau skausmus 
visame kūne. Aš 
išleidau daug pini
gų dėl išsigydymo, 
bet negavau pa- 

• gelbos. Viicną die
ną aš skaičiau lie

tuvių laikraštyje, kame pamačiau liu- 
dymą, kaip Oriental gyduolės išgydė 
skilvį ir reumatizmą. Aš turėjau tuos 
pačius nesmagumus, kaip ir tas ku
rks rašė laikraštyje, aš pamaniau, 
kati gal Oriental gyduolės gal išgy
dys ir mane. Aš nuvažiavau į W. K. 
Cnang’s ofisą <iel tų gvduolių ir nu
sipirkau jų porai savaičių. Dabar aš 
esu sveikas ir mano vjsi skausmai 
pranyko. Aš norėčiau, kad visi žmo
nės, kurie turi skilvio ligas ir reuma
tizmą ir išbandę viską ir negavę pa- 
gelbos, jie nenusivils, jei pabandys 
šias Oriental gyduoles.

M R. FRANK KLEISMIT1S, 
34 N. Ashland Avė., Chicago.

“Per tris me
tus kentėjau nuo 
sustyrimo kūno 
ir skilvio skaus
mų ir užkietėji
mo vidurių. Vie
na dieną, mano 
draugė, kuri irgi 
kentėjo panašia 
liga, pasakė man, 
kad vienatinės 
gyduolės kurios 
gali man pagel
bėti, yra Orien
tal gyduoles. Pa

tikėdama jai, nuvažiavau j ^ofisą M r.

Per tris mėnesius varto
tas gyduoles ir jos pagelbėjo

Laipsniškai pradedu visai pa- 
Esu labai dėkinga dėl M r.

W. K. Chang dėl ORIENTAL GY
DUOLIŲ ~ “ •
jau _ _
man nuo skilvio trubelių ir reumatiz
mo, 
sveikti .
W. K. Chang, kuris suteikė man tiek 
daug gėrę.

MRS. IRENA DUBIEL, 
1247 W. 51 St., 2 fl., Chicago.

UŽKIETĖJIMAS VIDURIŲ IR RE
UMATIZMAS IŠGYDYTAS

________________ “Per penkis 
Į metus kentė
jau nuo už
kietėjimo vi
durių ir reu
matizmo. Krei 
piausi prie į- 
vairių gydyto
jų, bet nei vie
nas man ne
pagelbėjo. Bu
vau menkutis, 
silpnas, susty
rės ir turėjau 
skausmus vi
same kūne

I^enkų laikraščiuose tankiai maty
davau paliudymus žmonių, kurie tu
rėjo tuos pačius trubelius, kaip ir aš, 
ir išsigydė žinomomis ORIENTAL 
GYDUOLĖMIS. Nuvažiavau ir aš 
pats tą patį gydytoją ir pradėjau 

• vartoti ORIENTAL GYDUOLES per 
vieną mėnesį. Dabar mano liga din
go ir esu visai sveikas. Daugiau 
sveriu ir esu stipresnis. Linkiu, kad 
visi, kurie turi tokius pat trubelius, 
kad tuojau nuvažiuotu pas W. K. 
Chang ir įsigytų tas gyduoles kurios 
tikrai pagelbės.

FRANK KOWALIK, 
N. Ashland Avė., Chicago, III.1101

W. K. Chang’s

1652

ORIENTAL REMEDY
Spėriai dėl skilvio ir 

reumatizmo
VV.. Iii vision St., Chicago.

prie N. Ashland Avė.

Atsigaukit nuo 3 po pietų 
iki 8 valandai vakare

Itching Skin
(įuickly Relieved
Don’t sufler with Eczetna, Dandruff, Pim 
plc«, Blemishee and other annoying akio 
irriutions. Žemo antiseptic Uąuid is the sale 
aura way to relief. Itching oiten disappear* 
overnight. Splcndid for Sunburn and Poiaon 
Ivy. Ali druggista 35c, 60c, $1.00.

žemo
Garsinkitės Naujienose

Naujam nekilnojamos savas
ties įvertinimui ir sulyg juo 
uždėjimui taksų paskirta $800,- 
000. Darbas šiuo reikalu pra
sidės artimoj ateityj.

Salvatore Feliciti, 5 
vaikiščias užsuko pas kaimy
nus. Gavo piragaitį. Kaimin
ka, davusi piragaitį vaikui, pri
mynė jam apie tūlą merginą 
Marie Powers.

Vaikiščias labai rimtai atsa
kė: “šiur, aš žinau ją. Mano 
dėdė ir tėtis užmušė ją ir iš
kasę duobę kieme palaidojo.“

Padidins gatvekarių 
skaičių 63-čioj 

gatvėje
Public Service departamen

to komisionierius, W. Balcmer, 
prižadėjo duoti daugiau gatve- 
kariy, bėgiojančių 68-čia gatve. 
Dalykas toks, kad departamen
tas aplaikė daug skundų, jogei 
dienos laiku, nuo 10 valandos 
ryto iki 4 vai. po pietų, gatve
karių kompanija taip sumaži
nusi gatvekarių slkaičrų \ šioj 
gatvėj, jogei publika buvo tie
siog grūdama į karus.

Moka garsintis
Trečiadienyje, 5 dieną rug

sėjo, Hardin miestelyje įvyk
sta biznierių konferencija. Cal- 
houn pavieto sodininkai tikisi 
tą dieną parduoti 500,000 bu
delių uobolių. diame paviete 
(Illinois vąlstijoje) auga daug 
uobolių. Taigi jų išgarsinimui 
ir rengiama ta biznierių kon
ferencija ir uobolių paroda.

Milionas dolerių 
tybių

suk-

Pasak II. L. Dunn, viršinin
ko komisijos, kuri tyrinėja, 
kiek nuostolių miestas turi dėl 
to, kad sukčiai pedliavoja veži
mų laisnius Chicaga turinti 
daugiau kaip $1,000,000 nuos
tolių metuose. , Jis nužiūri, 
kad daugiau kaip 25,000 veži
mų iš viso skaičiaus 100,000 y- 
ra operuojami be laisnių. ži
nia, . jie vežioja prikabintus 
laisnius. Bet už tuos laisnius 
miestas niekuomet negavo pi
nigų. Tuos laisnius vežimų sa
vininkams parūpino sukčiai. 
Pasipelnė iš to ir sukčiai ir ve
žimų savininkai, o nuostolių 
turi miestas, tiksliau sakant, 
taksų mokėtojai.

Kaiminkai to tik ir reikėjo. 
Ji dar pasiūlė vaikui pii’ag’ai- 
čių, kad jis pasakytų, kaip tai 
atsitiko.

Vaikiščias ėmė pasakoti. Il
gai netrukus kaiminka patele
fonavo. Už keliolikos minučių 
atūžė, atstaugė autai. Įvirto 
kuliais naman detektyvai. Da- 
vai šerti vaiką aiskrimu, sal
oninėmis, kad viską išpasako
tų, kaip dėdė ir tėtis užmušę 
Mariją Povvers, ir kur ji palai
dota.

Ilgai nelaukdami, detektyvai 
puolė vaikiščio tėvo kieman su 
lopetomis, 
ko 
jie 
ra 
ką
pati Marija.

Kada vaikiščias užklausta, 
iš kur jam galvon atėjo mintis 
pasakoti apie užmušystę,. šis 
atsakė: “Aš turbut sapnavau“.

$5,000,000 žydų kolo
nizacijai

Chicagos multimilionierius, 
Julius Rosenwald, pažadėjo 
duoti $5,000,000 kolonizavimui 
Rusijos žydų Kryme, Sovietų 
Rusijoj.

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems seniems ir 
busintiems kostumeriajns, 
kad perkėliau kriaučių šapą į 
Brighton Park. Kviečiu atsi
lankyt, sų nauju ar senu dar
bu, atlieku greitai ir gražiai 
ir pigiaus kaip kitur.

JOS. MOCKUS
4213 S. Campbell Avė. 

CHICAGO, ILL.
Davažiuoti galima Western 
Avė. iki 42 Strceto, antras 
Streetas j vakarus nuo 

Western Avenue.
>- V

Dar vienas kontestas

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typevvriterj

Kasė, kasė, bet nie- 
negalėjo. Pagalios 

pasiteirauti, ar nė- 
Marijos namie. Ir

iškasti 
nutarė 
kartais 
gi — per telefoną atšiliepė

šeštadienyje, rugsėjo pirmą, 
Coliseum trobesyje prasidės 
dar vienas ištvermės kontes
tas. Dalyvaus važinėtojai ratu
kais — Roller/Skating. Daly
vaus šimtas porų. Kontestas 
rengiamas tokiomis' sąlygomis: 
važinės 45 minutes ir ilsėsis 
15; paskui vėl važinės tiek pat 
laiko, ir vėl ilsėsis. Pirmas pri
zas bus $2,500. Be abejonės, 
promotoriai pasidarys gražaus 
pinigėlio, kadangi tokių kontes- 
tų mėgėjų nestoka. Pradžia 
šeštadienio po pietį.

Siųskit pinigus pe
NAUJIENAS

Stokime į Darbą
Pancdėlis yra darbo šventė, po kurios atstogininkai su- 
gryš į miestą ir utarninke industrijos ratai ims suktis 
pilnu greitumu. Rudens sezonas yra jau čia ir šaltos žie
mos pūgos neužilgo ateis pas mus. Ar jus prisirengę? 
Ar jūsų šildymo aparatas yra gerame stovyje? Ar jums 
nereikia naujo?

Mes Galime Sutaupyti Jums Pinigų
mažas

įmokėjimas

mėnesių

išmokėti

Naudokis
įdėdamas

dabar.

pelnysit
daugiau.

Mes samdome tiktai pirmos klasės darbininkus ir gerai ap
mokamus inžinierius, kurie tarnauja pas mus per apva
lius metus. Pasinaudok jų patyrimu ir patarnavimu už
duodamas jiems darbo dabar, ir nelaukdamas kolei šalčiai 
užklups ir atras jumis neprisirengusiu, o tada priseis jums 
skubėti ir mokėti viršlaikį už tą patį darbą.

Dabar Geriausis Laikas
mus ant telefono: Victory 2454 ir mes urnai pri- 
jums musų gerinusį inžinierių, patarti ko jums 
Tas jums neuždės jokių obligacijų. Išklausysi

Taip
Atmink:

Pašauk 
siusime 
reikia, 
eksperto patarimo ir galėsi pradėti darbą tuojau,
bus padarytas geresnis darbas ir pigiau kainuos. 
12 mėnesių sumokėti.
Mes turim pilnutėlį pasirinkimą visokių dalykų dėl plum- 
bingo, kaip tai: sinkų, vanių, iavatorių ir visko kas rei
kalinga.
šimtai sidelių ir mažų darbų yra atlikta dėl lietuvių ir tas 
yra geriausias musų paliudymas. •

2118-20-22 S. State St

757 čllis
l^FLUMBING HEATIN®

Telephones; Victory 2454-55-56 
CHICAGO, ILL.

ons.Inc
ELECTRIC AL SUPPLIES

4606-08 W. 22nd St.
Phones: Lawndale 2454; Cicero 130 

CICERO, ILL.

