
Į/^rmcis ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis A merikoj

—i NAUJIENOS
1739 South HaLtcd Street. Chtcago. 111inoie W 1 W • ą > • w~w ■» Ik ▼

T.1..1....r......i.»oo į The Litnuaman Daily News
Entarid u second-class inutter March 7, 1914 at the Post Office at Chlcafo, IU„ 

under the Act of March 3, 1879

f „y, .......... ■ ---------*-----------
TĄe Pitst Ąnd Greatest Lithudnian Dailu ln America

NAUJIENOS
Th« Lithuanian Daily Nkw«

PUBL18HED BY 0U LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO.. INC.
1739 South Halsted Street. Chicago. III noia 

Talephone Rootevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Kaina 3c.
- -------

Kauno Spaudos Reveliacijos ' ir nusizJ^I

1. — “Niekas manęs nemyli, 
— nusižudysiu,’ skundėsi savo 
mokyklos draugėms Marie Gil
ium, 13 metų 
kas netikėjo, 
rytų.

Parėjus iš

apie Gen.Zakorskio Žlugimą
Tasai lenkų karininkas, kuris priešinosi 

Pilsudskio sukilimui 1926 metų gegužės 
mėnesį, vėliau buvęs slaptai Pilsudski- 
ninku nudaigotas.

VARŠAVA, spalių 1. [Chica- 
go Daily Ne\vs Iforespond. Dar- 
sie Gillie.] — Lietuvos laik
raščiai paskelbė tariamas vie
no buvusio lenkų generalinio 
štabo karininko reveliacijas 
apie lenkų generolo Vladislovo 
Zagorskio prapuolimą 1927 me
tų rugpiučio mėnesį ir tas vėl 
atgaivino susidomėjimą tąja 
paslaptimi.

Kaip žinoma, gen. Zagorskis 
vadovavo pasipriešinimui prieš 
Pilsudskį, kai pastarasis 1926 
metų gegužės mėnesį padarė 
sukilimą. Netrukus po to jis 
buvo areštuotas. Gen. Zagorskį 
kaltino, buk jis, būdamas lenkų 
aviacijos viršininkas, papildęs 
išaikvojimų. Uždarytas, kartu 
su trimis kitais lenkų genero
lais, karo kalėjime Vilniuje, 
gen. Zagorskis per daugiau

kaip metus laiko laukė teismo. 
1926 [1927] mttų rugpiučio 
mėnesį jis buvo pargabentas į 
VaršaVą, kad prirengtų savo 
apsigynimą.

Pasak oficialių skelbimų, 
gen. Zagorskis buvęs garbės 
žodžiu paleistas nuvykti j gerai 
žinomą pirtį. Dviejų karininkę 
lydimas, jis automobiliu aplei
dę snamus, ir prapuolęs.

Visą tą istoriją, paskelbtą 
Lietuvos spaudoje, lenkų vy
riausybė griežtai nugina.

Daily Ne\vs korespondentas 
sako, kad istorija esanti įtarti
na ne tik dėl to, kad jų skel
biąs išdavikas — jei jis tikrai 
esąs lenkų karininkas, bet ir 
dėl to, kad j nužudymą genero
lo Zagorskio esą, girdi, įveliami 
beveik visi žymus Pilsudskio 
rėmėjų ratelio nariai.

Chicago, III., Antradienis, Spalio-October 2 d,, 1928

mergaite, bet nie
kad ji taip pada-

mokyklos namo, 
Mario užsidaro savo kambarė
ly ir nusišovė.

Darbo sekret. Davis 
kalba apie “industri

ne revoliucija”
Kadangi įvedamos mašinos pra

monėj išstumia darbininkus 
iš darbo, turės būt sutrum
pinta darbo diena.

Smerkia konserva
torius dėl trukdymo 

nusiginkluoti
BIRM1NGHAM, Anglija, spa

lių 1. — Kalindamas čia vakar 
dideliame susirinkime, Ranisay 
MacDonuld, Darbo partijos va
das, kaltino konservatorių val
džią dėl statymo kliūčių tarp
tautiniam nusiginklavimui.

Jis pranešė, kad antradienį 
[šiandie] įvyksiančioj čia Dar
bo partijas konferencijoj jis 
pasiūlysiąs rezoliuciją, kad vi
sos ginkluotės formos butų 
tarptautiniu susitarimu griežtai 
sumažintos.

Po diktatūros batu
Mussolini šaukia redaktorius' 

pasakyti jiems, ką jie turi 
rašyti

ROMA, Italija, spalių 1. — 
Diktatorius Mussolini šaukia 
spalių 10 dieną fašistinių Itali
jos laikraščių redaktorių konfe
renciją Romoje. Toje konfe
rencijoje Mussolini pasakys 
jiems, kokias nuomones redak
toriai turi teisės pareikšti, ko
kią politiką jie turi remti ir 
kokios rųšies žinias jie turi sa
vo laikraščiuose spausdinti.

laja proga Mussolini prašys 
savo redaktorius uoliai prisidė
ti prie to, kad 50 tūkstančių u- 
kininkų delegatų demonstracija, 
kuri netrukus įvyks, turėtų juo 
didesnio pasisekimo. Mussolini 
nori, kad visame krašte, dagi 
visame pasauly, skambėtų gar
sas apie tai, kaip Italijos ūki
ninkai džiaugiasi fašizmo vieš
patavimu.

Du nusikaltėliai nužu
dyti elektros kėdėj

BELLEPONTE, Pa., spalių 
1. — Rockview baudžiamajame 
kalėjime šiandie tapo elektros 
kėdėj nužudyti du nusikaltėliai, 
Wm. Phillips ir Jesse Parker. 
Mirties bausmei abudu buvo 
pasmerkti už žmogžudybę api
plėšimo tikslu.

Kaip Amerikoj vyk
doma prohibicija

Per 60 dienų prohibicininka: 
tris asmenis užmušė, daug 
kitų sužeidė

VVASH1NGTONAS, spalių 1. 
— Prohibicijos vykdytojai savo 
brutalumu ir nedorumu per pa
starus du mėnesius sumušė vi
sus pirmesnius rekordus: per 
tą laiką probibicijos administra
cijos šnipai krašte tris pilie
čius užmušė, keliolikę kitų su
žalojo ir vieną mokyklos mer
gaitę prigavo, eidami “tarny
bos pareigas”.

Nuo pat priėmimo Volsteado 
akto, kuriuo prieš pusdevintų 
metų buvo įvesta Jungtinėse 
Valstybėse “blaivybė”, ligšiol 
federaliniai prohibicijos įstaty
mo vykdytojai nugalabiję 184 
žmones, skaitant kartu ir tuos 
40 vyrų, kurie žuvo jūrių dug
ne, kai svaigiųjų gėrimų kon
trabandą gaudąs pakraščių sar
gybos laivas Paulding užgave 
ir paskandino submariną S-4.

į tą skaičių neįeina dar tūk
stančiai kitų piliečių, kurie bu
vo nugalabinti arba sužeisti at
skirų valstijų ir municipalinių 
prohibicijos agentų.

Brazilijos studentai ne
kenčia fašistų nė jų 

užtarėjų
RIO DE JANE1RO, Brazilija, 

spalių 1. — Porto Alegre mies
te, Rio Grande do Sul valstijo
je, braziliečiai studentai puolė 
vokiečių laikraščio Deutsch- 
post įstaigą. Sudaužę viską vi
duj, jie baldų laužus išmetė 
gatvėn ir sudegino.

Studentai buvo įtūžę dėl to, 
kad tas laikraštis įžeidė Sao 

( Paulo studentus, kurie nesenai 
puolė ten fašistų laikraščio II 
Piccolo spaustuvę dėl įžeidimo 
vienos brazilietės rašytojos.

Pranešimai iš Porto Alegre 
sako, kad dabar ten bijoma 
susikirtimų tarp braziliečių ir 
vokiečių.

MONTREAL, Kanada, spa
lių 1. — šiandie tapo įsteigta 
oro pašto tarnyba tarp Kana
dos ir Jungi. Valstybių.

CLEVELAN1), Ohio, spalių 
1. — Kalbėdamas čia valstybės 
tarnautojų asociacijos konven
cijoje, .James Davis, darbo se
kretorius, pasakė, kad pramo
nės meclianizavimas mašinų į- 
vedimu taip daug darbininku 
išmeta iš darbo, kad darbo lai
kas būtinai turėsiąs būt su
trumpintas.

Mašinos, sakė jis, taip spar-
čiai meta žmones iš darbo, kad 
negalima parūpinti jiems darbo 
kitose pramonėse. Visose musų 

didžiulėse pramonėse įvedamos 
mašinos su mažu žmonių skai
čium nuveikia tiek darbo, ku
riam nuveikti pirmiau reikėjo 
daugybės darbininkų Tai de
dasi taip dideliu maštabu, kad 
susidariusią naują situaciją ga
lima tikrai vadinti industrine 
revoliucija.

Darbo sekretorius privedė 
daug pavyzdžių, parodyti, kaip 
naujų mašinų įvedimu daugybė 
darbininkų išmetama laukan iš 
darbo. Nauja mašina plytoms 
dirbti, pav„ gali per valandą 
pagaminti 40 tūkstančių plytų, 
nulyginti su 450 plytų, paga
minamų vienoj senoj plytinėj 
nėr astuonias darbo valandas. 
Nė viena pramonė neišvengs 
’ndustrinės revoliucijos. Maši
nos, visais atžvilgiais yra pa
laima žmonijai. Tik atveju, kur 
jos gimdo nedarbą, nors ir lai
kinį nedarbą, jos‘sudaro pro
blemą, kurios mes negalime ig
noruoti.

Mašinos užima darbininkų 
vietas daug greičiau, negu ga- 
ima jiems surasti kurio nors 
naujo užsiėmimo. Ir jeigu ne
jus pasistengta surasti būdų ne
darbo klausimui išspręsti, pa
dėtis veikiai pasidarys labai 
rimta.

Darbo sekretorius Davis pa
sakė, kad darbininkai, kuriuos 
mašinos išmeta iš darbo, esą 
nuostolis visiems. Jie nebegali 
jrodukuoti patys, jie nebegali 
nei pirkti, ką kiti produkuoja, 
ir jei tam nuostoliui bus leista 
toliaus augti, tuomet susidarys 
milionai žmonių, neturinčių 
nrogos būti gamintojais ir ne
galinčių būti pirkėjais gaminių, 
o dėl to nukentės visa nacija.

------ >— —

Komunistu ir respu
blikonų kautynes

Hamburge
LONDONAS, spalių 1. —Ex- 

change Telegrapho pranešimu, 
Hamburge, Vokietijoje, vakar 
įvyko kruvinų kautynių gatvėse 
tarp komunistų ir rospubliki- 
ninkų.’ Vienas asmuo buvo už
muštas ir daugiau kaip dčPšim- 
tai sužeisti, penkiolika jų pa
vojingai. u

(Atlantic and Pacific Photo]

Myron T. Herrick, Amerikos ambasadorius Francijai, ku
ris su Lindbergh’u atlėkė iš Clevelando į Chicagą.

Sako, Trockis ir visa 
jo šeima serga

Sovietų valdžia daranti kliūčių 
jam dagi daktariškos pagal
bos gauti

BERLYNAS, spalių L —Ber
lyniškis trockininkų laikraštis 
Volkswille, turis tiesioginių su
sisiekimų su Trockio, gavo iš 
jo laišką, kuriame buvęs Leni
no draugas ir sovietų karo ko
misaras skundžiasi, kad jis ir 
visa jo šeima rimtai sergą.

Trockio liga taip pablogėjus, 
kad jo rankos sutinusios ir jis 
visai nebegalįs nieko dirbti.

Volks\ville sako, kad sovietų 
valdžia visai nekreipianti dė
mesio' į Trockio sveikatos pa
dėtį, dagi daranti jam sunku
mų gauti mediciniškos pagal
bos. Tuo tarpu, sako laikraštis, 
būtinai reikia, kad Trockis bu
tų perkeltas kur į sveikesnę 
vietą.

Rusijos vėliava Franco 
Juozapo Žemėje

OSLO, Norvegija, spalių 1.— 
Norvegus ima nerimas dėl pra
nešimų, kad sovietų valdžios 
'sakymu rusai iškėlę sovietų 
Rusijos vėliavą Frano Juozapo 
Žemėj ir tą salyną paėmę Ru
sijai.

Norvegija yra vienintelis 
kraštas, turįs ekonominių inte
resų Frano Juozapo Žemėj, ku
rią ji naudoja kaip ronių me
džioklės bazę.

Chicagai Ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš dalies debesiuota ir šal
čiau; vidutinis ir stipresnis, 
daugiausiai žiemių vakarų vė
jas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 51° ir 68° F.