VIENĄ SYK KOSTUMIERIUS — VISUOMET 
KOSTUMIERIUS

Ką Uždirba Jūsų Pinigai?
»

Kų veiki su savo atliekamais pinigais?
Ar juos vartoji smaguriavimams ir pasi
linksminimams, kurie tęsiasi tik valan
džiukę ir pranyksta’? Arba ar jie neša 
jums 6 metinius nuošimčius?

Yra leistina dalį savo pinigų išleisti 
pasilinksminimams — žmonėms šiek tiek 
to reikia.

Bet dar labiau reikia, kad dalis jūsų 
įneigų dirbtų jūsų naudai.

Investuok taupydamas j musų saugius 
6% nešančius Pirmų Morgičių Real Estate 
Bonus.

CENTRAL“",'“BANK
TRUST1NĖ KOMPANIJA ,

1110 West 35th Street, f Chicago, III. (
Valstijinis Bankas Biržos Bankas 1

GAR^INKITĖS “NAUJIENOSE”

CHICAGOS. ROJUS ATSIDARO
FYTRAH! Kaip busit ant pikniko Justice Park, Ilk, neužmirškite pamatyti Kazwell subdivisijos. Yra EA1 padarytas ant 3 dieniu — subatoj, nedalioj ir panedėlyj — specialis praisas — pigi kaina.
Persikelk iš seno surukusio vidųrmiesčio Chicagos į šitų gamtos suderintų rojiškų naujų 

Lietuvių Kolonijų, Spring Forest, pirmiau vadintas Willow Springs
ČIONAI TAKSAI YRA ŽEMESNI 80 NUOŠIMČIŲ NEKAIP CHICHAGOJ, TAI YRA TIKRAS FAK
TAS. TOKIU BUDU VIENŲ TAKSŲ SUTAUPINIMAIS GALI IŠSIMOKĖTI SAVO NUOSAVYBĘ 

PER KELETĄ METŲ
Arčiausi ir pirmutiniai kalnai nuo Chicagos žemumos, aukšta ir sveika vieta gyvenimui, visi kalne
liai padengti lapotais pavėsingais medžiais ir krūmais, čionais randasi didžiausi forest preserve parkai, 

tai yra tikras rojus.
Atmesk Viską Atvažiuok Pamatyt

SUBATOJ, NEDĖLIOJ AR PANEDĖLYJ, RUGSĖJO 1,2 IR 3,1928
Bus Didelis Išpardavimas aukštos klesos lotų už negirdėtai žemas kainas

CMICAOO

savo

Kurių kainos be paliovos užaugs 
10 kartų tiek, kol pabaigsi mokėti.

> SPRING 
FOREST, ILL.

• S.P.Kamt// &• G*

50X160 pėd. % akro C’JEA 
ir aukščiau, lengvais ■ vU 
išmokėjimais

CHICAGOS MAIN OFISAS 
2839 West 63rd St.

Phone Republic 8899
o s: nuo

Daržovėms lotai da- 
bar tik po................. 3OUU

$100 įmokėti, $10 į mėnesį

6 Irsta*
OdARgp J 
•M J5MJ1BIZNIO LOTAI ant 87 gat. ir 

Archer Avė. gatvekarių linijos, 
geri kampai bile kokiam bizniui. 
Kaina tik po (F4 CKA

$300 įmokėti 3 I 5VWU
Ir aukščiau

JAU TIK 4 METAI IKI PASAULIO VYSTAVOS, 100 METŲ SUKAKTUVIŲ MIESTO CHICAGOS, KU
RI ĮVYKS 1933 M. Todėl mes kiekvienas turime naudotis proga pirkimo žemės, lotų kuodaugiausia, nes 
per sekančius 4 metus Žemės, lotai kils aukštyn taip smarkiai, kad mes kiekvienų mėtį dubeltavosime 
pinigus įdėtus, kurie tik rizikavosime. —

S. P. KAZWELL & CC
(S, P. Kazlawski, žemės savininkas) 

SUĘDIVI/INO OFISAS: .
Archer Avė. & Spring St., 

P. O. Wi|low Springs, III. 
Phone WiĮlow Springs 61,

Valandos: nuo 10 v. ryto iki 7 v. vakaro kiek 
vienų dienų ir Nedaliomis.

Važiuojant pamatyt šitų puikių kolonijų, paimkit Archer Avė. gatvekarįus iki Cicero Avė. Dipuko, o po 
tam Joliet arba Willow Springs gatvekarius, kurie atveš prie pat ofiso ant Spring St. ir Archer Avė 

(Mount Forest).
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Tarp Chicagos
Lietuvių

“Birutės” valdybos 
pranešimas

Iš Naujienų Laiva 
korčių Skyriaus

Neužmirškite dienos — rug
sėjo 9-tos, ir vietos — Justice 
Park daržo, Justice, III.

—Rengimo Komisija.

Byla bus 
pat Max- 
trobėsyj.

daugybė

l

Šaunus išvažiavimas
Reguliarė 13-tos vardos re

publikonų organizacija rengia 
rytoj šaunų pikniką Justice 
darže, Justice III. Išvažiavime 
dalyvaus, kaip grupės, daugelis 
kitokių organizacijų. Jų tarpe 
bus lietuvių dalis. Ai susida
rys iš 13-tos vardos boosterių, 
Amity Benevolent Club’o, 
VVhite Clover Club’o ir kitų. 
Tų organizacijų nariai susi
rinks prie 46-tos ir Paulina 
gatvių ir išvažiuos visi kartu 
lygiai 1 valandą po pietų į pik
niko daržą.

Publikos patogumui važiuoti 
į daržą tarnaus 18 busų. Vie
ni tų busų paims važiuojančius 
į pikniką prie 13-tos vardos bu
veinės, 3602 So. Ilalsted St., o 
kiti — prie Peoples Restaurant, 
1628 West 47th St. Bušai kas 
pusė valandas.

Įžanga su komplimentariais 
tikėtais, kuriuos išdalino orga
nizacija.

Programas susidės iš orkes
trus grojimo, žaismių, atletikos 
numerių po vadovyste specia
lių instruktorių, šokiai.

Piknikas prasidės 10 valandą 
ryto. Rengia jį 13-tos vardos 
komitemanas John Oberta ir 
kiti organizacijos nariai.

jKviečiame atvažiuoti visus. 
Autams vietos ne stoka. Juos 
galima bus pastatyti ne tik pik
niko darže, bet ir Forest Pre- 
serves, buvusioj Blinstrupo 
vietoj.

Piknike ypatingos domės bus 
atkreipta į tai, kad juo sma
giau ir maloniau jaustųsi vai
kučiai. Todėl vaikučiai bus va
žinėjami visą dieną vadinamoj 
“merry grounds”. Jų apeti
tams patenkinti bus gausiai 
“cookies” — piragaičių, saldai
nių, kiek jie norės “red hots”, 
pinocų ir' kitokių skanių jiems 
dalykų.

Visi kviečiame dalyvauti pik
nike. .

Formalia pikniko 
yra p. Pierzynskio, 
jos sekretoriaus, 
Del informacijų 
Baulevard 2385.

Vasaros laikotarpiu Birutės 
draugijos darbuotė pertraukia
ma. Vienok didesniems karš
čiams jau praėjus, laikas grieb
tis darbo sekamam sezonui*. 
Valdyba iš savo pusės jau yra 
paruošusi planus galutinai ir 
dėl įvykusių tūlų permainų 
randa reikalą duoti sekamą 
viešą pranešimą.

Reguliarės Birutės choro pa
mokos prasidės sekamą ketver- 
gą, rugsėjo 6 d., 8 vai. vakaro, 
Gage Park svetainėj, kampas 
55-tos gatvės ir So. VVestern 
Avė.. Pakeitimas svetainės pa
darytas dųl to, kad šioj apielin- 
kėj dauguma choristų gyvena. 
Pati svetainė yra naujutėlė, 
švari, erdvi ir pianas pritaiky
tas chorui mokinti. ■>,

Pirmas Birutės valtajas į- 
vyks Spalių (Octobcr) 21 d., 
1928 m., Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Ilalsted St. Platesnis 
aprašymas šio vakaro tilps sa
vu laiku. ‘

Birutės vedėju yra jaunas, 
energingas, jau spėjęs gerokai 
pasižymėti ,chorų vedimu K. 
Steponavičia.

Susipažinimui su nauju vedė
ju ir kad padarius gerą pradžią 
darbuotei rengiamas yra šeimi- 
ninis vakarėlis rugsėjo 8 d., 
Lietuvių Auditorijoj, mažojoje 
svetainėje, 9 vai. vak. Į šį va
karėlį valdyba nuoširdžiai kvie
čia visus bi rytiečius, rėmėjus 
ir simpatizatorius praleisti 
smagiai laiką.

Birutės valdyba šiuomi ben
drai kviečia įstoti į Birutės 
chorą visus mėgstančius dainą, 
o ypač čia augusį jaunimą, 
vus meldžiame leisti savo 
kus prie Birutės dainuoti.

Draugijos, kliubai, kurie
retų pakviesti Birutę surengti 
visą ar dalį programo jų vaka
rams, malonės atsikreipti j raš
tininkę Norą Gugienę, 3323 So. 
Halsted St. (telefonas Boule
vard 1310).

Taipgi norime pabrėžti, kad 
Birutės ateinančio sezono va
karai bus itin įdomus, stropiai 
paruošti ir kiekvieną sykį visai 
nauja programa duodama. Pu
blika nuoširdžiai 
skaitlingai lankytis 
rutės parengimus.

Birutės

Atvažiuoja iš Lietuvos Mi
kas Šileikis, “Naujienų” eks
kursijos palydovas, Jonas Sliim- 
kus, John Visinont, kurie bu
vo išvažiavę su “Naujienų” 
ekskursija. ' Taipgi atvažiuoją 

Kleopu VVaickaitė, 1925 N. 75tli 
Ct., Elmwood Park, 1)1., Bar
bora Kanstcklis, (ii 4 W. 18th 
St. Jos atvažiuoja pas savo 
gimines, kurie buvo pasiuntę 
joms laivakortes per “Naujie
nas”.

Virš minėti pasažierir.i pri
bus rugsėjo Otų dieną į New 
Yorką laivu “Lituania”.

Brighton Park
Lietuvių republikonų kliubas 

rengia pikniką.

Bridgeportas
Apiplėšė Mildos teatrą

Tė- 
vai-

no-

tvarkymas 
organizaci- 
priežiuroj. 

kreipkitės:

Brighton Park
-------------------- t

Sunkiai susižeidė M. Jusas.

Pereitą sekmadienį inž. Mo
tiejus Jusas ir Dr. dentistas 
JPetrulis nuvažiavo į Sand Du- 
nes maudytis. Jusas yra vie
nas geriausių Chicagos lietuvių 
plaukikų. Paplaukiojęs Jusas 
sumanė pasinardyti. Užlipo jis 
ant lentos ir šoko vandenin gal
va žemyn. Dr. Petrulis gi 
plaukiojo čia pat.

Pasinėrė Jusas. Iškilo Van
dens paviršin. Dr. Petruliui pa
sirodė, kad kažin kas ne gerai 
su Jusu. Jis pastebėjo kraujo 
srovę. Skubiai prisiartinęs prie 
pastarojo, daktaras padėjo Ju- 
sui išlipti iš vandens.

Jusas, mat, nerdamas patai
kė galvą į akmenį ar kietą že
mę. Išlipęs iš vandens, jis 
manė, kad susižeidė tik nosį, iš 
kurios tekėjo kraujas. Jis 
matė, kad jo galva daug 
šiau sužeista.

O ji buvo tikrai sunkiai 
žeista. Oda perskrosta nuo 
šugalvio iki kaktos, 
skubiai 
Chicagon 
Memorial 
tarai net
panaudoti, kad susiuvus žaizdą. 
Jusas gyvena adrešu 2859 W. 
40th St.

ne- 
ar-

su- 
vir- 

Daktaras 
sužeistąjį 
į Wesley 
Čia dak-

pargabeno 
ir atvežė 
ligoninę.
dvyliką stičių turėjo

• Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo
KONTRAKTORIUS

1558 S. Wa»htenaw Avė. Chicago. III

Lietuvių republikonų kliubas 
neseniai turėjo pikniką, 
tečiaus nepavyko. Oras buvo 
labai prastas, lijo per dieną ir 
užmiršo sustoti Ii jus. Ale ren
gimo komisija neprarado ūpo 
ir vėl rengia gražų ir didelį iš
važiavimą rugsėjo 9-tą dieną 
Justice Park darže, Justice, 111. 
Rengėjai mano tą dieną pikni
kas turės pasisekti.

Pikniko rengėjai kviečia vi
sus atsilankyti į šio kliubo su
sirinkimą, kuris įvyks rugsėjo 
6-tą dieną, 8-tą valandą vaka
re, Gromonto salėje, 4535 So. 
Rockwell St. Susirinkime iš
girsime, kas bus veikiama pik
nike. Susirinkusieji galės duo
ti savo sumanymų rengėjams.

Girdėjau, kad ir kitos kolo
nijos ir svetimtaučių organiza
cijos neatsisakys mums tą die
ną pagelbėti. Rengėjai kviečia 
visus lietuvius atsilankyti į 
Lietuvių republikonų kliubo iš 
Brighton Parko pikniką rugsė
jo 9 dieną. Įžanga bus veltui.

Jis

Naktį iš ketvirtadienio 
penktadienį vagiliai kokiu 
budu jsibriovė į Mildos tea
trą, 3142 So. Ilalsted street.

Pinigų jie pasipelnė tik ma
žą sumą -— apie 40 dolerių su 
viršum. Buvo teatre ir dau
giau pinigų, bet jų piktadariai 
nesurado.

Plėšikai išvartė, išdraskė po- 
pieras, sujaukė viską, išplėšė 
duris. Išnešė keletą galionų 
ledų.

Nelemtą darbą atliko tur būt 
nuo 12 iki 5 valandos ryto, 
kadangi teatro savininkai ap
leido tą vietą jau po 11 va
landos ketvirtadieny j, o džiani- 
torius ateina 5 valandą ryte. 
Ir kai penktadienio ryte džia- 
nitorius atėjo, tai jau vagilių 
nebebuvo.

Mildos teatras priklauso p. 
Šatkauskui. Rep.

tai

Byla dėl falšyvų če 
kių atidėta

Nuskriaustų žmonių byla prieš 
Antaną NavickĮ ir jo žmoną 
Stellą Navickienę atidėta iki 
rugsėjo 14 dienos.

Vakar, t. y. 31 dieną rugpiu- 
čio, Maxwell policijos teisme 
buvo iššaukta byla Antano Na
vickio ir jo žmonos Stellos Na
vickienės. Bylos nagrinėjimas 
tapo atidėtas iki penktadienio,

AUBURN
csrAUtiSHiD 

»ooo

kviečiama 
į visus Bi-

Valdyba.

Town of Lake
Pereitą pirmadienį p. B. 

vežė trejetą kcnų degtinėlės 
ant Ashland Avė. ir 43-čios. 
Vieną kenuką paliko vienoj 
krautuvėlėj. Kitus du turėjo 
palikti antroj. Bet ši pasta
roji buvo uždaryta. Taigi B. į- 
ėjo kaimyno krautuven ir pa- 
klausė, ar negalima ten palikti 
poros kenų. Šie sutiko. B. iš
eina įnešti kenus krautuvėn, o- 
gi prie auto policininkai besto
vį.

Ką, girdi, čia turi? 
B. į stotį. Pašaukė 
jos agentus,
tik degtinėlę, bet ir 
autas naujas, gražus, 
kiausia B. atgaus, bet išklam
poti iš bėdos jau tur būt kaš
tuos ne mažai. —Vietinis.

šie gi

nu-

Nuvežė 
prohibici- 
atėmė ne 
autą. O 

Autą vei-

Didelis reikalingumas modisčių 
Piešimams ir darymui skrybėlių 
— moka aukštas algas. Mes pri

rengsime Jumis dėl šios 
gerai apmokamos vietos 
i trumpą laiką. Mes mo

kiname dienoms ir va
karais. šauk arba ra
šyk dėl madų knygos.

FASH1ON MILL1NERY SCHOOL
190 Nu State St. (lOth Floor) 

Tel. Randolph 2718
JOS. F. KRASNICKA principalas

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažaL

$10 įmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specialjįzuojamės budavojime 
garažų, parčių, sunparlor, pakeliam 
namus, (ledam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime jj. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už tokį darbą kurį 
jus interesuojates.

Porčius
j Namo pakėlimas

Į Į Cementinis pamatas
Į j Abelnas pertaisymas

J Naujas namas ir finansavimas
Vardas
Adresas

Quality Construction Co. 
North Shore ofisas ir Ysrdai 

4538 W. Addison St.
Telephone Aver.ua 4718

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS 
Eighteenth Bond & Mortgage Organization 
L F. Dankowski, pres. C. J. Ęankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

ro automobilių taisymo biznj. 
Dabar jis prie savo biznio pri
dėjo naują skyrių, t. y. atida
rė Sales Room. Firmą užvar- 
dijo Jankaitis Motor Sales. Jis 
pardavinėja naujai išleistus 
Chrysler kompanijos De Soto

šeštadienis, rugsėjo 1, 1928 

automobilius. De Soto automo
biliai yra 6 cylinderių ir la
bai prieinama kaina.

P-nas Jankaitis sako, kad 
bėgiu vieno mėnesio pardavęs 
jau keliolika automobilių, jų 
tarpe ir keliems lietuviams.

pusantro

pasisam- 
ir advoka-

rugsėjo 14 dienos, 
perkratinėjama taip 
well policijos teismo 

Vakar susirinko
žmonių, kurie kaltina Navickį, 
kad jis juos nuskriaudęs išmai
nydamas įvairių sumų čekių, 
kuomet banke pinigų neturėjęs, 
žmonių teisman susirinko dau
gybė — gal kokie 
Šimto. ,

Savickienė turėjo 
d žiu si advokatą. Bet
tas nieko negelbėjo jai Jkolei 
kas. žmonių įnirtimas antf.Na- 
vickio didžiausias. Girdėjosi 
grūmojimų, taip kad teisėjas 
turėjo raminti susirinkusius.

Bylos dienoj visi, kurie turi 
Navickio čekių, yra prašomi 
būti teisme. Jie taipgi prašomi 
atsinešti jb išduotus čekius.

Be to, pirm teismo, būtent 
ketvirtadienyje, rugsėjo 6 die
ną, nuskriausti dėl Navickio če
kių žmonės yra kviečiami sui 
sirinkiman, kuris įvyks 2-rą 
valandą po pietų svetainėj ad
resu 1956 W. Canalport avė. 
Bus.mitingas apkalbėjimui šio 
reikalo. Atsilankykit!

Beje, vakar teisme buvo ir 
Chevrolet agentijos žmogus, 
kuris sakė, kad Navickis turė
jo pas iėmęs Chevrolet’ą. Bet 
už Chevroletą buvusi tik maža 
suma įmokėta. O dabar ir Chev- 
roletas dingęs kartu su Navic- 
kiu. —Buvęs teisme.

North Side
Chicagiečiams gerai žinomas 

p. A. Jankaitis, kuris turi ga
ražą adresu 2718-20 N. Cicero 
avė. ir gan pasekmingai va-

Patyrimas yra geriausias 
mokytojas

Kuo daugiau patyrimo turi bu karais, tuo daugiau jums ver
tesnis yra STRAIGHT-E1GHT už $1,707 Chicagoj. Auburn 
nusistatymas yri kad pirkėjas gautų daugiaus vertes už savo 
pinigus, negu už kitą automobilį. Mes neaprubežiuotai ta 
atsakom, parodit mes užkviečiam tamstą, pailginti dailumą, 
inžineristę, materijolą, vaidintą ir laikymą. Musų nėra nei 
kokios abejonės apie jų gerumą, mes tą paliekame prie karo 
paties, pasiduot pačiam..
Didesnis procentas Auburn karų pirkėjai yra tie žmones, 
kurie turėjo patyrimo su augštesnčs kainos automobiliais. 
Kuomet šios rųšies kanas išėjo, tai jie atrado, kad Auburn 
duoda daugiaus vertės už pinigus, geresnį važiavimą ir lai
kymą. Kainos kitų modelių, 76-6'cyl. S'port’Sedan $1,405, 
88-8 cyl. Sedan $1,807, 88 Phaeton Sedan $2,000. Visi 
įrengti su 4 hydraulic bnakes, ir shock absorbers. Priimam 
vartotus karus 'į mainą.

UNION AUTO SALES
5718-22 So. Western Avė., Chicago, III.

Bukit Prisirengę Del 
Ankstyvos Žiemos

Pirkitės sau šildomuosius aparatus dėl karšto van
dens ar garo kol neprasidėjo skubotumas, 
nos ant naujų radiatorių.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St., Chicago, III.

*

Kloaeto outfltaa įreng
tas. >13.50. Pirkit euo 
tnuBQ olsello kainomla. 
Namų spaudymo iron- 
ffimai parduodami leng
vata i*mokAjimais.
Peoples Plumbing & 
Heating Sunply Co. 
490 Molwaukee Ava., 

461 N. Halsted St.
H/iymarkat 0076—0076

Specialės kai- 
Įsigykit apkainavimus ir už- 

baikit kontraktus pirm 
rugsėjo 5-tos.

Musų inžinierių skyrius 
duos jums patarimų pasi
remdami ilgu patyrimu. 
2-j i metai dėl išmokėjimo, 
jeigu reikalinga.

Mes galime sutaupyti 
jums mažiausia 5 tonus 
anglių kiekvieną sezoną su 
musų automotišku regulia
torium ir prailgina boilerio 
amžių.

Gvarancijos liudymas 
duodamas su kiekvienu šil
dymo aparatu.