šiandie saulė teka 5:46, lei
džiasi 5:34. Mėnuo teka 7:32 
vakaro.

Sūnūs išdavė tėvą
DĖS MOINES, la., spal. 1. 

— čia tapo suimtas John Reed, 
48 metų amžiaus, kuris prieš 
šešioliką metų užmušė savo 
žmoną ir nuo to laiko slapstėsi. 
Dabar .jį policijai išdavė jo pa
ties 18-kos metų sūnūs.

“Čeką” susekus dar 
vieną kontrevuliu- 
cinę organizaciją

MASKVA, spalių 1. — Ofi
cialu sovietų telegrafo agentū
ra TASS praneša, kad Krasno- 
dare, šiaurinėj Kaukazijoj, so
vietų jKjlitine policija susekus 
naują kontrevoliucinę studentų 
organizaciją, atkreiptą prieš 
sovietų valdžią.

Pasak politinės policijos, tos 
antisovietinės studentų organi
zacijos vadai esą buvusių caro 
laikais karininkų ir Činovnikų 
vaikai. Kontrevoliucininkai pla
navę išsprogdinti fabrikus, val
džios trobesius ir išgalabinti 
sovietų valdininkus.

Maurai paleido- francu- 
zų aviatorių

RABAT, Francuzų Morokka, 
spal. 1. — Francuzų aviato
rius Vidai, kurį rugsėjo 22 die
ną buvo suėmę maurai, kai jis 
buvo priverstas su savo pašto 
aeroplanu nusileisti žemėn, ta
po vakar paleistas.

Nuo munšaino vienas 
asmuo mirė, 15 guli 

ligoninėse
NEW YORKAS, spalių 1. — 

Nuo nuodingų svaigalų ir mun
šaino vakar New Yorke viena 
moteriškė mirė, dvi kitos mo
teriškės guli be sąmonės ir vei
kiausiam ebepasveiks, o trylika 
vyrų, svaigalais užsinuodijusių, 
nugabenti į ligoninę.

Atnaujino svaigalų 
žmogelio sutartį

WASIHNGTONAS, spalių 1. 
— Jungtinių Valstybių ir Ang
lijos sutartis dėl svaigiųjų gė
rimų šmugelio tapo atnaujinta 
dar vieniems metams.

Lietuvos Žinios
Šaukia teisman duonos 

kepyklos savininką
KAUNAS. — Sveikatos de

partamento parėdymu, miesto 
gydytojas tikrindamas duonos 
kepyklas ir limonado dirbtuves, 
rado, kad Chonalio Katekino 
duonos kepykla Kauno mieste 
labai nešvari ir duona nešvariai 
laikoma. Surašytas protokolas 
ir savininkas bus traukiamas 
teisman.

Naujas Albanų karalius 
atsigėrė kraujo

11 žmonių viešai pakorė, 200 
kitų sumurdė į kalėjimą

BELGRADAS, Jugoslavija, 
spalių 1. — Laikraščio Politika 
gautas iš Durazzo, Albanijoj, 
pranešimas 'sako, ten rinkoje 
tapę viešai pakarti vienuolika 
asmenų, tariamų sąmokslinin
kų prieš naująjį Albanijos ka
ralių Zogu.

Egzekucija buvus įvykinta 
paties Zogu įsakymu per dvide
šimt keturias valąndas nuo 
sąmokslo susekimo.

Be to suimta esą dar du šim
tai piliečių, įtariamų kaip są
mokslo dalyvių. Tapus paskelb
ta karo padėtis.

Antisemitų senatorius 
suspenduotas visam 

mėnesiui.
BERLYNAS, spalių 1. —Del 

jo piudomos prieš žydus kal
bos, Hamburgo senatas visam 
menesiui suspendavo iš posė
džių senatorių Rotmanną.

Savo kalboj senate Rotmanr 
piktai puolė žydus, kaltinda
mas juos dėl visu Vokietijos 
vargų ir reikalauflainas, ka*d 
visi žydai butų išguiti iš vo
kiečių žemes ir kad iš viso “su 
tais parazitais” butų pradėta 
griežčiausia kova.

Pirmininkas keletą kart’., 
bandė sustabdyti kalbėtoją, bei 
kad senatorius Rotmann visai 
neklausė, jis buvo prievarta iš
vestas iš posėdžių salės ir vi
sam mėnesiui suspenduotas.

Iš Darbo Lauko
Tekstilės įmonių streikininką 

atmeta kompromisą su sam 
dytojais

NEW BEDFORD, Mass. 
spalių 1. — Iš septynių teksti
les darbininkų unijų, priklau
sančių New Bedford Textile 
Coucil, dauguma nubalsavo at
mesti sumažinimą algų 5 nuoš. 
kaip kompromisą, kurį reko
mendavo valstijos arbitražo ko 
misija ir piliečių tarpininkavi
mo komitetas, ir kurį tekstilės 
fabrikų savininkų asociacijf 
sutiko priimti.

New Bedfordo tekstiles fab
rikų darbininkų streikas, kilęs 
dėl to, kad samdytojai bandė 
nuskelti 10 nuoš. algų, trau
kiasi jau dvidešimt penkios 
savaitės.

Despotijos mėgsta “pui 
kauti” uniformomis
VIENA, Austrija, spalių 1.— 

Bulgarijos švietimo ministerija 
išleido dekretą, kuriuo reika
laujama, kad visos Inokyklų 
mokytojos ir valstybės tarnau
tojos dėvėtų uniformomis, ku
rios bus vėliau vyriausybės nu
statytos. .

No. 233

Dar apie konfliktą Lie
tuvos Valstybės teatre

KAUNAS. — Teko sužinoti, 
kad konfliktas turis principia- 
linį pobūdį.

Pavasarį operos artistams 
buvę pridėta algų netgi jiems 
neprašant. Artistai išvažinėjo 
kur kas atostogų ir ramus lau
kė sezono pradžios. Sugrįžę iš 
atostogų, jie netikėtai sužinojo, 
kad sutartys anuliuotos ir dau
geliui algos sumažintos. Ir čia 
esą matyti tam tikrų, teatru 
suinteresuotų, asmenų įtaka. 
Visi netikėtumai tiek paveikę 
kai kuriuos artistus, kad apie 
dešimts jų naujai pašildytų su
tarčių nepasirašo ir jau apie 
savaitę laiko teatran nevaikš
čioja. Ir tai esą ne tiek dėl al
gų, kiek dėl suvedžiojimo.

Kai kurių aktorių nusivyli
mas esąs tuo didesnis, kad jie 
buvę angažuojami žymių Euro
pos teatrų, bot, sudarę sutartis 
su savo teatru, atsisakę nuo 
pakvietimų. Pranešama, kad su
tarčių nepasirašo pirmaeilės 
operos jėgos.

“Echo” praneša, kad žymiai 
sumažinta algos pp. K. Petraus
kui, Sodeikai, Grigaitienei, Rut
kauskui, Rakauskaitei ir k.

Gandai apie kunigų 
mugę suklaidino 

žmones
KGVARSKAS, Ukmergės ap

skrity. — Rugpiučio 17 ir 18 
d. pasklido gandai, kad rugpiu
čio 19 d. Raguvoje busią nepa
prastos iškilmės: atvažiuos vy
skupas, suvažiuos 40 kunigų, 
mišias laikys šventoriuje, pa
mokslą sakys iš varpinyčios 
per garsiakalbius, ateisią iš 
Kovarsko, Taujėnų, Traupio, 
Troškūnų, Panevėžio ir kitų 
apylinkių su procesijoms. Tą 
dieną nebusią nė vieno kunigo 
apielinkinčse bažnyčiose, nes 
visi bus Raguvoj.

Raguvoj bus mokinių ir ap
linkinio jaunimo, įvairiausių iš
dirbinių paroda. Po to nepap
rasta eisena ir kt.

Daugelis žmonių norėjo pa
matyti tas iškilmes. Sekmadie
nį vieškeliu nuo Kovarsko į 
Raguvą važiavo ir ėjo daugybė 
žmonių, — daugiau kaip į ko
kius atlaidus. Kaip nustebo 
žmoneliai, kai nuvykę į Ragu
vą rado tik rajoninę pavasari
ninkų konfęrenciją. Jokio vys
kupo ir jokių demonstracijų ne
buvo. Be to nuo 11 valandos 
dienos pradėjo smarkiai lyti ir 
lijo visą dieną. Grįžo žmone
liai baisiai sulyti, pykdami kei
kė tuos, kas skleidė tokius gan
dus.

Derliaus nėra
PAKRUOJIS. — šiemet ūki- 

linkai susirūpinę blogu der- 
’ium, nes vasarojaus visiškai, 
galima sakyti, nėra; jei bus il- 
jas ir šiltas ruduo, tai dar pri
brinks iš laukų pašaro. Bugių 
derlius mažesnis kaip vidutinis. 
Užderėjo tik kviečiai.

Norėjo nusiskandinti
KRAŽIAI. — Rugpiučio 25 

1. ties šukštos malonu Kra
žantėje norėjo nusiskandinti 
n-lė N., bet pastebėję žmonės 
ią išgelbėjo. Policijai ištyrus 
savižudystės tikslą paaiškėjo, 
kad ji tai dariusi dėl nesantai
kos su giminėms.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Roosevelt 3073
Tai yra “Naujienų" Redakcijos 

naktinis telefonas

“Naujienos" jau senai turi 
šešias telefono linijas. Tos lini
jos namo viduj išsišakoja j 17 
vietų su 17 kalbamųjų aparatų. 
Keturios linijos, būtent Roose
velt 8500, 8501, 8502 ir 8508 
eina j sujungtuvą, per kurį ga
lima pasišaukti bile vieną sky
rių ar asmenį dirbantį “Naujie
nose". Dvi tiesioginės linijos 
eina i garsinimų skyrių ir yra 
naudojamos tik šaukimui iš vi
daus, garsinimų ir kolektavimo 
reikalais. Dabar ir Redakcija 
turės tiesiginę liniją, per ku
rią byle kada galės prisišaukti 
ir perduoti žinias.

Kiekvienas “Naujienų" repor
teris ar reporterio draugas no
rėdamas paduoti žinią vakare 
po aštuntos vai., prašomas yra 
telefonuoti: “Roosevelt, three o 
seven three“. šiuo telefonu 
prišauksi! vyriausj “Naujienų" 
reporterį—p. Pošką, korespon
dencijų ir kitokių skyrių vedė
ją—p. Baroną ir telegrafinių— 
vėliausių žinių redaktorių— p. 
Lalį. šiuo telefonu prašoma yra 
naudotis visi užinteresuoti tik 
žinių reikalais nuo astuonių iki 
pusė pa dešimtos vakare. Die
nomis visokiais reikalais reikia 
šaukti: “Roosevelt, eight five 
hundred".

(Pacifi9 ind Atlantic Photo]

Princas Bertil, Švedijos sos
to įpėdinio sūnūs, kuris lapo 
nubaustas už greitą važiavimą. 
Jo automobilius apvirto ir vie
nas važiavusiųjų liko užmuštas. 
Princas yra 16 metų amžiaus'.

Cicero
Makabilių nelaimės.

Naktį iš šeštadienio i sekma
dienį greitai važiavo didelė ma
šina. 'Pieš 11-ta gatve ir 51-ma 
avenue ji smogė į namą, nuver
tė gonką (purčius) ir supurtė 
visą namą, išgąsdino miegoju
sius. Vadinasi, atėjo gadynė, 
kad ir miegančiam name pavo
jus gręsia.

Cicero
Susirinkimai.

bukite

Atsiminkit visi: Roosevelt 
3073 ir užsirašyk it tai į savo 
užrašų knygelę, nes Telefonų 
Knygoje po “Naujienų" vardu 
šio numerio nerasit.

Roseland
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra

telio susirinkimas bus šį vakarą 
8 valandą Strumilo svetainėje, 
Artinasi Ratelb rengiamas va
karas, todėl visi nariai būtinai 
susirinkite. Valdyba.

Nesenai p. Malachausko vai
stinės langą iškūlė taipjau au
tomobilius. Butų gerai, kad lan
gai butų geležiniai: daugiau 
autų susikultų.

♦ ♦ ♦

Taipgi pereitą šeštadienį vie
nas drąsuolis kumščiu suskaldė 
didžiausį kooperatyve# krautu
vės lango stiklą.

Iš kapinių
Petrulionb laidotuvės.

Nauja Grožė Jūsų 
Drabužiams

Rašo Mae Martin

------------- Jus galite išrodyti pa- 
traukianti ir madinga be 
didelių išlaidų. Išmokit 
priduoti naują grožę ir 

r-------iva'rumą savo drėsėms ir
v V/y priduoti individualumą ir 
Ai patraukimą kitiems ną-

mų daiktams i magišku 
J JįC V naminiu spalvų gaivinimu 

ar dažymu. Tikrai geros 
pasekmės -a Ii mos yra tik 
ku P*a<lond Dažytais. Kiek 

\ vienas pakelis yra pasek- 
m ė 50 melų dažylų dary- 

iff/JHmo. Jie niekad nesubėgs, 
nepadarys dėmių ar ruo

žų. Jie yra tikri dažytai, kokie bu
vo vartojami drabužius darant.

Diamond Dažylus lengva vartoti. 
Visas žinojimas’ yra dažyluose. Ma
dingos spalvos magiškai iškila virš 
išėjusių iš mados ar nublukusių 
spalvų. Reikalauk Diamond Dažylų 
ir neturėsi susivylimo.

“Collor Craft, mano nauja didelė 
knyga pilna dolerius taupinančių 
pamokinimų, bus pasiųsta jums DY
KAI. Rašykit Mae Martin, Dia
mond Dyes, Burlington, Vermont.

LEISKIT MANE PA-
SAKYT JUMS 

Dovanai Patarimas
Pavelykit D-rui C. C. Singley 

patarti jums. Jis yra patyręs 
visose ligose. Jis turi 40 metų 
praktikos ir gali gydyti sifilį, 
nerviškumo, draugijines ligas, 
pagelbės jums atgauti vyrišku
mą, faktinai jis gali subudavoti 
iki tokio vyro koks buvote pir
miau. Ten yra tik vienas pasto
vus ir tikras gydymas ir jis 
vartoja jį.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 W. Jackson Bcul.

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150

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

■ ■■ -..1 — - .

Laidotuvės paprastos: tau
tiškose kapinėse, ant kalnelio, 
inteligentijos tarpe.

Žmonių apstus būrelis — apie 
200 asmenų, šį kartą cicerie- 
čiai, kaip ir visados, pasižymė
jo lydėjimu savo kaimyno. Ly
dinčių tarpe matosi įžymesni 
Cicero gyventojai — Milauc- 
kai, Jukniai, Lukštą, Ketvir
čiai ir kiti.

Prie duobės laiko prakalbą 
S. Dargužis, kuris trumpai, bet 
jausmingai vėlionies sunkų gy
venimą nupiešė; kalbėtojas- y- 
patingai pabrėžė savo mintis 
apie ypatus, kurios ardo šeimy
nų ramybę.

Anot p. Dargužio kalbos, ve
lionis buvo doras, darbštus ir 
ramus žmogus, siekiantis kil- 
tesnio tikslo. Vienok jo šeimy
ninis gyvenimas arškečiais klo
tas. lodei jis daug vargingų 
dienų turėjo pergyventi savo 
trumpam amžiuje.

Keistas yra elgusis kai kurių 
žmonių kapinėse, tiesiog pikti
nantis, ues, matyti, pas tuos 
žmones nėra jokios nuovokos, 
kaip užsilaikyti kapinėse.

Gėda, kad keletas ignoruotų 
įsimaišo j gražų dalyvių būrį 
ir ardo jausmingą ir liūdną 
lipą. — Buvęs.

1 Neramumai Nakties I. 
Laike? Į

Mr. Auarunt MiU-hcll, MeMllluii. Ml<h.. 
•ako. "A* budavuii m-rumu* po atsigulimo 
vakare j lova- P<> darbo vuktą-o vok tik 
galėdavau pareiti nuiiid. Mano koių* pamig
davo. inuno kaului nkuudėduvo, :i4 buvau 
labui »umonkę«. Nuiru-To'ie oadurė niui4- 
fiuju žmogumi ir juuėl tio*f dabar juti- 
iicbiiiH. bubur nu mąnim nieko blogo nėra." 

bimdvkit iinu vi«oj laly) uvelkatn bildu- 
vojau<ta* gyduoles. Je| ji)* juitėlatėH e|f|>.- 
na*. HiTgute, menka*, nuvargę*, uervuota* 
urba turite jiiRstii arba pūsle* nemalonu- 
nią*. 'Niigu-Tonc taipgi nuteiktu pti*il*inunl| 
ir rami) miegi). suteikia geresni apetitų, pa
gelbsti virįkudiimui,- sustiprinu vi*ų kūnu 
statuma, padaugina Hariimi) dėl menki) žmo
nių NiiguTono purduodumuH vųiidlnėKo ir 
jo* turi paunlbėti. o Jei ne, tui nieko ne
kainuoju. Žiūrėkit guranti J 4 uut kiekvieno 
pakelio.

SLA. 191 kp. nariai 
visi antradienio vakare Liuosy- 
bės svetainėje. Yra svarbių rei
kalų. Tarpe kita ko, bus renka
mas komitetas rengiamam va
karui. Bus ir daugiau visokių 
tarimų taip apie SLA. kaip apie 
pačią 191 kuopą.

♦ ♦ #
Trečiadienio vakare Lukšto 

svetainėje įvyks susirinkimas 
lietuvių namų savininkų Im- 
provement kliubo. Kam rupi jo 
savastis ir apielinkės gerovė ir 
ateitis, tas privalo lankyti susi
rinkimus, nes nuo prapvrterių 
daug kas priklauso.

Ketvirtadienio" vakare prasi
deda nauja serija, paskutinė
šiais metais. Kas nori pradėti 
taupyti centą prie cento, tai 
tam dabar laikas. O 
siems žinoma: Grant 
real estate ofise, 1 1-ta 
49-th Court. 

♦ ♦ ♦
Penktadienio vakare Raudo

nos Rožės kliubo susirinkimas. 
Susirenka paprastai pas Lukš
tą. O šeštadienis bus liuesas.

. *:* o ♦

Pradžia mėnesio. Ji esti čia 
visuomet “bizi." — Ciceronas.

mo Komitetas rengia vakarą, 
kuriame ir “Birutė" išpildys 
dalį programos. Neužilgo po to 
įvyks “Birutės” sezono atidary
mo koncertas. *

Darbo tad birutiečiams 
pusėtinai daug. Repeticijos 
pradėta laikyti du kartu

yr6 
jau 
per 

savaitę, šiandien 8 vai. vak. ir
gi bus birutiečių repeticija. Vie
ta — Gage Parko svetainėje 
(W<stern ir 55-ta gatvė). —R.

Staigi mirtis ištiko 
lietuvį ristiką

vieta vi- 
VVorks 

gatvė ir

Iš Birutės
Pirmas “Birulės" pasirody

mas šį sezoną bus spalių 9 d. 
Mat, tą dieną Vilniaus Vadavi-

Vaikų kosulys!
Turi būti aualubilytas pirm 
pnaidary* pHVolimru. Suh- 
tnbilykit ti) diikinnntl ku- 
tonimi) hu Severa’a Comrh 
Bakam, patinkanti vai
kam* Ir HuaiuriiMium* 
per 41> metu*. Malo
nu*, aiuigUH, velkn- 
mliiKHM. Jiimij ap- 
tiekininka* turi jų. 

Ar 60c.

^-StVERA’S 
COįĮGH BALSAM

" ■ -—T ■ ■ 1 —

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

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

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

FASHION MILLINERY SCHOOL
190 N. State St. (lOth Floor) 

Tel. Randolph 271*8
JOS. F. KASNICKA principalas

—Paduokite vandens atsiger- tės, ir Cibulskis, jaunas, diktasi 
vyras, atletas, persiskyrė su 

Gavo jis vandens, atsigėrė ir šiuo pasauliu.
tuojaus pasijuto blogai. Pradė
jo aimanuoti, ėmė vemti.

Skubiai draugai pašaukė
daktarą. *

Kol daktaras atvažiavo, pra- miręs nuo širdies ir inkstų li- 
slinko kokia 18 minučių. Pasi
rodė daktaras. Dar trys minu-

Pirmadienyje buvo koronerio 
tyrinėjimas p. Zolp laidotuvių 
įstaigoj 1646 Wiest 46 st. Pripa
žinta, kad Ignacas Cibulskis

iš vėlionies brolio Karolio na
mų, 4609 So. Paulina st., į Lie
tuvių Tautiškas kapines. Kūną 
išlydės kaip 2 vai. po pietų. 
Laidotuvėse patarnauja p. I. J. 
Zolp laidotuvių įstaiga. — Rep.

gos.
į Laidotuvės !bus trečiadieny

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Šeštadienio vakare, rugsėjo 
29 d., gerai žinomas lietuvis ris- 
tikas, Ignus Cibulskis, gyv. 
1621 So. 48th Court, Cicero, III., 
atvažiavo į Chicagą pasitreni
ruoti.

Bridgeport gimnaziume, ku
ris randasi tame pačiame tro
besy ką ir Universal State 
Bank — būtent 814 Wesl 33rd 
Street.

Apsivilkęs triko, jis s'tikybo 
ristynėms su draugu. Kilosi ko
kias 10 minučių.

Po to Ignas Cibulskis suma
nė tampyti sprenžiną ar kilno
ti svaras. Erno mankštintis. Bet 
paskui sako:

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

B AVĖ R

Does not affect 
the Heart

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurj 
virš penkis
Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritiltus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

gydytojai prirašinėja po r 
metus nuo

„Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
Tu paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims coredoj ihl vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas vi&ada.

908 VV. 11 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

se

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 tikrą ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

Kambariai 1012, 101b, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

Gana švelnūs bile kam
... o vis dėlto jie patenkina

*OUMAIŠYTI tabakus yra vienas daly-
kas . . . bet sumaišyti ir vėl, taip 

sakant, kryžiavai permaišyti tabakus, 
taip kad suteikt ir švelnumą ir skonį, 
lai jau yra Chesterfield būdas!

Chesterfields patenkina. Jie turi pil-

nib gausų, visapusišką skonį, taip kad 
paprasto šiaip tik švelnaus cigareto 
skonis atrodo be druskos, palyginus su 
jaisiais.

Jie yra ivelnia ... o vis dėlto • •« jie 
patenkina^
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NAUJIENO
JAU EINA Į LIETUVĄ

Lietuvos žmonės su pasigerėjimu skaito “Nau
jienas”, nes “Naujienose” jie randa Amerikos 
lietuvių gyvenimo atvaizdą ir neįkainuojamo 
dvasiško peno dėl savęs.

Bet sunku. Daugelis žmonių Lietuvoje neturi 
lėšų užsiprenumeruoti sau “T 
bėkime jiems!

aujienų” - pagel

LAIKINAS PRENUMERATOS NUPIGIN1MAS

i

•?

i

□

□

□

Himnui

TIK IKI SPALIO DEŠIMTOS

“Naujienų” prenumerata į Lietuvą metams $7.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St Chicago, III
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Tarp Ghicagos 

Lietuvių

Džianitonams per 
sergėjimas

šeštadienyje, apie 5-6 vakaro, 
butan, kur gyvena Povilas Dau
baras (7400 Stevvart avė.), 
šeimininkų nebuvo namie, 
briovė piktadariai. Pavogė 
šuniuką. Gal piktadariai 
daugiau žalos butų padarę, 
nesuspėjo, nes 
Daubarų sunūs.

Pirmadienyje, taip apie I v. 
po pietų, kai pats Daubaras iš
ėjo iš namų, pasirodė nužiurė-

kai 
jsi- 
tik 
ir 

bet
namo parėjo

MURIN1S arba MEDINIS
Geros ryšius pastatyti garažai

$10 jmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamės budavojime 
garažų, parčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime jį. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už toki darbą 
jus interesuoiatės.

kurj

j Porčius
Namo pakėlimas

Į J Cementinis pamatas
Abelnas pertaisymas

Į į Naujas namas ir finansavimas
Vardas ................... w..............................

Adresas ................... . ............... —- -

Quality Construction Co,
North S ha re ofisas ir Vardai, 

4588 W. Addison St.
Tekph^ne Avenua 4718

RUPTURĄ
IŠGYDOMA

Be
Peilio

mnr Be
J Skausmo

Šaltas protas pasako mums, kad 
tinkamiausia viela išsigydyti ruptu
rą yra ten, kur kiti ją išsigydė. Ma
no rekordai užveria vardus šimtų iš
gydytų, patenkintų pacientų.