čia rasi pilną pasirinki
mą visokių plumbingo reik
menų.

t

SQUARE DEAL PLUMBING SUPPLY 
HOUSE

1709-1731 So. State St. - 
Phone Calumet 5200

> Atdara vakarais iki 8 — nedaliomis iki pietų 
MES KALBAM LIETUVIŠKAI

Antras Didelis Lietuvos Dukterų

PIKNIKAS
įvyks prieš

Labor Day, Rugsėjo 2 dieną
Kucinskio Darže, prie Tautiškų Kapinių

Pradžia 11 vai. ryto. įžanga liuosa.
Muzika bus labai gera, 8 muzikantai, oras tą dieną taipgi bus 

fiuikus, nes Dukterų Piknikuose nėra buvę blogo oro. įvairus žais- 
ai su išlaimėjimu. Užkandžiai, saldus, minkšti gėrimai ir kitokie 

prie širdies tinkami daiktai šiame išvažiavime tikrai bus. Taigi 
visus ir visas nuoširdžiai užprašome atvykti, užlikrinam, jog busite 
patenkinti. DRAUGIJOS KOMITETAS.
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Čia Jau Jie Yra
Galite pamatyti ir išgirsti abejuose 
Peoples Furniture Krautuvėse Naujus 

ir pagerintus 1929 metų modelius

R.C.A. RADIOLIU IR
ATWATER KENT RADIO

me-
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Naujas R. C. A. Super Hetrodyne radiolas per penkis 
tus buvo (liderei) arba pirmaeilinei radios ant marketo. 
Bet šie nauji setai 1929 metų mados tapo dar labiau pa
gerinti ir ištobulinti per du šimtu radio inžinierių, kurie 
dirba R. C. A., General Electric, ir Westinhouse labara- 
torijoj. šis išradimas tai yra tikras 20-to šimtmečio ste
buklas; atidaręs elektros srovę su paspaudimu guzikelio, 
gali girdėti ir gėrėtis tyresniu ir priimnesniu pilnai gam
tišku balsu: Muzikos, dainų, ir kalbos, kurio dar nėjoks 
setas Amerikoj padarytas negali taip pasekmingai išreikšti, 
kaip šis naujas R. C. A. Super Hetrodyne radiolas. 
Prieš perkant radio setą neatbūtinai turite atsilankyti į 
Peoples Furniture Kompanijos Krautuves, ir išgirsti šiuos 
setus. Kainos ir išlygos yra daug prieinamesnes negu 
kur kitur.
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Atwater-Kent Radio išdirbėjai ir vėl padarė naują didžiai 
pagerintą Radio Setą už daug žemesnę kainą. Sulig pasi
rodymo šio seto ant marketo, šių setų išdirbėjai spręsda
mi pągal jo gerumą, dailumą ir parahkumą užtikrina išpar
duoti virš milijoną į vienus metus. Jo aukšta rųšis ir že
ma kaina suteikia kiekvienam pageidavimą įsigyti. Atei
kite, pamatykite ir išgirskite šį setą musų krautuvėse, ar
ba leiskite jį demonstruoti jūsų namuose. Šio Naujo 
Seto kaina (be tubes), 
tiktai ......................................................... < <■" V

Nauji Atwater-Kent Kalbėtu vai, nauji ir pagerinti mode
liai, pasirinkimas 3 skirtingų COA AA
dydžiu, po ...... ...................

Lengvi išmokėjimai suteikiami visiems.
Radio Setų įrengimas ir patarnavimas duodama veltui per 

musų, patyrusius Radio Mekanikus.
Atsiminkite Įstaigos Vardą ir Krautuvių Adresus
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M
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4177-83 ARCHER AVĖ. 1922-32 S. HALSTED ST.
Brighton Parke 18-tos gatvės kolonijoj
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Tarp Chicagos
Lietuvių _

Marųuette Park
^Sekmadienyje, rugpiučio 26- 

tą' dieną? Marųuette Park Ma- 
roons tose besbolą su Bridge- 
porto beisbolininkų jauktu — 
Hot Gep Boosters. Marųuette 
Maroons supliekė bridgeportie- 
čius 22 prieš 6. Penktame in- 
ninge Marųuette Maroons pa
darė keturius bėgimus namo ir 
laimėjo 13 bėgimų. 2 bėgimus 
namo padarė šie: Kosteki ir 
Royce, Campbell ir Simonas— 
vienas paskui kitą. Royce iš
mušė savo dar trims beesant 
bazėje.

šios savaitės pabaigoje Ma
roons rengiasi padaryti eks
kursiją — aplankyti kai kurias 
vietas, sustoti abazu Sand Du- 
nes’e, ir tt.

—Anthony Royce.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Moterų Draugijos jnėnc- 

sinis susirinkimas įvyks 2 d. rugsė
jo, nedėlioj, 2 vai. |>o pietų, Mark 
White parko salėj. Visos narės 
malonėkite susirinkti laiku.

Sekretorius.

Roseland. — L. 1). K. Vytauto 
Draugijos n r. 2 susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 2 d. rugsėjo, 2 vai. po pie
tų, K. Strumilo svet. Visi nariai 
dalyvauki! susirinkime. Yra daug 
svarbių reikalų, kurie bus svarsto
mi. Taipgi ir naujų narių atsives- 
kit. —J. Kirkus, rašt

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bas Amerikoj rengia rudenini drau
giškų išvažiavimų, kuris atsibus ne
dėlioj, rugsėju 2 d., S. Svalainio 
farmoj, Kean avė., 87 St., Justice 
Park, III. Per išvažiavima kliuban 
įstojimas veltui. Jeigu lietus butų, 
tai išvažiavimas bus atidėtas ant 
Labor Day. Gera muzika ir progra
mas. Nuoširdžiai kviečia

Komitetas.

Morgan Park, III. — SLA 178 kp. 
antras basket (krepšinis) naktinis 
metinis piknikas bus subatoj, rug
sėjo 1 <1., S vai. vakare. ant V. Pū
ko dirvonų, 11402 Throop st.. Tu
rėsime ant tyro oro gerus laikus. 
Mėnulis žibės per naktį. Seni, jau
ni, pavieniai ir ženoti su maišais, 
su krepšiais, su pačiom, su vaikais 
smagiai laikų praleisime. Bus ir 
juokų ir žaislų, kokius kas išmis- 
lys. Kviečia Komitetas.

Vakarinės žvaigždės Pas. Kliubo 
Ciceroj mėnesinis susiriskimas bus 
rugsėjo 2 d., L. L. svetainėj, 14 St. 
ir 49 Ct. Užsilikę nariai su duok
lėm malonėkit užsimokėti.

Kaz. Jokubka, rast.

Marųuette Park apielinkės SLA. 
260 kuo|x>s mėnesinis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 2 d., 2 vai. po pietų, 
K. J. Mačiuko svetainėje, 2436 \V. 
59th St., prie Artesian avė. Visi na
riai ir narės nepamirškite pribūti, 
m s turime daug svarbių dalykų ap
svarstymui. Ateidami neužmirškite 
kiekvienas atsivesti ir savo drau
gus bei drauges prirašyti prie SLA 
260 kuopos. —Pr. Druktainis, rašt.

West Pullman Lietuvių Pas. Kliu
bo mėn. susirinkimas įvyks nedė
toj, rugsėjo 2 d. Visi nariai buki
te susirinkime, nes turime keletu 
gana svarbių dalykų aptarti. Turime 
vienų labai keistų “ligonį”. Gausi
me aptarti kas su juo daryti. Taip
gi išgirsit raportų nuo musų di
džiojo išvažiavimo. —K. Statkus.

Roseland. — Rugsėjo 4 d., 8 vai. 
vakare, Aušros kambariuose, 10900 
S. Michigan avė., įvyks Lietuvių 
Improveinent and Benefit Kliubo 
paprastas susirinkimas. Šiame susi
rinkime bus raportų, pranešimų ir 
bus svarstoma susivienijimo su L. 
P. ir P. Kliubu. Visi nariai būtinai 
atsilankykite. —J. Tamašauskas, 

sek r.

Dr-stė Atgimties Lietuvių Tautos 
Moterų ir Vyrų laikys susirinkimų 
rugsėjo <2 d., 1 vai. po pietų, Lietu
vių Tautos parapijos svetainėj, 3501 
S. Union avė. Kviečia sek r.

B. Dubinskienė.

Lietuvių Laisvės Kliubo mėnesi
nis susirinkimas atsibus rugsėjo 4 
dienų, 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorium, 3133 South 
llalsted St. Gerbiami draugai, ma
lonėkite visi laiku pribūti, nes tu
rime daug svarbių reikalų dėl ap
tarimo. —K. J. Demereckis, rašt,

18-tos apielinkės SLA. 129 kuo
pos susirinkimas įvyks rugsėjo 4 d., 
7 vat. va gare. Dvorak Park svet., 
prie West Kullerton ir May gatvių. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti 
susirinkime, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti ir mokestis už
simokėti. Taipgi nepamirškite atsi
vesti naujų narių prirašymui prie 
SLA. 129 kuopos. —Valdyba.

*

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Iš Chicagos lietuvių 
liuteronų veikimo

“Naujienose” jau buvo rašy
ta apie Chicagos lietuvių liute
ronų veikimą. Tarpe kita ko 
buvo pranešta, kad Chicagoje 
yra susiorganizavęs Lietuvių 
Liuteronų Centras iš keturių 
organizacijų. Centro užduotis 
toki: 1—bandyti suorganizuo
ti visus lietuvius liuteronus į 
Lietuvių Liuteronų Sąjungą; 
2—Išleisti jų visų laikraštį ir 
3 bandyti įsteigti tam tikrą 
fondą, kad Chicagos lietuviai 
liuteronai įsigytų savą svetai
nę.

Šiais tai tikslais Chicagos lie
tuviai liuteronai rengia pikni
ką. Apie tai ir norėčiau da
bar pranešti gerb. Chicagos lie
tuvių visuomenei, o ypač lietu
viams liuteronams. Kiek paty
riau iš rengimo komisijos, tai 
piknikas bus sekmadienyj, rug
sėjo 2-rą dieną adresu 13113 
South Indiana Avė., Riverdale, 
Illinois. Prasidės 10 vai. ry
to. įžanga bus 25 centai y pa
tai, bet to tai tikrai nežinau. 
Muzika bus puiki. Taipgi šo
kiai. Be to, bus žaismių. Tarp 
tų žaismių viena bus tai virvės 
traukimas — vedusių vyrų ir 
nevedusių, arba kaip juos va
dina — lietuvių senbernių.

Taigi patartina prieš tą die
ną visiems pasistiprinti, o ypa
tingai tiems, kurie yra nevedę, 
senberniai, kad nepaliktų pa
juokti. Taipgi girdėjau, 'kad 
virvę trauks moterys ir^rf^ 
ginos. Todėl moterys ir mer
ginos, prisiruoškite tai dienai, 
ba tai bus proga parodyti, ku
rios yra gabesnės ir miklesnės. 
Nestokuos kitokių žaismių ir 
pramogų.