Skaityk ką p-as Mackowiak sako:
“Aš turėjau rupturą, kuri mane 

labai vargino. Aš nuėjau pas Dr. 
Flint gydytis ir jis mane išgydė sa
vo pastebėtinu metodu. Nejaučiau 
jokio skausmo ir neištikau iš darbo 
nė vienai minutei. Tai buvo penki 
metai atgal ir aš nuo to laiko jokių 
keblumų nebeturėjau. Aš sakau: eik 
pas Dr. Flint, jei nori rupturą iš
sigydyti.“

tinas žmogus. Jis—jaunas vy-’ 
ras, su duoble glasses, juod
bruvas, aukšta, šviesia kepure. 
Nepažįstamasis mėgino įeiti pp. 
Daubarų apartinentan. Bet pa
matęs, kad namie yra Daubaro 
moteris, pasisakė ieškąs džiani- 
toriaus darbo, jbėgo j skiepų, 1 
iš ten išėjęs perbėgo kiton gat
vės pusėn, įbėgo ten kieman 
neva pas džianitorių. Išėjęs, j- 
sėdo mašinon ir nuvažiavo.

Džianitoriai turėtų apsisau
goti. Apleisdami dėl darbo bu
tus turėtų gerai uždaryti duris 
ir, abelnai, apsižiūrėti, kad nu- 
žiurėtini žmonės nelandžiotų 
ir neslankiotų apie jų prižiūri
mus namus. — Rep.

(Pacific and Atlantic Photo]

Ispanus Juan de la Cierva, 
ntaujos rūšies lėktuvo išradėjas, 
šiomis dienomis jis savo išradi
mą demonstravo Paryžiuj. *

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais, čia teina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
24337—E. Damušienei dėl

A. Dumi ko 
Umantui 
Zakarevičiui 
Švėgžda

l.‘V7-h4—Aleksandrai Mandrijau- 
. v skaitei

13733—-Melanijai Zapolskaitei
13794—Teodorai Klei vienei
22721—Marei jonai Rimkienei 
13782—(Marijonai Kneižienei

MOKYKLOS NURSK, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TUR®- 

TU ŽINOTI ŠITA

Kensington
Du kliubai susivienijo.

Rugsėjo 27 d. įvyko LielUr 
vių Politiško ir Pašalpos Kliu- 
bo ir Lietuvių Improvement 
and Benefit Kliubo bendrus na
rių susirinkimas. Jame plačiai 
apkalbėta kliubų istorija, dėl ko 
jie susitvėrė, kokie laikai buvo, 
kada susitvėrė. Abelnai, apkal
bėta ir kitos draugijos jų tvė- 
rimąsi ir dabartinis jų stovis. 
Iš tokių kalbų pasirodė, kad vi
sos draugijos ir kliubai silpni* 
gyvuoja, kad juos išlaikyti to
linus priseina susivienyti. Susi
vienijus-, reikia pertvarkyti fi
nansus. Minėti kliubai suprato, 
kokiose aplinkybėse stovi. 
Jiem dviem kitos išeities nebu
vo, kaip susivienyti, šiame susi
rinkime pasiūlyta šiem dviem 
kliubam susivienyti, nieko vie
nas kitam nepridėdant. Duotas 
įnešimas, kad susivienytų. Įne
šimas priimtas aplodismentais. 
Nutarta bendrai pradėti veikti 
nuo naujų metų. Išrinkta komi
sija po tris iš kiekvieno kliubo 
parašyti naują konstituciją. Kai 
komisija parašys konstituciją, 
jos nuožiūros laikantis nutarta 
sušaukti bendrą susirinkimą 
abiejų kliubų priėmimui 
tucijos.

Komisija, darbavosi 
susivienijimui pridavė
kuris buvo priimtas su neku
rtais pataisymais. Tie visi pri
imti dalykai bus įdėti j naują

konsti-

kliubų

Vardas: Lietuvių
Pašei pos Kliubų

Vilkienei 
Tamošaitytei
Tereikienei

Moliušienei
Urbanui 
Giniočiui

mėne- 
po $6,

mokės
Pašai-

Rulevičiutei
Straupienei
Jenulauskui
Druktainiui

&
•>

B

56489—A.
56490 V.
56491—T.

249—A.
13736—Antanui Tauškėjai
13385—Teresei žiurienei
13772—Jonui Ragučiui
24435—Mykolui Bubalauskui
13749—Veronikai černauskytei
21833—Onai Zelepugienei
13771 Aleksandrai Kiltinavi- 

čienei
13759—Antanui Ūsui
13780—Barborai Gropštienei

yMienFbod 
Sours

Daugelis žmonių mano, kad jie tu
ri “užkietėjimą“, kuomet ištikrųjų 
yra viduriuose rūgščių, kurias gali
ma pašalinti i penkias ar dešimtį 
minučių. Veikmingas vaistas prieš 
rūgštis Phillips Milk of Magnesia 
greitai padaro virškinimą normaliu.

Phillips tuojaus panaikina visą 
rugštumą ir gasą tuoj po valgio. Jis 
pašalina visus nesmagumus, kurie 
gali kilti už poros valandų po valgio. 
Ir kaip smagus vaistas j j imti! Ir 
kaip geras jis yra dėl sistemos! Tai 
ne deginančioji doza sodos — kas 
yra tik laikinė pagelba geriausiame 
atsitikime — Phillips Milk of Mag
nesia daug didesniame kiekyje neu

tralizuoja rūgštis.
Sekamą kartą, kada didelis valgis, 

ar perdaug riebus maistas suteiks 
nors mažiausį nesmagumą, paban-

KĄLBftDAMA aukltamla mo- 
kyfc^Birinendnoni* apie aam«- 
nln* higiena, patyrusi diitrlk- 
to nu r M naaakl:

“Viena pagrindini* taisyk* 
llų dct merginų aveikatoa. rei
kia atlaikyti eletem* norma
liame etoyyje. Nonpalie mank- 
Itinimaa ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujok nes Jie 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk 
vien* vakar*.
nesmagumo ”

Nujol galit 
rlnt kaip jus 
viena moteris

24350—J. 
56482—V. 
96009—E. 

1050—K. Navakui 
24364—V. 
24367 V. 
24371—0. 
56486—J. 
96011—S. 
23310—V.
23337—V. Kvietkienei 
13762—M. Eismontui 
13734—O. ‘ Leičiunienei \ 
13751—J. Samoškai 
23355—M. Rimkienei 
13755—R. A. šniukui 
22717—P. Kinčaitei 
22719 A. Galinevičienei 
13379—K. Klebonui 
13380—J. Repeckienei 
13377—A. Dauginiai 
22718—K. Kineini 
13378—B. Antanavičienei 
13737—A. Každailienei 
13753—Z. Gedžienei 
13740—Z. Kletkienei 
13765—K. Bračui 
13736—J. čibinskui 
24341—J. Kunišauskieeni 
57476—A. Daugilienei 
24352 J. čeriakui 
24353—O. Tamulunienei 
24350—B. Benetienei 
24360—O. Urbelienei 
56479—T. Gedučiui 
56481—J. Kazikaičiui 
24362—K. Kasparaičiai 
24368—K. KleveČkaitei 
56488—V. Rulevičiui

66 Mylios Ant 1 
Galiono Gasolino

Walter Critchlovv, 322 A. Street, 
Wheaton, UI., užpatentavo gasolino 
laupintoją—Vapor Gas Saver ir Car- ( 
bon Eliminator dėl visų automobilių, 
ir motorų, kuris sumuša visus, ko-' 
kie ikišiol buvo padaryti. i

Senas Fordas raportuoja padaręs . . 
66 mylias su 1 galionu. Naujas For- y 
das — 75. Kitų išdirbysčių praneša!
padarę nuo 14 iki Vz daugiau. |

P-ns Critchlovv sutinka pasiųsti 1J 
susipažinimui. Parašykit jam šian
die laiškų angliškai. |

Jis taipjau ieško pavietu ir valsti
jų agentūrų visur, uždirbti nuo $250 
iki $1,000 j mėnesį.

PHILLIPS
r Milk .
of Magnesia

laukit* klek* 
Joe nepadaryt

vartoti . neilt> 
Jaučiate. Klek- 

privalo turėti

bimTSTS
Night and Moming to kccp 
thcm Clean, Clear and Hcalthy 

Write for Krec “Eye Care”
• or “Eye Beauty” Book
Marine Co^Dept. H. S^9 E. OhioSt.,Chicato

konstituciją. 
Savitarpinės 
ir Draugijų Susivienijimas Ro- 
selande. Jin bus priimami vy
rai ir moterys (merginos) nuo 
16 metų amžiaus iki 45 m. že- 
miausis Įstojimams $1. Aukš- 
čiausis — $13. 'I'rys skyriai 
mokesčių bus.

Pirmame skyriuje nariai mo
kės mėnesinių mokesčių po 
35 centus. Pašalpos gaus sirg
dami po $6 savaitėje per pir
mus šešius menesius, per ant
rus šešius mėnesius iki vienų 
metų po $3.

Antrame skyriuje mokės po 
70 centų. Pašalpos gaus po $10 
savaitėje per pirmus tris me
nesius, per antrus tris 
sius po $8 per trečius 
per ketvirtus po $4.

Trečiame skyriuje 
mėnesinių mokesčių $1.
pos gaus po $12 savaitėje per 
pirmus tris mėnesius, per ant
rus, trečius ir ketvirtus tris 
mėnesius vis po $2 mažiau pa
šalpos savaitėje — taip pana
šiai, kaip ir antrame skyriuje 
pašalpos lentelė iškapota.

Kiekvienas narys, kiekvienų 
metą mokės po 25c užlaikymui 
draugijos. Draugija mirusiam 
nariui nupirks vainiką už $15. 
Nariai mokūs į pomirtinės iždą 
$2. Mirusiam nhįęĮui draugija 
išmokės $200. Tai tokie daly
kai priimti bus dedami į naują 
konstituciją.

Buvo pabaigoje išsireiškimai, 
kad šie kliubai padarę pradžią 
vienijimosi. Nariai mano, kad 
prie šių suvienytų kliubų prisi
dės ir daugiau draugijų, nes 
pradžioje draugijos bus priima
mos kaip jos stovi.

Susirinkime narių buvo daug, 
jie sušaukti atvirutėmis. Jų li
pas susirinkime ir po susirinki
mo buvo geras, kad pasisekė 
abu kliubu suvienyti.

— Dalyvis.

CALIFORNIJOS

SULTINGOSIOS VYNUOGES
JAU YRA JŲ ATVEŽTA CHICAGON

VISOKIŲ RŲŠIŲ GERA KOKYBĖ

KAINOS YRA ŽEMESNĖS DABAR, NEGU JOS BUS 
VĖLIAUS ŠĮ SEZONĄ

PILNAS PASIRINKIMAS DABAR YRA GALIMAS

SEKAMOSE VIETOSE

IDclicious
ood

A food for pro* 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

SANTA FE TREKĖS 21 ST. IR ARCHER AVĖ. 
CHICAGO & No. WESTERN R. R. CLINTON & KINZIE 
ROCK ISLAND TREKĖS TAYLOR IR CLARK GT. 
PRODUCE TERMINAL 27 ST. IR ASHLAND AVĖ.

CHICĄGO

Pirkit sau šildytuvą už 
urmo kainą.
Lengvi išmokėjimai, jei 
norima.
PEOPLES’ PLUMBING

- & HEATING SUITLY 
(OMPANY

490 Milwaukee Avenue 
461 N. Halsted Street 

Phone Haymarket 0075 ir 0076Dykai 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.
Silpni, nervuoti ir visai
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
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto aukšto. Vyrų 
priėmimo kambary* 60(1,—Moterų 608. Of.- 
•o valandoa kasdien nuo 10 ryto iki 5 va
kare. Nedėliomla nuo 10 ryto iki 1 PO 
piet. Hanedėlyj, Heredoj ir BubatoJ nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidekimtis nenki metai tarno nnme

£

Labai žemos freito kainos yra gvarantuotos bile kurion 
vieton kitų miestų pirkėjams.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

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

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

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

KAUNU ALBUMAS ______________ _____________________
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRŽVES RAŠTAI. Septyniuose tomuose -- -- ------- I7JOO
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ...»............................-................... ..  50c

Rašybos vadovšlis su rašybos šodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS __________ __________________ B5c
Namų darbai, namini sąskaitybi ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

>2.50Ten ir iš 
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 
COLUMBUS 

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 W. Randolph St. 
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYD

nuirę vyrai

oss

$140 KRAFT
$8.0$

CHEESE
KRAFT-PHENIX 

CHEESE COMPANY

FLIT50c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y

IŠNAIKINA
Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

\Thomas Mackovviak, 
3113 S. Wahl St.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipjau gydau pasididinusias 

gyslas kojose savo nuosaviu meto
du be peilio ir skausmo. Gyslos vi
siškai išnyksta, palikdamos kojas 
gražias ir lygias, kaip vaiko.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų 

PATARIMAI DYKAI
DR. E. N. FLINT

322 So. State St, 5 fl.
Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 

pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurj rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

TUBBY
I .

( EVER S»A)CE MOM BOUGHT 
ME TRIS OLE HAT AM MAbE ME 

VJEAR IT I S0TTA GO8VMVSELF 
ALL THE TIME’ 8ECAUSE THE KlbS Alt 
CALL HE WOIOT PLAV \AHTH
ME - GE-Ę. I ' COULO G6T 
RlD OF THE GLAMEDTHING So I 

VlOULDM'T HAFTA WEAQ IT e

J

Būt Think of the Hat
INDISESTION

Šame 
Price 

for over 3$ year« 
Z5 ounces for

ŪSE LESS 
than of high 
priced branda 

MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

Siųskit pinigus (M>r 
NAUJIENAS
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Rooaevelt 85*0

Editor P. GRIGAITIS

Užsisakymo kaina!
Chicagoje — paitu: 

M e ta m s «•••••*•*•••••«.•••••••••.•«•«•. 
Pusei metų .......................
Trims mėnesiams ______ —
Dviem mėnesiam ________
Vienam mėnesiui .............. .

Chicagoje per iineiiotojus:
Viena kopija _____ .....___
Savaitei ----------- -------------
Mėnesiui________________

» k i
Suvienytose Valstijose, ne Chicago

je, paitu
Metams ........~.....
Pusei metų ................
Trims mėnesiams__
Dviem mėnesiams ....
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams .........   $8.00
Pusei metų _____ ___________4.00
Trims mėnesiams _ ______ — 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.50 
1.50 

.75

8c 
18c 
75c

toriai ir kiti atžagareiviai pakėlė didelį riksmą dėl “rau
donojo pavojaus” ir sumobilizavo atsilikusius politikoje 
elementus (kaip anąmet padarė Anglijos konservatoriai, 
pasinaudodami “Zinovjevo laišku”).

Subscription Ra tesi
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outa’de of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
8c. per copy.________
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March Sid, 1879.

$7.00
8.50
1.75
1.25
.75

Mafia

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

“DRAUGŲ PATARIMAI LIETUVAI”

“Lietuvos Aido” korespondentas Anglijoje, V. Darg- 
vainis, rašo:

“Kalbant su anglais, kurie seka Europos reika
lus ir žino taip Lietuvos, taip ir Lenkijos nusistaty
mą musų byloje, tenka girdėti beveik visados vieną 
ir tą patį: dabar Vilniaus neatgausite, bet jūsų by
la yra teisinga; laukite, laukite patogaus momento. 
Angliškas ‘wait and see’. Lietuvos teisė prie Vil
niaus neginčijama, bet dabartinėje politinėje Euro
pos konjunktūroje sunku ir tikėtis, kad jus galėtu
mėt jau šiandie atgauti savo sostinę. Galimas daik
tas, kad neatgausite jos ir netolimoje ateityje. Lau
kite. Neužmirškite Vilniaus, visados nešiokit jo at
vadavimo idėją savo širdyse; labiau širdyse, negu 
ant lupų. Svarbiausias dalykas šiandien — pašvęs
kite visas savo jėgas valstybei stiprinti, atidėję į 
salį visas partijų rietenas, iki Vilnius bus jūsų. Par
tijų nesutikimai tiktai silpnina jus ir jūsų padėtį 
Europoje. Valstybei sustiprėjus, ekonominei gyven
tojų būklei pakilus, Vilnius pats grįš Lietuvai....”
Po “draugų patarimų” priedanga čia .varoma par

tine propaganda. Dargvainis graudena Lietuvos parti- 
jas vengti rietenų — tuo pačiu laiku, kai valdančioji 
Lietuvos partija, tautininkai, veda kryžiaus karą prieš 
visas kitas partijas ir stengiasi jas jėga sunaikinti.

Pirmutinė sutikimo sąlyga yra teisių lygybė. Kuo
met vienas žmogus pavergia kitą, tai reikalauti iš pa
vergtojo “sutikimo”- su savo pavergėju, yra neteisinga 
ir nedora. Apie sutikimą gali kalbėti tiktai laisvas su 
laisvu (arba vergas su vergu). Taip pat yra ir su par
tijomis. Kuomet viena partija pasiima sau visas teises, 
pasidaro monopoline partija, o kitas partijas suvaržo, 
prispaudžia, tai koks tarp jų gali būt sutikimas?

Sutikimas tokiame atsitikime reiškia pasidavimą. 
Bet kodėl dauguma turi pasiduoti mažumai? Dabartinė 
valdančioji Lietuvos partija nepasirodė gabesnė už ki
tas partijas nė vienu atžvilgiu; priešingai, ne viėnu at
veju ji užsirekomendavo save prasčiau už visas pirmes- 
niasias valdžias. Pavyzdžiui: konkordatas su Vatikanu; 
nemokėjimas susitarti su Rusija, Vokietija ir Latvija; 
karo lauko teismai ir sušaudymai; spaudos cenzūra, ir

Valdžios stiprinimas nėra valstybės stiprinimas. 
Lietuvos valstybė tiktai tuomet bus stipri, kai juo di
džiausias žmonių skaičius aktingai dalyvaus valstybės 
gyvenime. Bet jeigu du milįonai Lietuvos gyventojų 
kiekvienas rūpinsis tiktai savo kailio reikalais ir tylės 
apie viso krašto klausimus, bijodami atsidurti Varniuo
se, tai nieko didesnio tokia valstybė neatsieks. Žinome 
juk, kokia silpna pasirodė kritingoje valandoje Rusija, 
kurios 150 milionų gyventojų buvo išmokyti “tylėt ir 
Dievą mylėt”!

DAUGIAU BALSŲ, MAŽIAU ATSTOVŲ

Spaudoje buvo kelis kartus minėta apie Švedijos 
socialdemokratų pralaimėjimą neseniai įvykusiuose rin
kimuose į antruosius parlamento rumus. Dabar Euro
pos laikraščiuose randame smulkesnių davinių apie tuos 
rinkimus.

Pasirodo, kad socialdemokratai Švedijoje ne tik ne 
pražudė balsuotojų pasitikėjimą, bet dar įgijo labai 
daug naujų pasekėjų. Už jų kandidatus paduota šiuose 
rinkimuose (išimant Stockholmą, apie kurį skaitlinės 
dar .nėra žinomos) 761,346 balsai, kuomet pereitais rin
kimais, 1924 m., buvo paduota 651,543 balsai. Reiškia, 
partija laimėjo virš 100,000 naujų balsuotojų.

Atstovų skaičius tečiaus jai teko šį kartą mažesnis 
(8o vietoje 95), kadangi beveik visos kitos partijos taip 
pat surinko dabar daugiau balsų. Bendroje sumoje so
cialistų balsai sudarė mažesnę dalį, negu keturi metai 
atgal. Balsais ir atstovais prakišo tiktai liberalai.

Dešiniomsioms partijoms pasisekė šį kartą išjudinti 
tas gyventojų minias, kurios paprastai nedalyvauja rin
kimuose. Joms čia žymiai padėjo bolševikai, kurie at
siuntė karo laivą demonstruot už “pasaulio revdliuciją” 
beveik prieš pačias Švedijos sostinės sienas. Konserva-

Kur atsirado Mafia?— Gengs- 
teriai ar svieto lygintojai? 
—Iš ko susideda mafiosi? — 
Mafia senovėj. —Ispanų vieš
patavimas. — Mafia, kaipo 
patriotiška organizacija. — 
Kriminalistų įsigalėjimas. — 
“Kontribucijos”. — Piktada
rystės.— žūtbūtinė kova. — 
Teismas.

gyvuoti kaipo patriotiška orga
nizacija ir išvirto į kriminalis
tų šaiką. Apie vidurį pereito 
šimtmečio Sicilija pateko Ita
lijos globon. Tąsyk Mafia nu
stojo savo prasmės ir pradėjo 
degeneruotis vis labiau ir la
biau įsitraukdama į kriminališ- 
ką veikimą.

Vienęk senosios tradicijos 
pasiliko. O jei kas ir bandyda
vo išeiti viešai prieš Mafia, tai 
kulka arba peilis greit užčiaup
davo jam burną. Tokiu budu 
teroro pagalba mafiosi labai j- 
sigalūjo Sicilijoj. Mafia politi
koj pradėjo lošti labai svarbią 
rolę. Be Mafia paramos nie
kas negalėjo būti išrinktas į 
parlamentą. Sakoma, kad pra
eityj du Mafia lyderiai buvo 
patekę į ministerių kabinetą.

Mafia organizacijos įtaka vi
sur buvo jaučiama. Policija pri
ėjo prie išvados, jog daug svei- 

j kiau palaikyti gerus santykius

Kuomet šiomis dienomis Chi- 
cagoj tapo išvogtas kontrakto- 
riaus Ranieri vaikas ir už jo 
paliuosavimą pareikalauta $60,- 
000, tai laikraščiai labai daug 
pradėjo rašyti apie italų krimi- 
nališką organizaciją, kuri yra 
žinoma kaipo Mafia. Manau, 
jog kiekvienam bus įdomu pa
tirti apie tai, kas yra Mafia 
ir kur ji atsirado.

Mafia atsirado Sicilijos sa
loj. Ji ten gyvavo per dauge
lį šimtmečių. Jos nariai buvo su gengsteriais, negu priešintis 
lyginami su paprastais gengs-' jiems. Daugelis teisėjų irgi pa- 
teriais, kurie randasi kiekviena- taikavo jiems. Jei kuris griež- 
me didesniame mieste. Kiti vėl &au nusistatydavo, tai jis pa
tvirtino, jog mafiosi (Mafijos prastai neilgai tesmarkaudavo. 
nariai) nei kiek nesiskiria nuo Valdžios . prokurorai taip pat 
Kinijos arba Meksikos banditų, i nj.eko negalėjo padaryti. Kar- 

buvo linkę tajs žmogžudystė būdavo papil- 
____ ____  ____ . Atsitikimą 
matydavo desėtkai žmonių, bet 
iiei vienua jų nestodavo liudyti.

Tačiau kai kurie I 
manyti, kad mafiosi yra savo doma dienos lajku 
rųšies Robin Tlood razbainin- 
kai, kurie savotišku budu švie

ti} lygina—piešia turtinguosius q neliudydavo dėl to, kad jie 
ir šelpia biedniokus —panašiai gerai žinojo,’ jog už “išdavys- 
kaip darydavo pasakiškas Blin- tę» jie bus pasiųsti pas Abra. 
da- omą.

Ir dalinai visi teisingai api- Valdžia keliais atvejais ban- 
budino mafiosi. Mafiosi var- sutriuškinti kriminalistų or- 
toja terorą, bet tuo pačiu lai-1 ganizaciją. Vienas pažymėtinų 
kų prisilaiko ir tam tikro gar- atsitikimų buvo nuteisimas par- 
bės kodekso. Jie plėšė turčius1 ]arnento nario, kuris tuo pačiu 
ir šelpė biedniokus. bet plėšė ]aiRu priklausė prie Mafia. Tei-

! siamas jis buvo dėl bankininko 
nužudymo. Byla iš Sicilijos

ris pradėjo žūtbūtinę kovą. 
Pirmoj vietoj jis pašalino vi
sus teisėjus ir policijos virši
ninkus, kurie prielankiai atsi
nešė į Mafia. Jų vieton jis pa
skyrė sau ištikimus žmones. 
Po to jis pradėjo veikti. Tapo 
areštuoti keli desėtkai jaunes
nių Mafia narių, iš kurių buvo 
lengviau išgauti reikiamų in
formacijų.

Ėmė pusėtinai laiko, kol ty
rinėjimas davė pageidaujamų 
rezultatų. Sunkiausias dalykas 
buvo tas, kad niekas nedrįso 
liudyti prieš Mafia narius. Visi 
bijojosi keršto. Bet kuomet 
žmonės įsitikino, jom Mori yra 
galingesnis, negu Mafia lyde
riai, tai ir ta baimė pranyko. 
Susidėjus tokiomis aplinkybė
mis nebebuvo sunku sutriuškin
ti Mafia. šių metų pradžioj 
įvyko paskutinis dramos aktas, 
kuomet mieste Terminai Imere- 
se buvo teisiami 154 Mafia or
ganizacijos nariai. Iš to skai
čiaus tik septyni tapo išteisin
ti, o visi likusieji gavo sunkių
jų darbų kalėjimą.

Po tokio smūgio Mafia su
gniužo ir vargu kada nors be
galės atsigriebti. Kova su ta 
kriminališka organizacija buvo 
gan sunki ir tęsėsi ištisus ke
turis metus. Per tą laiką bu
vo nušauta 11 ir sužeista 350 
policistų.