Vertėtų , tą dieną dalyvauti 
kuoskaitlingiau šiame piknike. 
Gi ypatingai vertėtų dalyvau
ti todėl, kad tai bus. paskutinis 
šį sezoną lietuvių liuteronų iš
važiavimas. Gerbiama lietu
vių visuomenė, kuri atjaučia 
lietuviams liuteronams, yra 
širdingai kviečiama pareAlti 
juos ir jų tos dienos pikniką 
skaitlingu atsilankymu. Ypa
tingai lietuviai liuteronai ban
dykime visi būti.

Važiuoti reikia taip: imkite 
bet kurį gatvekarj iki State 
St., o nuo ten paimkite 119-tos 
gatvės ir Michigan Avė. gat- 
vekarį. Gi paskui persėskite į 
Kiverdale karą ir važiuokite iki 
pikniko vietos. Karferis bus 
geras tas pats. Kurie važiuo
site automobiliais, tai važiuo
kite tomis pačiomis gatvėmis.

—J. Kasper.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriu ir 

BaJzamaotojM

2314 W. 23rd PI.
Chicago, IU.

Patarnauja laidotu v6- 
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
iloosevelt 2615-2516

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patan.av imsi 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
įkyria

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, i Li«.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp
FAGRABŲ VEDftJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenae 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

3201 Auburn Ate. Tel. Blvd. 3201

Iš Beethoveno Koh 
servatorijos

atostogos, baigiasi
Beethoveno Konser-

Baigiasi 
ir poilsis, 
vatorijoje prisirengimas atida
rymui naujo mokslo meto ei
na visu smarkumu. Kambariai 
naujai dekoruojami, pianai de
rinami, mokytojai pilni kilnaus 
ūpo jau gryžta prie savo už
siėmimo. Ir nuo Rugsėjo 4 d. 
konservatorijos kambariuose 
vėl suskambės pianai, pravirks 
smuikai, o dainininkų balsai 
virpėdami ore banguos. Ir per 
ištisus mokslo metus jaunuo
liai dės pastangas, idant 'ge
riau ir pianą skambinti, ir 
smuikuoti, ir dainas dainuo
ti. Esant gyvam reikalui, nuo 
šio sezono pakviesti keturi nau
ji mokytojai. Ir apart regulia
rių piano, smuikavimo, daina
vimo, vargonų ir muzikos te
orijos pamokų įvesta pamokos 
ant kometos, trombono, klari- 
nelos ir saxaphono. Taipjau

Lietuvės Akušerės
Phon// Vfctory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
A K U š E K K A

3252 South Halsted Street

Viršui Univcrsal 
Stata Bank

Moterys Ir mergi
nos kreipkitės 
reikalais nuo 
iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal 
tartj.

GU

12
Ki-
šu

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victcjy 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijoa ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose Hgo- 

p r1 e t gitu-' 
dymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r I- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakaro.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vaL po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Jcvard 7583

Tel. 6279
DR. G. SERNER

Lietuvis Aldu Specialistas
3265 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakari 
Nedėlioj nuo 10 iki 1

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didele daugybe akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, puse 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau ‘daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OI-TOMETKIST 

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kcmvood 1752

p NAUJIENOS, Chicago, 111. ’
* K

bus mokinama skambinti man
dolina, guitara, bandjo ir uku- 
lele. Užtat, kas myli muziką 
ir nori išmokti ją, dabar lai* 
kas pradėti. A.
1 ■■■ ■ - —— ■ i    —

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

va-

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas.

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų 

landų. Room. 8. 
Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WJAT—SASS

17(f7’ W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 

iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 
8 iki 2 vai. po pietų

6

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

Tel. Cąlumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

---------- -

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 7820

Res^ 6641 South Albany • Avenue 
TeL Prospect 1930 

Val&ndo* 2-4, 3-8. Nedėlioj 10-12 d.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(Cor. Leavitt St.) 
3 ir 7—8; Ned. 10—12 r;

Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. South Shore 2238 arba Rcndolph G800 
Dnniikita erunvTel. Republic 7868 

CIIIUAGO, ILL.

L. Davidonis, M. D DR. A. A. ROTH
. -Rasas Gydytojas ir Chirurgas

5107
4910 So. Michigan Avė. 

Tol. Kenirood 
Valandos 

nuo i 
nuo 6 iki

Iki 11 vai. ryte; ■ \ ,
------ - iki 8 vai. vakare Valandos: 

apart šventadienio ir ketvirtadienio Nedėiinmis ir ivpntad. lOr-12 dieną

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

3464 South Halsted Street 
Ofino valandos nuo 1 iki 8 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Rcs. 3201 South Wallace Street

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2380 4729 South Ashland Av<ų 2 leboi
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6CG0 South Artesian Avenue i
Phone Prospect 6659 : Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4

Ofiso Phone Canal $257 ; Vtti. p0 pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai.
DR. P. Z. ZALATORIS TOkaro- X®- dien’

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaco. IU.

A. MONTVID, M. D
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

VaL: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.; n
Tel. Brunswick 4983 <j<ej

Namų telefonas Brunswick 9597
U Itraviolėtini šviesa ir diathermla

Office Boalevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenae

Ant Zaleskio Aptickos 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue Tnhn ir
Netoli 46th St Chicago, III, 0.110UI ISllaS H

■ Balys F. Mastauskas
Ofiso TeL Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. llalsted St.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 Iki 11 v. ryto 
uun 6 iki 9 vaL vak.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St.

VALANDOS: 
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Įvairus Gydytojai Advokatai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta) 

Dr. J. W. Beaudette 
VTRflin ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1b 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietą 

TELEFONAS CANAL 6464
Telephone Yurds 0994 

DR. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenae 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 
7 «ki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien. 

Res. Telephone Plaza 3200

DR. ELLEN L. COLLEY
01-TOMĖTRII‘TAS

Egzaminuoju akis. Pritaikau aki
nius, išrašau receptus 

11055 Michigan Avė.
aukštas Parkvvay Bldg. sekamos 

durys nuo Parkvvay teatro 
OFISO VALANDOS:

nuo 10 ryto iki 12 dieną, nuo 1 iki 
5:30 ir nuo 7 iki 9

Uždaryta utarninko ir ketvergo vak.
Tel. Pullman 0463
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Res. Telephone Plaza 3200 CLASSIFlEfi HDS
DR. M. J. SHERMAN |LZ------------------------------ -

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

Kampas 18th St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakar* 

Telefonas Canal 1912 
JUeaidenca Tek Fairfax 6353

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avenae 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
! — IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 21 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniikas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauįau
stus metodus X-Ray ir kitokius elok 

I tros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija:

1025 W. 18th St., netoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietą b 

nty 6 iki 7:30 vai. vakare
Tel. Canal 3110

Jeigu neatsišauks, tai šauk

□tiso Tel. Victory CQ98 
Rez. Tėti. Drexel 919*

Vaikig ir visij chroniškų ligi 
Ofisas: 3102 S. Halsted Stn Chi 

arti 3kt Street

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzamiaacŲ*. skausme 
ištraukimas 

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9
4930 W. 13 St., CICERO

TeL Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

" I Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
------- į OFISO VALANDOS:

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 2001 
Randolph 1034 — Vai. nuo

Vftk Rmis 
8241 South Halsted St. 

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedilio 

Pėtnyčios

9-f

h

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yard, 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa 
skyrimo telefonu

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 /ryto iki 8 vakare
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Nedėlioj nuo 11 ryto Iki 1 v. p. p

127 1111

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Doarbom St., Room 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pini 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted S'L 
Tel. Boulevard 1310 

Val.i Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryta

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžianaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 Weat Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd SL n«o 7-1 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic M*D

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisai vidurmiestyji 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

J, R WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namu Tel. Pullman 6377

EducationaL
Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tuksiančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojau 
8106 Se. Halsted St., Chicago, nį

Mlscellaneous 
įvairus

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nuim
siu ne žiūrint kaip blogi jie nebūtų. 
Del informacijų pašaukit tarp 9 ir 5 
RadcDff 7573 ofice 7451 Vernon Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

KAPENTERYS, statytojas bunpra- 
low, porčių. Mes darome visokius tai
symus ir permodeliavimus. Atliekame 
visokį pataisymą.

WAHLIN Atlantic 1872

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai npskait- 
liavimas. Mes atliekame goriausi dar
bą mieste. Kcdzie 5111.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Užlai 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St. 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANflIONTS. Sav.
SKOLŲ IŠKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ 

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 801 
168 W. Washington 

Main 4020

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per “garnish- 
ment” teismą. įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė. Victory 4126

CH. SYRT0WT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING 

Dąrbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

Musų expertai patarnaus ir su
taisys jūsų setą jūsų namuose. Mes 
einame visur, visas darbas garan
tuotas. /Taipgi mes turime keletą 
elektrikinių setų dėl pardavimo la
bai pigiai.

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Plaza 7420

6 vai. vakare Englewood 2544

GE1NAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ir furnisai, grotos — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

ir

KONTRAKTORIUS
BUDAVOJU NAMUS 

GARADŽIUS, PORČIUS 
pataisau senus, taipgi atlieku 

cemntinį darbų

S. A. ZOLP, 
834 W. 33rd St.

Tel. Boulevard 0527

CLASSIFIEŪ APS.]

Business Service
Biznio Patarnavimas

24 MĖNESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APROKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroe 0455
Musų inžinierius ateis pas jus. Mes 

parduodam lik materijolų arba 
įtaisysime viskų dėl jus.

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St.

Kampas Lake ir llalsted Sts

Financial
Finansai-Paskolos

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

Mes turime užtektinai pi
nigų paskoloms, pirmiems 
ir antriems morgičiams. Pi
gios kainos. Nėra “red 
tapė”.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

MES darome 1, 2 ir 3 niorgičlus, 
Eightccnth Bond & Mortgage Co. 

1618 W. 18th St.
I. F. Dankovvski, pres.
C. T. Dankowski, ižd.

Skolinama pinigus ant nuosavybių, 
1-mus ir 2-rus morgečius su 

mažu komišinu
K. J. MACKE & Co.

(MAČIUKAS)
243G W. 59th St. Tel. Prospect 3145

Pinigų 
kaip 

Šieno
Ant 1-nų 2-jų ir 3-jų metų 
duodami pinigai —
2-antri (second) Morgičiai

Tik 4% komiso
Aprūpinimas

•

Trumpas 
Aiškus 
Greitas

Saukit Roosevelt 5873

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | M 

valandai. 
Musą išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas

8335 So. Halsted St

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $206 
arba $800, imame legali nuoiim- 
tį. Pinigus gausite i 12 valandą.
Industrial Loan Service

Kampa* Hermitasre Ava.

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
Nėra jokių “red tapė”

Petrzilek Bros.
1647 W. 47 St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuoeavy 

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUST1N MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St

Phone Ganai 1678 i

A. OLSZEWJSKI /
8241 S. Halsted St., 2nd Floor

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

Lmo ir 2-ro Morgečio
Valandos nuo 4 iki 8 kas

vakaras

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius 

į 2 dienas 

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St

(Continued on page 8)
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Furnished Rooms Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Rendai kambarys vienam vaiki
nui su visais parankumais. Yra te
lefonas ir vana. 2 lubos fronte. 
3002 Emerald Avė.