Tokia maždaug Mafia orga
nizacijos istorija. Sicilijos ma
fiosi, atvykę į šią šalį, irgi pra
dėjo steigti savo kriminališkas 
organizacijas. Ir kadangi tų 
organizacijų veikimas yra be
veik toks pat, kaip Sicilijoj, tai 
jos yra žinomos kaipo Mafia.

t —K. A.

bes kodekso. Jie plėšė turčius Jamento nario, kuris tuo pačiu 

tik tuos turčius, kurie nenore-*ai- ’ '.....................
davo su jais skaitytis.
• Mafia rado šalininkų visuose j buvo perkelta kitur, kad Mafia 
visuomenės sluoksniuose— pra-' negalėtų padaryti kurios nors 
dedant nuo miesto padugnių ir įtakos teismui. Tačiau nutei- 
baigiant tituluotais ponais. Vi
siems buvo išrokavimas pri
klausyti prie slaptos organiza
cijos, kuri apsaugojo jos na
rius nuo visokių nemalonumų. 
Gerų šeimų pasileidę sūnus, 
žudeikos, gengsteriai, gemble- 
riai ir klastuofojai —visi galėjo 
sutilpti toj organizacijoj, kuri 
kolektavo duokles iš ūkininkų, 
dvarponių, gembleriavimo vietų 
ir visokių politikierių.

Nežiūrint j visokius mafiosi 
kriminališkus darbus, cicilie- 
čiai simpatizavo jiems. Jie tan
kiai eidavo į kalėjimą, bet atsi
sakydavo išduoti policijai kal
tininkus.

Kada ir kaip atsirado Mafia, 
—-tikrų žinių nėra. Kai kurie 
mano, jog ją įsteigė graikai at
vykusieji į Siciliją dar prieš 
Kristaus gimimą. Tada esą ji 
buvusi filosofiško pobūdžio or
ganizacija. Žodis “Mafia” yra 
kilęs iš graikų kalbos ir reiškia 
“besigyrimą”. Taip pat yra 
žinoma, jog ta organizacija pa
sidarė galinga ispanų domina
vimo laikais. Pradžioj Mafia 
buvo slapta organizacija, kuri 
stengėsi tarp siciliečių palaiky
ti tautinę dvasią. Jai priklausė 
dori žmonės, kurie priešinosi is
panų jungui.

Ieškoti teisybės pas pavergė
jus buvo skaitoma žemu daly
ku. Mafia nutarė pati bausti 
kaltininkus, bet nesikreipti į is
panų teismus. O jei bile ku
ris siciliečių kreipėsi į teismą, 
tai jis buvo skaitomas išdavi
ku. Su juo ir buvo elgiamasi, 
kaip su išdaviku. Begyvendami 
per šimtmečius tokiose sąlygo
se, siciliečiai tiek apsiprato su __ ___ €_._____ _
“namų teismu”, jog kitokio jie jog ji pasiryžo padaryti tam 
nenorėjo ir pripažinti. galą. Palermo policijos pre-

Laikui bėgant Mafia nustojo fektu tapo paskirtas Mori, ku-

1 negalėtų padaryti kurios 
įtakos teismui.
simai atskirų lyderių nei kiek 
nenusilpnino organizacijos.

Mafia, kaipo organizacija, 
nepaliovė veikusi. O veikė ji 
sekamai: sakysime, dvarininkas 
arba stambus ūkininkas gauda
vo pranešimą, jog jis turi su
mokėti tam tikrą sumą pinigų. 
Jeigu jis atsisakydavo uždėtą 
“kontribuciją” mokėti, tai ma
fiosi sudegindavo jo javus, iš
pjaudavo gyvulius ar net gy
vastį atimdavo. Kreiptis į poli
ciją niekas nedrįsdavo, nes tai 
reiškė išnešti sau mirties nuo
sprendį.

Reikia taip pat pasakyti, jog 
mokantys “kontribuciją” buvo 
pilnai apsaugoti nuo tolimesnių 
plėšimų. Mafia žiurėjo, 
jie irebutų skriaudžiami, 
skriaustieji ir biedniokai 
prastai rasdavo užtarimą 
Mafia. Pasakojama, kad iš vie
no neturtingo muzikos mokyto
jo buvo pavogtas pianas. Mo
kytojas kreipėsi j Mafia lyderį, 
prašydamas pagalbas. Lyderis 
prižadėjo sutvarkyti reikalus. 
Koks mokytojo buvo nusistebė
jimas, kuomet jis parėjęs namo 
Aido pianą toj pat vietoj, iš ku
rios jis buvo pavogtas!

Tokie ir panašus atsitikimai 
prisidėjo prie Mafia išgarsini
mo. Į jos kriminališkus dar
bus buvo žiūrima pro pirštus. 
O kriminališkais darbais Mafia 
itin pasižymėjo. Pavyzdžiui, 
1923 m. "ji papildė 675 žmog
žudystes, 1,216 plėšimų, 7$9 
padegimus, 1,327 atsitikimuose 
sunaikino žmonių nuosavybę ir

kad
Nu- 
pa- 
pas

Toks kriminalistų siautimas, 
ant galo, tiek įsipyko valdžiai,

Genialingumas pa- 
veldima daugiau

sia iš motinos
Rašo Dr. Margeris

Jau nekartą pastebėta, jog 
didelių protų paveldėjimo bio
logijoj didesnės įtakos turi mo
tina nęi tėvas. Ir ne vienas 
žymus filosofas bei mokslinin
kas yra pareiškęs, -kad, girdi, 
didelei išminčiai diegus tegali
ma gauti (paveldėti) daugiau-, 
šia iš motinos. O vokiečių fi
losofas Schopenhauer štai ką 
šituo klausimu yra pasakęs: 
“Savo moralinę prigimtį, savo 
charakterį, savo palinkimus ir 
apskritai širdies savybes žmo
gus paveldi iš savo tėvo, bet 
aukštuma, kokybė ir kryptis jo 
inteligentingumo yra tai pavel
dėtos dovanos iš jo motinos”. 
Toliau, kad charakteris pareina 
daugiausiai iš tėvo, o inteligen- 
tingumas daugiausia iš motinos, 
Schopenhauer tam ir pavyzdžių 
duoda. Sako, Aleksandras Di
dysis, Zezaris Bargia ir Albos 
sūnus yra paveldėję ryškiau
sias savo charakterio žymes iš 
savo tėvų, kurie, girdi, buvę 
tokiais jau pat tironais ir des
potais. Antra vertus; filosofai 
Hume ir Kantas, poetas Šileris 
ir Gete, taipgi Burger ir Wal- 
ter Scott paveldėję savo inteli- 
gentingumą iš savo motinų. Ir 
pačio Schopenhauer inteligen- 
tingumas tapęs paveldėtas iš jo 
motinos, kuri, sako, buvusi itin 
aukšto intelekto moteriškė.

šiandie betgi jau galima ne 
tiktai teorijoj filosofuoti, bet ir 
praktikoj moksliniais budais į- 
rodyti, jog žmogaus dvasinės 
dovanos iš tikrųjų pareina iš jo 
motinos. Bet tatai padaryti 
galima tiktai dėka chromozo- 
mų. Taigi, kas jer vieni tie 
chromozomai? be abejo, jus pa
klausite.

Kai eina netiesioginis ląste
lės dalinimosis, tai tam tikra 
medžiaga, vadinama chromoti- 
na, susikaupia. į mažus kūne
liai, kuriuos ir vadiname chrd- 
mozomais. Gi chromptinu yra 
ta ląstelė branduolėlio dalis, į 
kurią dažai giliai įsigeria ir ne 
paprastai stipriai laikosi. Tai
gi, kitaip sakant, chromotina 
gerai nusidažo ir ryškiau, nei 
kitos ląstelės dalys, atrodo.

Tai gerai. Dabar turėkime 
galvoj, kad kaip kiekvieno gy
vūno, taip jau ir žmogaus kū
nas susideda iŠ dviejų rusiu 
protoplazmos. O tai, žinoma, 
yra somatoplazma ir germoplaz- 
ma. Somatoplazma sudaro ne 
tiktai visą kūno struktūrą, bet 
ir įvairias jo sistemas, kaip an
tai: nervų sistemą, cirkuliacijos 
sistemą ir penybos sistemą. 
Germoplazma, tačiau, apima, 
moteryje, kiaušinėlius ir tas 
endotheliaus ląsteles, iš kurių 
kiaušinėliai pasidaro; gi vyre— 
spermos (vyro sėklas) ir tas 
endotheliaus ląsteles, iš kurių 
pareina spermos.

Pravartu ir, mums regis, įdo
mu čia pastebėti, kad somato
plazma, kaip ir kiekvienas gy
vas daiktas, dėvisi, sensta ir 
miršta. Iš tėvų somatoplazmos 
nieko nepereina į vaikų soma- 
toplazmą. Taigi, gyvosios me
džiagos kryptimi žiūrint, soma
toplazma nieko nepalieka.

Kas kita betgi yra su germo
plazma. Šitoji, kaip tik prie
šingai somatoplazmai, prie tam 
tikrų aplinkybių, eina iš gent- 
kartės j gentkartę ir niekados 
nemiršta, žinoma, jeigu vyras 
bei moteris neturi vaikų, tai jų 
germoplazma miršta taip jau. 
kaip ir somatoplazma, nors ji 
ir turi potencialę gyvybę, ko
kios somatoplazma visai neturi. 
Bet turint vaikus, nors, žinoma, 
ir ne visa, tai vis tik tam tikra 
dalis ir vyro ir moters germo- 
plazmos nemiršta.

Taigi, labai galimas daiktas, 
kad kai kuriems šito straipsne
lio skaitytojams niekados ir į 
galvą neparėjo, kad juose yra 
ir tokios medžiagos, kuri, prie 
tam tikrų aplinkybių, gali am
žinai gyventi. O juk paprastai 

žmones mano, kad tiktai kaž
kas dvasinis (“siela”) žmoguje 
nemiršta, o kas jau medžiaginis, 
tai viskas miršta. Bet, iš tei
sybės, taip nėra.

Potencialio germoplazmos 
nemarumo dėka tiktai Ir pasi
laiko gyvybė žemėje. Kitaip juk 
butų ji senai išnykus.

Germoplazma ne tiktai gali 
būti nemari, bet ir šiaip jau ji 
didelių galių turi, štai, ji nu
sako rųšj, rasę, lytį, būdą, in- 
teligentingumą bei genialingu- 
mą. Joje, tarsi, visa tai, pagal 
ką turi naujas žmogus išaugti. 
Žinoma, tokios germoplazmos 
savybės veikiausia susikūrė jo
je per milijonus ar daugiau 
metų. Ir tos savybės kitėjo. 
Kaip? Niekas pakol kas tikrai 
nežino. Gal būt, kad labai pa
lengva, arba taip, kaip Darvi
nas mokė. O gal būt, kad labai 
staigiai, arba taip, kaip l)e 
Vries mokė. Šiandie biologijos 
srityje dirbantys mokslininkai 
vis daugiau nutola nuo Darvi
no, o arčiau šliejasi prie De 
Vrie’so pažiūrų. Pagalios, ar 
somatoplazma daro spaudimo į 
germoplazmą, kad šitoji kitė- 
tų, ar germoplazma per save 
arba dėl kokių kitokių priežas
čių kitėja, niekas pakol kas tik
rai nežino. Vis dar, matote, dis
kusiniai klausimai.

Dabar pažiūrėkime, kaip ten 
yra, kad mes savo inteligentin- 
gumą daugiausia paveldime iš 
motinos, o charakterį iš tėvo.

Lyčių skirtumą, kaip jau pa
sakyta, nusprendžia chromozo
mai, kurių sudėtiniai kiekviena
me organizme yra kitokesni. 
Šitokį ’ kitokumą atžymima 
x-chromozomu ir y-ęhromozo- 
mu. Chromozomas, kuris pa
prastai nusako lytį, taigi lyties 
chromozomas, patelėje (motery
je) turi du visai panašiu sudė
tiniu, kuriuodu pažymima x- 
chromozomais; tačiaus patine 
(vyre) toks jau pat chromozo
mai turi du skirtingu sudėti
niu, būtent, x-chromozomą ir 
y-chromozomą. Taigi, nors ir vi
sai tolygus |x»i panašus chro
mozomas ir patelėje ir patine, 
vis dėlto jo sudėtiniai (patine) 
yra skirtingi, ir tas skirtingu
mas, kaip tuoj matysime, yra 
labai svarbus mums čia daik
tas.