RENDAI kambarys merginoms 
arba vaikinams. Su visais paranku
mais. 2 lubos. 3155 Lowe avė. Vlc- 
tory 4822.

PARSIDUODA rakandai, 2 Singer 
siuvamos mašinos. Parduosiu pi
giai. 822 W. 37th PI.

PARDAVIMUI grosernė; geroj 
vietoj. Gerai išdirbtas biznis. Prie
žastį pardavimo patirsit ant vietos. 
2534 W. 45 PI.

PARDAVIMUI arba mainymui 
grosernė. Maldysiu į elektrikinį 
pianų. 549 VV. 18 St.

kur farmų pasirinki-

PARDAVIMUI 3 šmotų frunto 
skurinis setas ir library stalas. 
4224 S. Rockvvell St. Lafayette 0579

Financial
Finanaai-Paakoloa

(Continued from page 7)

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną2- RI MORGIČIAI3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Personai 
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU vedusios poros dėl 
užlaikymo 6 kambarių flato ir paga
minimo valgio dėl 2 vedusių janito- 
rių. Atsišaukite D. Bakutis, 1244 S. 
LawnUsle Avė.

PAJIEŠKAU vyro apsivedimui, 
ne jaunesnio kain 45 metų, su ne
mažinus kaip $15,000. Esu našlė 42 
metų, be vaikų su nemenku kapitalu.

Rašykite
Box 1115 
Naujienos 

1739 So. Halsted St.

SLAŽAS — SHOPKOUSKI
Informacijos reikalingos Frank 

šlažas, kuris gyveno Canalport ir 
Union Avė., taiogi Ciceroj, 1917, ir 
Frank Shopkouski, gimęs apie 1896, 
arba šeimyna. Turto reikalas.

W. C. COX CO. 
164 W. Jackson, 

Chicago, III.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAJIEŠKAU darbo, barberis 
gerai patyręs darbą.

Naujienos, 
Box 1121

1739 So. Halsted St.

IEŠKAU darbo kaipo buČeris; 
esu patyręs. 2640 W. 49 St. 2 lu
bos iš užpakalio.

PAIEŠKAU darbo ant fanuos už 
gaspadinę, nežiūrint kaip toli nuo 
miesto. Vilimaitis, 3210 S. Halsted 
St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokinsitės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius;

Jei jus norite biskį pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St, Chicago, 1U.

REIKAIJNGAS siuvėjas patyręs 
prie taisymo senų draj>anų. 4256 S. 
Maplevvood Avė.

REIKALINGAS jaunas vaikinas 
už pagelhininką j delicatessen krau
tuvę. Turi mokėti gerai angliškai 
kalbėti. Gera mokestis. 2606 W. 63 
St. Prospect 9695.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina, norinti 
dirbti valgykloj. Turi būti švari ir 
nebijoti darbo. 1312 So. Cicero Avė.

REIKALINGA jauna mergaitė i 
grosernę. Geras darbas. 3001 South 
Union avė.

REIKALINGOS merginos, kurios 
gali šokti. Pastovus darbas, geras 
mokesnis. Grove Dancing Acadeiny, 
6152 Cottage Grove.

REIKALINGA namų tarnaitė, pa
tyrusi namų darbe; geros sąlygos. 
Mrs. Chemin, 3539 W. 12th PI. Tel. 
Crovvford 2785.

Furnished Rooms
KAMBARYS naujame name visi 

patogumai, arti strytkarių. Maža 
šeimyna. Matykit subatoj po pietų 
ar nedėlioj. 7037 S. Artesian Avė.

RENDON kambarys vienai y pa
tai; su valgiu ar be valgio. 4515 S. 
Rockwell St. 2 lubos.

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausia gyvenimas dėl darbinin

kų žmonių. Su valgiu $8.00 j sa
vaitę, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

t
RENDON kambarys ant antrų lu

bų dėl singelio arba jaunavedžių. 
1902 W. 63 St. Tel. Prospeet 4608,

RENDAI kaJhbarys dėl vaikino 
su valgiu arba be valgio. 1 fl. 822 
W. 55 St.

RENDAI kambarys merginom ar
ba vaikinam su visais parankumais. 
3242 So. Union Avė.

REIKALINGAS kambarys prie 
mažos Švarios šeimynos Bridgepor- 
to apielinkėj. 3210 S. Halsted St. 
Box 307.

RENDAI kambarys merginoms 
arba vaikinams prie mažos šeimy
nos. 4140 So. Albany Avė.

RENDAI 4 furnišiuoti nauji kam
bariai merginoms vaikinams arba 
vedusiai porai; viskas naujai ištai
sytu. Galima virtuvę vartoti. Yra 

a. 827 W. 34 Plaee. 1 užp.

PASIRENDAVOJA kambarys vie
nai ypatai. 645 VV. 18th St. 2 lubos 
frontas.

IŠSIDUODA kambarys dėl blaivo 
vaikino Marguettc Park apielinkėj. 
6723 S. Maplevvood avė. 2-ros lu
bos. Tel. Republic 7129.

REIKALINGAS kambarys vienam 
vaikinui Bridgeporto apielinkėj 
prie mažos šeimynos ir kad butų 
apšildytas biskį; $10 į mėnesį. Tra- 
neškit į Naujienų skyrių, 3210 So. 
Halsted St. V. T.

RENDAI kambariai vyrui arba 
merginai, pigus, maža šeimyna, ar
ti gatvekarių. 7202 S. Fairfield avė.

REIKALINGI du šviesus kamba
riai arba vienas didelis. Turi būt 
apšildomas ir gražioj apielinkėj. 
Naujienos. Box 1120.

Radios PARDAVIMUI pigiai saliunas iš 
priežasties išvažiavimb i kitą mies
tą. Teisingas pasiulyjimas bus pri
imtas. 4658 Archer Avė.

Visos Elektrinės Radios
Tiesiai iš dirbtuvės, kainos $75 iki

$158. Pilnai įrengtas, įskaitant ca- 
binet, speaker ir tubus. Dykai įve
dimas. Gerą kainą mokam už jū
sų seną su bateriomis setą. Veltui 
namuose demonstravimas. Atdara
utarninko ir ketvergo vakarais iki 9 
valandai vakaro.
GREAT STATES RADIO CORP. 

800 N. Clark St.
Room 423 

Delevvare 3000

--------- ---- —

MOON Sedan vėliausia modelis, 
priverstas paaukauti. Karas yra 
geram stovyje ir geras kaip naujas, 
reikalingi pinigai, atiduosiu tik už 
$250.

Atsišaukite nedėlioj,
2857 W. Division St.

Apartmentas 1

TUBIU parduoti mano clek- 
trikinį fadio su kabinetu ir vi
sais tūbais. Priimsiu $50 cash 
už viską.
1411 Milvvaukee Avė. 1-os lubos

1926 Lincoln Sport Phaelon.... $1200
1928 Buick sedan 5 pas.......... $1000
1927 Buick sedan 5 pas............. $775
1928 Oakland sedan naujas .... $950
1928 Pontiac sedan naujas .....  $750
1927 Chandler luke naujas ..... $700
1927 Studebaker 7 pas........  $950

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES 
7136 S. Halsted St.Musical Instrumente

Muzikos Inatrumentai
PARSIDUODA gražus play- 

er pianas: reguliarė kaina 
$1000, parsiduoda už $325. 
Geriems žmonėms ant išmokė
jimo.

6512 So. Halsted St.

LESLIE C. Groffo pastebėtina mo
kinimo sistema duoda jums (seniems 
ir jauniems) progą išmokti groti ant 
tinkamo jums instrumento. Su pagel- 
ba. mano mokinimo budo jus galėsi
te groti po valandai laiko ant piano, 
armonikos, galėsite dainuoti arba 
švilpti. Parduodame armonikas. 
CHICAGO MUSICAL SEMINARY, 
2828 Madison St. Kataliogus pasiun
čiamo ant pareikalavimo. Tel. Kedzie 
5497. Valandos nuo 11 tos iš ryto iki 
lOtos vakare. Nedėlioj nuo lOtos iki 
4tos po pietų.

TURIU PARDUOT tuo jaus savo 
gražiausi grojiklį Pianą. Verčios 
$750. Vėliausi voleliai, kabinetas 
ir suolas už $100, paimsi viską, $25 
mokėt, likusius po $2.00 į savaitę.

Kreipkitės
1418 N. Wood St. 

lmos lubos

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

4 KAMBARIŲ PILNAS ĮREN
GIMAS — $225 

Aksominis frieze front ruimio setas 
$52, 7 šmotų valgomojo kambario 
setas $39, riešuto miegkambario se- 
;as $46, didelis pasirinkimas karpe- 
;ų $12 ir augščiau. Daug kitokių 
bargenų.
DUNN’S EXPRESS & VAN CO., 

Expertai Perkraustyme 
6714 Cottage Grove Avė.

Atdara v. iki 10 v. Pristatome dykai

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai; parduosiu sykiu arba atskirai. 
I^abai pigiai. 4243 S. Washtenaw 
Avė. Tel. Lafayette 4107.

PARSIDUODA 3 kambarių ra- 
candai. Tik vieną mėnesi vartoti, 
’arduosiu už $150. Atsišaukite — 1 
ūbos. 3122 So. Union Avė.

PARDAVIMUI antrų rankų fumi- 
sas, savininkas įrengs pilnai ir duos 
ant išmokėjimo, taipgi vienas karštu 

. vandeniu šildomas ir garu, su visais 
!, radiatoriais. Tel. Cedarcrest 0760.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai ___

Automobiles
Dodge sedan perfect, 1927 ....... $425
Oldsmobile coupe, kaip naujas,

1927 .................................... A- I
Ford tudor sedan, 1925 .......... I
Nash spec. Sedan, 1927 .......... 1
Steevens Knight, 1926, 7 pas. ! 
Essex sedan ir Coupes 1928.

Didelis atpiginimas.
Nauji Fordai 1928

Penkios dešimtu kitu pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Hnlsted St. Triangle 9330

$450
$100
$550
$695

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujos modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai Rengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir I/aurain “Spot Light” kaštuo
ja .................................. $1663.00

President “Stright Eight” 5 pas. pil
nai įrengtas kaštuoja .... $1855.00 
Manai.iys pirkti arba mainyti an; 

sene meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduotam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

MILDA AUTO SALES 
806-8 W. 31 St.
Victory 1696

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Navininkai

M & K Motor Sales

karai parduodami nuo $180 iki 
Mpj turime karą kuria tinka vi- 
reikalauja. ‘Cash, iimokdjitnaia,

Chicaaoa seniausi ir atsakančiausi vartotų 
karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai Irengtij geramo mechaniAkama 
stovyje, 
$2000. 
aokienia 
mainais.

0B11-15 80. HaUted 8».

PARSIDUODA storas kendžių, ice 
cream, cigarų ir visokių daiktų, ge
rai i n rengta ir geras biznis. 3222 So. 
Morgan St. ' < ’ < ‘ ‘v 

PUIKI PROGA. Priverstas par
duoti savo 1928 modelio Chandler 
sedan. Pats vartojau tik kelis mė
nesius; jis yra visai kaip naujas. 
Turi originalius baloon tajerus, 4 
ratų brekius, nėra nei vieno įrėži- 
mo, taip kaip naujas karas. Reikia 
pinigų, parduosiu už $450. Man jis 
kainavo $2300, tik keli mėnesiai al
gai.

Atsišaukit nedėlioj.
2231 North Kedzic Avė.

1 apt.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAV1M UI f grosernė ir bučer
nė, priežastį patirsite ant vietos, 
parduosiu už pusę kainos. Atsiliepki
te, Naujienos, Box 1122, 1739 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI kriaučių ir valimo 
šapu. Geriausia vieta ant Bridgepor- 
to. Parduosiu labai* pigiai. Darbo už
tektinai dėl 3 kriaučių. Priežastis — 
turiu du bizniu. 3404 So. Halsted St.

AUKSO MAINĄS
PARSIDUODA Restoranas ir sa

liuno biznis prie pat dirbtuvių, kur 
praeina kelios dešimtis tūkstančių 
žmonių. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant loto, arba automobiliaus.

JUOZAS VILIMAS
5028 Archer Avė

PARSIDUODA kendžių ir cigarų 
Storas, 4621 Archer avė. Kas pir
mas, tas laimės. Priežastį patirsit 
ant vietos. Renda pigi su 5 kamba
riais. Saldokas, 4034 Archer avė.

GĘRA proga geram barberiui už 
dyką gauti barbernę. Savininkas 
parduos, remiuos arba mainys ant 
lotų. Atsišaukit į Naujienas, box

PARDAVIMUI gazolino stotis, ge
ras biznis; turiu parduoti iš prie
žasties ligos. Bargcnas. 4722 So. 
Western Avė.

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
užeiga, gera vieta ir biznis. Kas 
nupirks, nesigailės. 4617 So. Pau
lina St. t .. J

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė; geras biznis, geroj apielinkėje. 
1846 Canalport Avė.

.'ICE CREAM parlor su aukštos 
rųšies fixtures. Parduosiu, mainy
siu ar priimsiu automobilį. 2205 S. 
Halsted st.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė pigiai. 4201 »So. Maplewo<Jd 
Avė.

MOKYKLOS krautuvė ir namas. 
Turi būt parduota dėl ligos. 3411 
W. 65th Place.

PARDAVIMUI grosernė ir delica
tessen ant S. W. saidės, arti lligh 
mokyklos; renda $40 j mėnesį. Vie; 
ta dėl ruimų užpakalyje. Geriausia 
proga dėl poros. Tel. Cravvfonl 
1531.

PARSIDUODA grosernė ir sal
dainių krautuvė, arba priimsiu 
partnerį. Gera vieta, pigi renda. 
Pardavimo priežastis — vienai mo
teriai persunkti užlaikyti, 3400 So. 
Union avė.

PARDAVIMUI grosernė, kendžių 
ir ice cream krautuvė. 4252 So. 
Artesian.

PARSIDUODA soft drinks parlor. 
Priežastis — liga. 4801 So. Iloyne

PARDAVIMUI kendžių, cigarų, 
Malt and Hops krautuvė, taipgi na
mų rakandai. Parduosim pigiai; tu
riu apleisti miestų. 730 W. 17th St.

Exchange—Mainai
KELETAS BARGENŲ TIK Už 

mortgečius. Geros farmos ant mainų 
ant Chicagos nuosavybių. Klausk — 
Michal Kuchinskas, Bear Estate, 2221 
W. 22nd St.

MABQUETTE NAMŲ
BARGENAI

4 flatų 3-4 
įtaisy-

Mainas $26,000
kambarių, nauji modemiški įtaisy
mai, muro namas, 2 karų mūrinis 
garažas. Mainysiu ant bile ko. Pa 
darysiu tinkamą mainą.

MAINAI $14,000
2 flatij 2 ir 5 kambarių, šiltu van

deniu apšildomi, atskiri pečiai, reika
lingas bungalovv arba medinis — 5 
ar 6 kambarių.

MAINAS $9500.
Bungalovv 6 kambarių. Furnice 

apšildomas, geroj apielinkėje. Mai
nysiu ant medinio namelio arba 2 
flatų bile kur.

C. A. BEACHAM 
(BIČIŪNAS)

2437 West 69th Street 
Tel. Hemlock 5363

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

EXTRA, EXTRA, PARDAVIMAS
160 akrų ūkė, geri budinkai, 13 

carvių, 3 arkliai ir 5 kiaulės. Gera 
žemė, arti miesto; upė, miškas, ja
vai, $6500.

40 akrų ūkė, arti cementinio ke
lio, geri budinkai, gyvuliai, javai, 
sodnas, mašinos, $3000.

160 akrų ant cementinio kelio, 2 
mylios į didelį miestą, dvariški bu
dinkai, didelis sodnas, $7000.

153 akrai ūkė, 30 akrų sodnas, 25 
carves, 26 avis, 5 arkliai, 15 kiaulių, 
javai, pašaras, viskas, mašinos, kai
na $8Q00, ant lengvų išmokėjimų; 
užvažiuok tuojaus, pamatyk jas. Taip
gi keletas randasi ant mainymo.

P. D. ANDREKUS, 
Real Estate, Pentvvater, Mich.

PARDUODU ŪKĮ
Jeigu kas nori į Lietuvą parva

žiuoti ir apsigyventi, mes turime ant 
pardavimo 35 dešimtines žemės, ran
dasi Gedvainių kaime, Rietavo pašto, 
Telšii) apskrityj.

Atsišaukite 1 lubos
3258 S. Emerald Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

MEDINIS 6 kambarių namas; 
elektra, gazas ir viskas, kas reika
linga; lotas 75 pėdos per 134. Kam
pas. 10808 S. Troy St. šaukit Blvd. 
9336.

MEDINIS namelis, 4 kambarių, 
maudynė, gasas, elektros šviesos, 
30 pėdų lotas. 6142 S. Komensky 
avė. 1 blokas į vakarus nuo Craw- 
ord avė. $3675. Mažas įmokėjimas, 
įkusius kaip rendą. Hemlock 0040.

NUMAŽINTA KAINA $500 
Savjnįvnikkri numaziina kaliną 

2 augštų mūrinis ir 2 augštų 
medinis, su Storais, šiltu van
deniu apšildomi, antras augš- 
tašs pečiais apšildomi. Dėl 3 
karų garažas. Ant 59th St. ar- 
i Aberdeen. Kaina $7,500, ge

ros išlygos. Matykit Noidland- 
er.

UNITED STATES BANK 
6000 So. Halsted St.

Tel. Wentworth 0161

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

FARMOS, GRAŽIOS 
FARMOS

štai
mas! Puiki forma prie upės ir eže
rų Rhinelander, Wis. 180 akerių; 
dirbamos 70 akerių, 50 akerių miš
ko, ganyklas prie Frunts ežero; 
puikiausia vieta dėl resorto, namai 
gerame stovyje.

2. 280 akerių fauna, 90 dirbamos, 
likusi ganyklos ir miškas. Budin- 
kai visi geri. 30 galvijų. Per farmą 
eina upė pilna žuvies.

3. 180 akerių, dirbamos 80, kita 
miškas ir ganykla. Namai geri, tik 
vienų metų senujno.

4. 120 akerių prie Palego upės 
kranto. Dirbamos 50 akerių. Bu- 
dinkai gerame stovyje. Kaina 
$35,000 už visas sykiu. Galima pirk
ti arba mainyti ir po vieną.

5. Greta Auroros, UI. 10 akerių 
bizniava fauna, prie cementinio 
kelio. Tik 20 minučių eiti iki stryt
karių. 4 arkliai, 5 karvės, 7 kiau
lės, 2000 vištų, ančių, žąsų, kalaku
tų. 8 kambarių namas, cementinis 
skiepas, furnaso šiluma, elektra yra 
visuose btidlnkuo.se. Geriausia biz
niava fauna.

(j. 120 ak. fauna, dirbamos 50 
akerių, prie pat ežero. 7 kamb. na
mas su cementiniu skiepu, barne, 
visos reikalingos mašinos, 3 ark
liai, 5 karvės, 50 yištų, ančių ir žą
sų. , .

7. McNaughton, Wis., tarp dvie
jų gražių ežerų iš abiejų pusių, yra 
300 akerių, dirbamos 129 akerių. 
9 kambarių namas, furnasu .šildo
mas, miegojimui pbrčiai, šilto ir 
šalto vandens maudynės, vande
niui pumpuoti mašina, 5 kambariai 
dėl svečių, 2 bot ūkai, 17 karvių, 4 
arkliai, 15 kiaulių, 300 vištų, trak
torius ir kitos mašinos.

8. Grapa Creek, III., 160 akerių 
fauna, 120 — dirbamos. 7 kamb. 
namas. 3 klėtys, 2 barnės, vištinin- 
kas, viskas gerame stovyje, aptver
ta ganykla, bėgantis vanduo. 4 ark
liai, 16 karvių, 20 kiaulių, vištų, 
ančių ir žąsų. 170 tonų dobilų ir 
alfalfa nuo pernai metų. 500 buše
lių kornų. Žemė yra juodžemis, tin
kanti visokiems javams. Tik 100 
mylių nuo Chicagos.

Tai matot koks tai didelis pasi
rinkimas geriausių farmų. Visos 
tos faunos neturi morgičių. Parda
vime sutinku kooperuoti su agen
tais.

Del platesnių informacijų kreip
kitės:

A. K. MASIULIS 
6412 Ellis Avė.

Tel. Plaza 0728

Main inkąj nefenauskit
Namas su bučemės bizniu, taipgi 

galima pirkti ir vieną biznį, parsi
duoda labai pigiai. Pardavimo prie
žastis labai svarbi, savininkas mai
nys ant kitokio namo, farmos, priims 
lotus už pirmą {mokėjimu.

C. P. Suromskis Co.
3352 S. Halsted St.

Tel. Yards 6751
NAUJI BUNGALOW

apie Stickney, gatavi dėl krautsy- 
mos gyventi, 44tos ir Home, žemos 
kainos, lengvos sąlygos ir išmokėji
mai. Apžiurėkit, atdara dėl apžiū
rėjimo kasdieną, nuo 10 iš ryto iki 
7 vakare.

NETIKĖTAS BARGENAS
Parsiduoda 3 flatai, 2 flatai po 5 

kambarius, šiltu vandeniu apšildo
mas 1 flatas 7 kambarių, fumace šil
domas, parduosiu pigiai, arba mainy
siu ant bile ko.

Atsišaukite greitai. .
7230 S. Talman Avė.

Tel. Republic 8935

už-
ga-

PARDAVIMUI arba išrenda- 
vojimui 9 kambarių švariai 
baigtas namelis ir 2 karų 
ražas. Mažas įmokėjimas.

3807 So. Halsted St.

ČIA TIK BARGENUS 
GARSINAME

Bizniavas muro namas, didelis Sto
nis, 1-6 ir 2 po 4 kambarius flatai, 
2 karų garažas, beismontas ir kiti pa
lankumai, kartu su pelningu biznių. 
Randasi ant 59th St. Rendos neša 
$150.00 į mėnesį. Kaina tik $15,000. 
įmokėt $4000.00. Pirmas laimės.