Daugumoj gyvūnų betgi y- 
chromozonas yra visai nevei
kiantis. O kai dėl žmogaus, tai 
vyras gauna savo x-chromozo-. 
mą iš motinos, bet moteris gau
na savo du x-chromozomu iš 
tėvo ir motinos. Taigi įsitikin
kime, kad vyras gauna tik vie
ną x-chromozomą ir tai tik iš 
savo motinos, gi moteris gauna 
du x-chromozomu ir tai iš savo 
tėvo ir motinos. Dabar galvoje 
turėkime jau gerai žinomą fak
tą, kad dvasinės dovanos, ku
rias vyras daugiausiai paveldi 
iš jo motinos, yra tampriai su
sirišę su lytiniu chromozomu. 
Ir ve šitas dvasines dovanas ga
li vyras paveldėti tiktai iš mo
tinos dėl to, kad tą svarbųjį 
lytinį x-chromozomą jis tegali 
gauti tiktai iš savo motinos. 
O tas svarbusai lytinis x-chro- 
mozomas, ką jau ir pirmiau 
esam sakę, tik ir tegali perneš
ti iš motinos į jos vaiką inte- 
ligentingumą bei genialingumą.

AR TU VISAD PIKTAS?

Jei tu visada esi blogame upe, tai 
bandyk

TRINERIO 
KARTAUS VYNO

kurs tavyje padarys pilna atmaina. 
Susiraukimai pasikeis j nusišypsoji
mus, pajusi nauju žmogum. Tas pa- 
sitikėtinas tonikas pašalina nevirš
kinimą, blogą apetitą, užkietėjimą 
ir galvos skaudėjimus. Visose aptie- 
kose. Reikalauk nemokamo sempe- 
lio iš, Jos. Triner Co., 1333 So. Ash
land Avė., Chicago, III., indėdamas 
10c pašto išlaidoms.

Nemokamo sempelio kuponas

Vardas .................................................
Gatvė .................................................
IV1 iestas, "V.iltitijiA

Ar Jūsų “Visi Šeši
Cilinderiai Veikia”?

Kepenys — Pilvas — Viduriai 
— Nervai — Smegenys — šir
dis — Ar jie visi veikia 100 C ?

i
Žmogaus kūnas yra kaip geras au

tomobilius — viskas jame turi būti 
tinkamoj tvarkoj, jeigu jus norite, 
kad jis veiktų kuogeriausia.

Jus negalite tikėtis jaustis 100*/, 
jeigu jūsų kepenys yra pakrikę, jūsų 
pilvas ne tvarkoj, jūsų nervai pairę 
ar viduriai užsikimšę, .lūs turite su
tvirtinti savo gaiviąsias jėgas ir jus, 
silpni, pavargę, nusiminę vyrai ir mo
terys, kurie ilgą laiką gydotės, ban
dydami atgauti jaunesnių metų gy
vumą ir patvarumą, jus liksite nuste
binti ir patenkinti pamatę kaip grei
tai spėka, energija ir gyvumas su- 
gryš vartojant Tanlac.

Nueikite pas savo aptiekininką da
bar ir gaukite bonką Tanlac. Miliū
nai žmonių sugryžo ant kelio į jau
nystę, sveikatą ir laimę nuo šio gar
saus toniko ir nėra priežasties ko
dėl ir jus negalėtumėt pradėti šian
die atbudavojhną jūsų nusidėvėjusių 
kūno audmenų ir atgaivinimą visos 
jūsų sistemos.

Pinigai bus sugrąžinti, jeigu jums 
greitai nepagelbės tikras pabandymas 
šių visame pasaulyje garsių vaistų.

Tanlac
Ž2 MIU1ON B0TI11S USED

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Lhngų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.

2) REAL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose- Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tol. Koosevclt 8500

GYVENIMAS
Minealoii žurnalas

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metami $1.50
Pusei metų _________ $1
Kopija ............................. 10c

Užrašyk “Gyvenimą” 
savo giminėms į Lie
tuvą, nes Lietuvos 
žmonėms Gyvenimas 
labai patinka.

i
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Atkreipkite dėmesį į 
šį koncertą

rengėjams tų lietuviškų paren
gimų sėkmingu padaryti. O su 
atlyginimu: gavo jo — gerai, 
negavo — taipjau gerai. Tikrai 
nežinau, bet imu drųsos tvirtin
ti, kad dažniausia p. Krasaus
kienė gaudavo atlyginimo tik...

i gražų “ačiū!”
Vėliau tėvai siunčia jų viešo- J 

Kalbame mes, disku- jon mokyklon (public school). 
debatuojame, kaip Tatai suerzina “seseris”, šios

chore. Ji 
amžiaus.

Daugelis lietuvių yra mokinę rios nors organizacijos vakarie- 
savo vaikus eilių. Vaikai jas nė, kreipiasi rengėjai į p. Kra- 
deklamavo. Bet mažai jų pasi- sauskienę prašymu dainuoti — 
liko musų lietuviškame gyveni- ji ir čia dainuoja. Kartais pri- 
me. 1 rūkyta, trošku salėj, lubos balsą

P-lė Mastauskaitė pasilieka slegia — bet p. Krasauskienė 
lietuvių gyvenime. Ima dainuo- dainuoja, kad padarius susirin- 
ti vargonininko Daukšos vado- kimą jaukesniu; kad padėjus 
vaujamam jaunuolių 
kokių 10—11 metų
Čia tampa “solistė”. Ji ne ope-

P-ios S. Krasauskienės koncer- ros solistė, bet visgi solistė sa
las bus spalių 24 d. Lietuvių vo amžiaus dainininkių chore! 

Auditorijoj. Pasirodo kaip solistė du kartu
 su p-le Raudike (jau mirusia), 

Tai bus koncertas, į kurį no- duete.
rėtųsi sukviesti visą lietuvišką 
Chicagą.
suojame, debatuojame, kaip Tatai suerzina “seseris”.
įtraukti lietuviškan judėjiman ima protestuoti prieš Sofijos 
čiagimį junimą, Amerikoj gi- Mastauskaitės dainavimą vargo- 
musius lietuvius ir lietuvaites, nininko chore. Bet p. Daukša 
Mes nužiūrime čiagimių lietuvių pareiškia, kad pašalinti Mastau- 
svarbą musų judėjimui, musų skaitę iš choro jisai negalįs, ba 
darbuotei. neturįs kitos dainininkės, kuri

P-ia Krasauskienė yra viena krai^tų užimti 
čiagimių lietuvaičių, kurios ne- 
nutolo nuo musų gyvenimo, t . Daug-maž apie 
Daugiau - ji yra viena lietu-7“ Mastauska,‘c. 

vaičių, kurios dirbo musų vei
kime, galima sakyti nuo kūdi
kystės dienų. Ar ne privalu 
mums parodyti, kad mes tai J 
įvertiname?

solistė sa-

Plaskunas tapo sužeistas. Tų 
pačių dienų, 11 vai. vakarų jis 
mirė. Pašarvotas namie.

Koronerio tyrinėjimas atidė
tas 12 dienai spalių. A. a. Plas- 
kuno laidotuvės j šv. Kazimiero 
kapines bus ryto, 3 d. spalių, 
8 vai. ryte.

Laidotuvėse patarnauja p. 
Zolp laidotuvių įstaiga, 1646 
West 46 St.

Tapo sužeistas taipgi ir juod- 
veidis vyras. Jo koja nulaužta, 
šoferis vienas išliko nesužeis
tas. Jis tik buvo gerokai su
krėstas. — Reporteris.

Graborlai

S. D. LACHA V1CZ
Akių Gydytojai

Tel. Vieton 6279
DR. G. SERNER

| Man rodosi, kad chicagiečiai 
turėtų “atsilyginti” su ja dabar 
skaitlingai atsilankydami į jos 
koncertų 24 d. spalių mėnesio.

PRANEŠIMAI

Koncerto numeriai
Koncerte dalyvaus, be p-ios 

Krasauskienės, p. Petroševičia 
x , .r_ (čiagimis) smuikininkas lietu- 

MastauskaUės ^ jr Sadauskaitė (taipgi 

... čiagimė). Akompanuos p-lė Bi
ta laika Soti- .. „ »• , .* . aeliute. Galima sakyti, bus -vien
P<>i m lama j £jagįmįų lietuvių išpildytas pro- 

suaugusių jaunuolių chorą, ku-; gramas 
iriam taipgi vadovauja p. Dauk
ša.

Mastauskaitės ryšiai su kul
tūrinių lietuvių gyvenimu Chi- 

O kad ji dirbo, tikiuos paro- cagoj stiprėja. Gal kokios dvy
likos metų būdama ji įstoja į 

Mastauskaitė — Town of Lake teatralį kliubą 
Lietuva”. Dalyvauja veikale

Roseland — Lietuvių Improvement 
and Benefit Kliubo paprastas susi
rinkimas įvyks Spalio 2 dieną, 7:30 
vai. vak., Aušros kambariuose, 10900 
So. Michigan Avė. Siame susirinki
me bus svarbus raportas iš bendro 
abiejų kliubų susirinkimo dėl susivie
nijimo abiejų kliubų. Bus ir kitokių 

būti-pranešimų. Visi kliubo nariai 
nai atsilankykite.

J. Tamašauskas, sekrt.

laikis

Lietuvis Graboriss Ir 
BalaamsotojM

2314 W. 28rd PL

Patarnauja laidotuv#- 
ae kuopiglausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite uzgantdinti.
Boosevalt 2515-3516

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patan'jav imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet eiti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO, ILL.

Lietuvis u Specialistas
8265 So. Halsted St

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

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aidų karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma

giausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama | mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 758S

ĮvairusGydytoj ai___
Ofiso Tel. Victory 6898 

Rez. Tel. Drexel 919a

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chiysrras
Specialistas Moteriškų, yri i ką,
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8102 S. Halsted Stn Chicagt 
arti Slst Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakars 
Nedėlioml* ir Iventad. 10—12 dieną

Teiephone Yardfl 0994

DR. M AURICE KAHN
4631 South Ashland Aveeae 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą
7 iki V *ak. Nedėk nuo 10 iki 12 dien.

Rej, TMeubone Plaza 3200

dyti šiame straipsnely.
P-lė Sofija

tai yra, dabartinė p. Krasaus- “Lietuva”. Dalyvauja 
kienė — pasirodė musų viešąją- “Nutrukusi styga”.
me gyvenime eidama devintus; 
metus.

Buvo taip. Mokėsi ji šv. Kry
žiaus parapijos mokykloj, Town 
of Lake apielinkėj. šv. Kryžiaus 
parapija varė kokį ten vajų. 
P-lė Mastauskaitė išsimokina

Dainuos tik p-ia Krasauskie
nė. Vienas numeris bus iš ope
ros “Tosca” — arija; pora ang
liškų dainų; kitos lietuviškos. 
Lietuviškų dainų tarpe dainuos 
—“Mamytė”, kuri ypatingai 
patinka p. Krasauskienei; “Ma
no sielai šiandien šventė”; 
“Plaukia sau laivelis” kartu su 
smuiku — gros p. Petroševičia; 

l“Naktis svajonėms papuošta”; 
i kitokios dainos.
I P-as 
i smuiku kokius

Į" i P-lė Sadauskaitė — pianistė — 
tur būt apie tiek pat numerių. 
Akompanuos, kaip jau minėta, 
p-lė Bigeliutė. —Reporteris.

....Lietuviu Laisvės Kliubas 
mėnesini susirinkimą Antradinyj, 
Spalio 2 d., 8 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorium svetainėj, 3133 
So. Halsted St. Gerbiami draugai 
malonėkite visi laiku pribūti, nes 
turim daug reikalų dėl aptarimo.

—Kaz. J. Demereckis, rašt.

Dar praeina keletas metų. O 
tik dienos slenka povai, gi metai 
bėga risčia, sako poetą. Mas
tauskaitė išauga j merginą. Jos j. 
draugė, p-lė Jociutė (dabar i>-ia 
Piktužienė, gyv. Roselande), at
kreipia p-ios Onos Pocienės dė- 

eiles, kurias pasako parengime, mesį į Mastauskaitę ir prašo pa- 
Tai pirmas jos pasirodymas lie- tyrinėti Mastaifskaitės balsų, 
tuviškai publikai. P-ia Pocienė išreiškia nuo-.
---------------------------------------------- monę, jog musų jauna daininin-- !• 4 • v • 
statėment of THE OVVNER* turėtų mokintis dainuoti — SU45d
SHIF, MANAGEMENT. CIRCULA- ne vien tam, kad sudainavus afoa t)lito nplsilinPl 
TION, ETC, REGUIRED BY THE dainele kita draugiu ir nažistn- SUlb dULU llVldllUCJ 
ALT OF CONGRESS OF AUGUST aainelę» Oi augių 11 pazjsid- —---------

24, 1912,

šiuomi pranešame visiems, kurie 
norite pasimokinti Angliškos kalbos, 
kad Raymond CKapely, 816 W. 31st 
Street prasidės Anglų kalbos pamo
kos, Antradienio vakare, Spalio 2 
d., 7:80 vai. vak. Pamokos bus lai
komos Antradienio ir Ketvirtadienio 
vakarais kaip 7:30 vai. vak. Todėl 
kviečiame visus norinčius mokintis. 
Viskas bus dovanai. Komitetas.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
SRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų ildirby- 
■Ua.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R t U Si 

8238 S. Halsted St 
Tel. Vlctorj 4088

Petroševičia išpildys 
tris numerius.