Nauji 6 kambarių bungalovv, 2 ka
rų garažas, lotas 32x125, pleisteriuo- 
tas beismontas, apšildimo aparatas ir 
kiti patogumai. Randasi 5710 So. 
Rockvvell St. Kaina tik $7450.00. 
Jmokėt $2000.00.

2 laftų muro namas, 5 ir 5 kamb., 
2 karų garažas, lotas 30x125, randa
si geroj vietoj Brighton Parke. Mai
nysime į bizniavą namą su bučeme.

Naujas bizniavas muro namas, di
delis Storas ir 5 kamb., gyvenimo 
flatas užpakalyje. Vieta tinkanti 
dėl įvairaus biznio ir apgyventa įvai
rių tautų žmonėmis. Randasi Brigh
ton Parke. Pigiai parduosime arba 
mainysime i privatinį namą.

2 nauji namai, 6 ir 6 arba 5 ir 5 
kambarių, aržuolo trimas, karstu van
deniu apšildomi, viškos, apdirbti por- 
čiai ir kiti moderniški įrengimai. 
Randasi Marųuette Parko apielinkėj. 
Pigiai parduosime arba mainysime į 
jūsų seną namą.

Kreipkitės pas,

K. J. MACKE & CO. 
2436 W. 59th St.

(arti Western Avė.)
Tel. Prospect 3140

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

BRIGHTON PARKO 
BARGENAI

3—4 KAMBARIŲ mūri
nis apartmentas, $3000 įmo
kėti, likusieji su jūsų renda.

2—5 KAMBARIŲ mūri
nis apartmentas, $2,500 
įmokėti, likusieji ant lengvų 
išmokėjimų.

2 FLATŲ namas, 2142 W. 
33 Place. $1000 įmokėti, li
kusius pagal sutarimą.

2—4 KAMBARIŲ mūri
nis namas, aukštas ir beiz
mentas, $2000 įmokėti, liku
sieji pagal sutarimą.

Mes turim daugiau gerų 
bargenų dėl pasirinkimo.

RUBIN BROS.
Namų Statytojai

4155 Archer Avenue
Tel. Lafayette 8705

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 
fintų po 5 kambarius, su šiluma. 
Gera transportacija. Kas nupirks, 
tas sutaupys $2500. 3818 South 
Sacramento Avė.

PARDAVIMUI medinis namas 5 
ir 6 kambarių. Kaina $8,550. 5804 
Union Avė, Phone Stevvart 1402.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
flatų medinis biznio namas su biz
niu. Mainysiu ant privatiško namo. 
Priežastis — liga. Phone Yards 
3857.

PARDAVIMUI biznio kampas — 
gazolino stotis ir grosernė, Archer 
ir Nordica avė. Matykit savininkų. 
7044 Archer avė. Prospect 2559.

PARDUOSIU arba aminysiu į 
automobili lotų, 50X100 Lietuvoj 
Palangos miestelyj. 9715 So. Nor
mai avė. Beverly 9228.

PARDUOSIU arba mainysiu savo 
“eųuity” ant namo šiaur vakarinėj 
miesto daly, arti bažnyčios ir moky
klos, Northwestern gelžkelio, Milwau- 
kee ir Lawrence gat. 7 kamb., muzi
kos kamb., 2 augštų namas, gani šil
domas. Vapor Heat, gražios dekoraci
jos, 4 dideli miegami kamb., gražus 
įrengimas. Maudynės abiejose pagy
venimuose, 2 karų garadžius. Mažas 
jmokėjimas, likusi ant išmokėjimo. 

5120 Winncmac Avė.

TIK
VIENAS

NIKELIS
Kaštuoja — pašaukti — mus. 
Tuoj reikia: visokių namų, 
mažų — didelių; biznių — 
garažų — lotų — farmų etc. 
Visur — Čikagoj.
PARDAVIMUI — 

MAINYMUI 
KOSTUMERIAI

LAUKIA
Automatiškos — pasekmės — 
Pabandykit — nusistebėsit 

Tel. Roosevelt 5373

SPECIAL MAINAI
IŠSIMAINO puikus kampinis biz

niavas muro namas, 2 Storai ir 6 
flatai, parduosiu už $65,000.00 arba 
mainysiu ant privatiško namo, sum- 
mer resort, farmos, garažo, arba ant 
didelio furniture Storo.

IŠSIMAINO bizniavas namas ant 
Archer Avė., Storas ir 2 flatai, mai
nysiu ant bungalovv, arba rezidenci
jos.

IŠSIMAINO puiki farma Wiscon- 
sine, 40 akrų, mainysiu ant namo ne
paisant vietos.

IŠSIMAINO puikus 6 flatų muro 
namas, parduosiu už $15,500 arba 
mainysiu ant mažesnio namo toliaus 
iš miesto.

PARDAVIMUI puikus 2 bizniavi 
lotai prie Narragansett ir Archer 
Avė., parduosiu abudu lotu už $1,000.

Su virS minėtais reikalais kreipki
tės pas,

! F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107
PARDAVIMUI namas ir biznis. 

Naujas mūrinis namas, karštu van
deniu šildomas, 2 flatai po 6 kam
barius ir apačioj krautuvė, lotas 37 
xl25, gatvė ir oi e cemento ir apmo
kėti. Krautuvėj yra Hardvvare ir 
maliavos biznis — biznis eina labai 
gerai. Parduosiu viskų sykiu ir 
labai pigiai, priežastis — šeimynoj
St.

Danles Wiškowsky, 2552 W. 69 
fepublic 8331.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Paraavimui

BARGENAS
Parsiduoda mūrinis namas — 5 

flatų South Sidėj. — Pečiais apšil
domas 2 po 5 kambarius — 3 po 4 
kambariui. Rcndos į mėnesį $150. 
kaina $13,500. $3500 įmokėti, liku
sius lengvais išmokėjimais, arba
mainysiu ant 8 flatų, arba biskį di
desnio namo. Turi būt South Si
dėj. Nesenesnis kaip 5 metų.

Atsišaukite nuo 1 iki 4 po pietų.
6951 S. Unior/ Avė.

2-ros lubos 
Englewood 7927 

Agentai neatsišaukite

PARDAVIMUI arba mainymui 
medinis namas, 4 pagyvenimų. Ce
mentinis beizmentas, graži vieta 
dėl gyvenimo, kaip parke, moder
niški įtaisymai. 11415 Harvard avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių medi
nis cottage, šalyj lotas. Galima lai
kyti karves ir paukščius. Parduo
siu arba mainysiu j miestavą dides
nį namų. Matyt galima kasdie po 
4 v. v. Nedėliom visą dieną. 

10717 S. Albany Avė.
Mt. Grcenvvood, III.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimu mu
ro namas po G kambarius. Namas 
vienų metų senumo; įtaisymai vė
liausios mados. Randasi labai ge
roj vietoj — netoli parko ir karų 
linijos. Pardavimo priežastis yra 
labai svarbi. Kam yra reikalingas 
namas, malonėkit greitai atsišaukti.

Ben. J. Kazanauskas 
2242 W. 23 PI.

TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 
už “Cash” arba mainysiu į bunga
lovv bei į nebrangu dviejų flatų na
muką, 2 latai randasi prie 58-tos 
gatvės prie pat So. Harlem Avė. 
Visi įrengimai; kiti 2 lotai prie 69 
Place, tarp Central Park Avė. , ir 
Cravvford Avė. — vienas blokas nuo 
Marąuette Parko — čia tiktai yra 
šalygatviai ir vanduo. Visi lotai po 
30 pėdų. Kreipkitės tiesiai prie lotų 
savininko

MICKEVIČIUS
1739 So. Halsted St.

TURĖK NUOSAVUS NAMUS
30 pėdų lotas ant Califomia Avė., 
arti Marųuette Parko, mokyklos, ba
žnyčios ir karų linijos. Pirk dabar 
pakol kainos žemos. Mažas jmokė- 
jimas, likusius lengvais išmokėjimais.

J. A. LYNCH
40 N. Dearborn St. 

Central 3654

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
abudu kampiniai, vienas randas ant 
Ashland Avė. arti 79 St., o kitas ant 
Western Avė. arti 63 St. Gera vie
ta dėl aptiekos arba saliuno. Par
duosiu pigiai arba priimsiu į mai
nus bile ką kaipo dalį jmokėjimo.

WALTER J. PAUL
6601 So. Westem Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

PARDAVIMUI ar išmainymui % 
akro žemės, gazolino stotis ir 6 kam
barių namas ant 155-tos ir Lincoln 
Avė. Priimsime namą arba 2 fla
tų kaipo pirmą įmokėjimą. Kai
na $22,000.

TUŠČIAS lotas — Vernon arti 
83-čios, 50x125 pėdų, 15% įmokėti, 
o likusius ant lengvų išmokėjimų.

JOHN IBACH 
Real Estate, 

1046 E. 43 St.
Phone Oakland 4681

NAUJAS 6 kamb. mūrinis namas 
$7,450, $200 įmokėti ir $35 mėn. mo
kestis su procentais; 3 dideli mieg- 
ruimiai, gražiausia vidaus užbaigi
mas su “textone” sienoms. Visos vi- 
gados yra įbudavotos. Langų sieteliai 
ir langų uždangalai. Taipgi labai gra
ži 5 kamb. medinė bungalow $6,500, 
parduosiu arba mainysiu ant loto. 
Matyk šituos namus negu pirksi. 
Mehan & Malone Home Builders 6407 
Irving Park Blv., atdara vakarais.

MES TURIM GERIAUSIUS IR 
DIDŽIAUSIUS BARGENUS 

ANT NORTH SHORE
Nuosavybės čia kila vertėj 

kiekvieną dieną. PIRMOS KLE- 
SOS BIZNIO NUOSAVYBĖS, 
rezidencijų nuosavybės ir tuš
čios akrais žemės. Mes parduoda
me labai pigiai; šauk, rašyk ar 
telefonuok dėl sąrašo šių barge
nų.
J. H. SCHAFFER AND CO.

803 Ridge Avė., Wilmette, 
Tel. Wilmette 364

PARDAVIMUI 2 flatų po 4 kam- 
barius mūrinis namas, yra elektriką, 
gasas, toiletai, viškas ir baizemen- 
tas, randasi 953 W. 35 PI. priimsiu 
$1000 cash ir kitus pinigus mokėti 
kaip rendą, kožną mėnesį. Savininkas 

JOHN I. JAŠINSKI, 
2954 So. Loomis 
Lafayette 7143

ant

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
pagyvenimų bizniavas namas, randa
si Brighton Parke, kaina $6,500.

Savininkas mainys ant lotų arba 
farmos.

C. P. SUROMSK1S 
3352 S. Halsted St. 

Tel. Yards 6751

PARDAVIMUI namas su groser- 
ne, geroj vietoj. Kas myli biznį, 
tani yra proga pigiai nusipirkti. 
Priežastį pardavimo pafirsit ant 
vietos. 834 W. 53 Pi.

btidlnkuo.se