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų Bridgeporte laikys savo mė
nesini susirinkimą 3 d. spalio, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., 
susirinkimas prasidės kaip 7:30 v. 
v. Visi nariai malonėkit susirinkti 
laiku, nes randasi daug reikalų ap
tarimui. D. Gulbinas, rašt.

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 19 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 2 12 vai. dienos h

nuo 6 iki 9 valandai vakare

mų būrely, bet kad mokintųsi
Of Naujienos, The Lithuanian Daily dainuoti kaip artistė. Prasideda 

News published daily at Chicago, pamokos pas p-ia Pocienę. Jau-' 
Illinois for October 1, 1928. 
State of Illinois ( 
County of Cook i 8

Before me, a Notary Public in and .... . ... , .
for the State and county aforesaid, luikui p-le Mastauskaitė dai- 
personally appcared Joseph Šmote- nuoja, pasirodo SCenbjT VIS kleri- 
lis, who, having been dūly sworn ac- Į. . , . . , . . . . į
cording to Iaw, depo sės and says that kalų globojama, dalyvauja kle- 
he is Ihe Business Manager of the rikalų tarpe. BUVO koncertas 
Naujienos, The Lithuanian Daily News „ , , TI ,,
and that the following is, to the best School Hali salėj. Regis po to 
of his knovvledge and belief, a true koncerto Pakalnis, kun. Albavi- 
ment circulation etc., of the afore- C1US lr kai kurie kiti ragina jau- 
said publication for the date showing ną dainininkę mokytis toliau, 
in the above caption, reųuired by the ™ .. .. ... (
Act of August 24, 1912, embodied in J,e padės jai. Girai, reikia,

▲ * 4 < « II A I f III 1 *1 1 • 1*1 • 4 •• 1 •

Penktadienyje, 5 valandai 
po pietų išmušus, Jurgis Pla
skunas (gyv. 3/26 Wallace st.) 
važiavo troku. Kartu važiavo

Bridgcport — Lietuvių Brolybės 
Kliubo Amerikoj susirinkimas įvyks 
2 d. spalio, 8 vai. vak., Mark White 
Sųuare Park Assembly Hali ant 29- 
tos ir S. Halsted St. Malonėkit vi
si laiku būti, nes turėsime svarbių 
nutarimų ir kas link balsavimo pa
sitarti.

A. ZalogėnaS, Prot. rašt., 
1951 Canalport Avė.

.......... - *---------

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

J. F. Eudeikis Komp 
I'AGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
ĮKYRIUS 

4447 So. Fairfield 
Tel. Lafayette 

SKYRIUS 
1410 So. 49 CU

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

Auburn Ava. TeL Blvd.

Avenae 
0727
Cicero

nos dainininkės garbė auga.
Reikia pasakyti, kad iki tam’dai. juodveidis vyras ir šoferis.

Ties 37-ta ir State gatvėmis- 
(rokas susidūrė su gatvekariu..

3201

Lietuvės Akušeres

3201

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avense 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Aibany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 5-8. Nedėlioj 10-12 d.

Dft. HE11ZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauiau- 
aius metodus X-Ray ir kitokius elek- 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. 18th St., netoli Morgan Si. 
Valandos: Nuo 10—12 pietą k 

nix) 6 iki 7:80 vai. vakar* 
Tel. Canal 3110

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 arba Rendolph 6800

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Phone Canal 6222 ___
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rsaidcucija 6640 S. Maplewood Avė. 

Tel. Repubbc 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiuo ir Res. Tel. Boulevaru 5918
DR. A. J. BERTASH

8464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Res. 8201 South Wallace Street

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 Soath Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir Vaiką* ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną

Pbone Midvray

section 411, Postai i4iws and Begula- kad nors viena lietuvaitė baigtų 
mokyklą kaip artistė daininin
kė.

Daug-inaž tuo laiku, o gal 
anksčiau, veiklus birutietis —

• ima ■
kad patraukus* 

“Birutės”.*

tions, printed on the reverse of this* 
form, to wit:

1. That the narnės and addresses of 
the publisher, editor, managing edit
or, and business managers are:

Publisher Lithuanian News Publi-

PADEKAVONE

A. Jonus Petrulionis

A

STANISLOVAS GAILIUNAS

Phono Vfctory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS

^in"- 1739 S’ Ha‘Sted St” Chi'I Aleksandras Misevičius — 
Editor Pius Grigaitis, 1739 S. Hals- l “|>olitikauti”, 

^M^nagingEditor’None. | Mastauskaitę prie "Birutes

Business Manager Joseph Šmote-1 Sako jis: j-ei mes gausime Mas-
S. Halsted St., Chicago, III. ’ įauskaitę “Birutei”, tai paim- 

2. Ihat the owners are: lathuaman *
Ncws Pub. Co., .1. Šmotelis, Veroni- sime visą “generalį” vyčių šta- 
ca Šmotelis, K. Gugis, Nora Gugis, q jr {) Krasauskas, apsive-* 
gaitis, p. Miller, J. Mickevičius, p. dęs vėliau su p-k? Mastauskaitė,1 
Galskis, ( . August all of 1<39 So. k>ill)‘i l<‘id vipnintėlė tinkama UiiletMl «♦ r’hS/.aUn, III on,l kf T.,, K<l(l viciiiiiic 10 llHhclIIia

jai draugija dainuoti esanti 
'• “Birutė”.

Tuo laiku p. Pocius apsiima 
vadovauti “Birutei”. Kartu su 

Birutėn” ateina ir dabar
tinė p-ia Krasauskienė. Nuo to

Likosi palaidotas Lietuvių 
Tautiškose kapinėse, Rugsėjo- 
Sept. 27 d., 1928. Tariame vi
siems 'širdingiausią padėką, 
dalyvavusiems musų mylimo Jo
no laidotuvėse.

Halsted St., Chicago, III. and K. Ja- 
montas, deceased.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security hold- 
ers owning or hokiing 1 per cent or 
more of totai amount of bonds, mort- 
gages, or other serurities are Lith- 
uanian News Loan and Bldg. Ass’n, JUO 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

4. That the two paragraphs next v ,
above, giving the narnės of the laiko p-ia Krasauskienė visuo-
list of stockholders and security rnpt veikė drnno-p au “Birut?”holders, if any, contain not only the VUKC aiuu^c ’
list of stockholders and security i Tai trumpa istorijukė Chica-
hohlers as they appear upon the | goj gimusios, Chicagoj aUgU-
books of the company būt also, in . . ’ . .
cases where the stockholder or secu- S1os ir dabar Chicagoj gyvenan- 
rity appears upon the books of the! čios jr veikiančios — tikrai chi- 
company as trustee or in any other . .....
fiduciary relation , the name of the cagietės dainininkės, 
person or Corporation for whom such I
trustee is acting, is given; also that ‘ P-ia Krasauskienė pasidarbavo 
the said two paragt aphs contain BptnvinmM
statements embracing aniant’s full lietuviams
knovvledge and belief as to the čir- 
cumstances and conditions under

Liekame nuliudv, 

Duktė Florence.
Seserys Sofija, Genovaitė ir

Kostancija.
švogeriai Geniotis ir Bo

leslovas Karsokas,
1526 W. Grand Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 28 dieną, 11:45 vai. ry
te 1928 m., sulaukęs 48 metų 
amžiaus, gimęs Mažeikių apsk., 
Sados parap., Pasiogės kaime, 
Amerikoj išgyveno 26 metus. 
Paliko dideliame nubudime bro
lį Kazimierą, seserį Domicėlę 
Lietuvoj. Laidotuvėmis rūpina
si Jonas Gintalas. Kūnas pa
šarvotas, randasi 2418 W. 45th 
Street.

Laįdotuvės įvyks Utarninke, 
Spalio 2 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš tembus nulydėtas i Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Gailiu- 
no giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Giminės ir draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741 t

3252 South Halsted Street

Viriui Universal 
Stato Eink

Moterys ir mergi
nos kreipkitės 
įeikalais nuo 
iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal

su
12

iu-

A. L Davidonis, M. D
/ 4910 So. Michigan Avė,

Tel. Kenwood 5167
Valandos

nuo C iki 11 vai. ryta; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2859 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Res. Teiephone Plaza 8200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street

- Kampas 18th St.
d. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912
Reaidence Tel. Fairfax 6358

Advokatai

ADVOKATAS
S. La Šalie St., Room 200111

Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 
Vakarais

8241 South Halsted St. 
Tel. Victory 0562 

7—9 vai, vak. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčioi

Joje didelių p-ios Krasauskie- 
vvhich stockholders and security hol- nčs nuopelnų nematyti. Well, 
dera who do not appear upon the , ... .
books of the company as trustees, turėjo mergaite ir mergina gra- 
hold stock and securities in a capacity žų balsą. Mokinosi dainuoti. Tai 
other than that of a bona fide owner; . .. , .. u . .and this affiant has no reason to ^<!1‘ai. l>et Ji Dainuoja SU hetll- 
believe that any other person, asso- viais ir lietuviams. Tai dar ge- 
ciation, or Corporation has any in- . f • . HVrni n K
terest direct or indirect in the said llau> tai jau tlhiai U. IV. 
stock, bonds, or other securities than i 
as so stated by him.

5. That the average numbor of co-
pieš of each issue of this publication kartais gal menkesni už p. Kra- 
o°r'd X“»' ’ 8aMsktenę, įdainuos dainų, su-
during the six month preceding the J - •••
date shown above is 37,521.

Joseph Šmotelis,
Business Manager.

Swom to and subscribed before me

Ale tai ne viskas. Kai kurie 
kiti dainininkai ir dainininkės,

dainuos antrą, ir mokėk jiems. 
P-iai Krasauskienei atlyginimo 
klausimas visuomet buvo pasku
tinėj eilėj. Bengiama kokis nors

• p-ia Krasaus- 
Ruošiaiiia ku-

this Ist dayof October, 1928. . ... ’ b
Michael J. Tananevfcz, Notary Public paminėjimas — 
i»3i)y co“imission *'pire8 ,an' 30’ kienė dainuoja.

JURGIS PLASKUNAS
Mirė netikėta mirčia, Sept. 

28 dieną, 11:30 vai. vakare 
1928 m., sulaukęs 40 metų am
žiaus, gimęs Šiaulių mieste, 
Chicagoj išgyveno 20 metų. 
Paliko dideliame nubudime 
moterį Bessie, sūnus Jonas 11 
m., Jurgis 10 m., Charles 8 m., 
Edvardas 4 m., pusbrolį Joną 
Plaskunas, o Lietuvoje motiną, 
3 brolius ir 3 seseris. Kūnas 
pašarvotas, randasi 8726 Wall- 
ace St.

Laidotuvės j vyks Treičadieny, 
Spalių 3 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš namų į Šv, Jurgio Bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingas pa
maldos už vėlionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į 
mieiv kapines.

Visi A. A. Jurgio 
giminės, draugai ir 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą fr 
atsisveikinimą. «

Nubudę liekame,
Moteris, vaikai ir pusbrolis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius 1. J. Zolp, Tel. Boule
vard 5203.

Šv. Kuzi-

Plaskuno 
pažįstami

IGNACAS CIBULSKIS’
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 29 dieną, 10:30 valan
dą vakare 1928 m., sulaukęs 37 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Vilniaus rėdyboje,, Trakų pavie
te, Senų Kietaviškių kaime. 
Paliko dideliame nubudime bro
lį Karolį.

A. a. Ignacas Cibulskis išgy
veno Amerikoje 17 metų. Kū
nas pašarvotas, randasi brolio 
namuose, 4609 So. Paulina St.

Laidotuvės įvyks seredoje, 
spalių 3 dieną, 2 vųl. po pietų 
iš namų i Lietuvių Tautiškas 
kupįnes.

Visi A. a. Ignaco Cibulskio 
giminės, draugui ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini; putarnuvipią ir atsi
sveikinimą. l! j ' i

Nubudęs lieku, 
brolis Karolis.

Laidotuvėse patarnauja grą- 
borius I. J. Zolp, Tel. Boule
vard 5203.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos ^kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, 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 
Sietų, nuo 6 iki 

vai. vakare.

Re*. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 1257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. 114.

A. MONTVTD, M. D.
1579 Milwatikee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 1597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Caual 2552

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

Nedėlioj nuo 11 rvtn iki 1 v. p. p.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenee 

Ant Zaleskio Aptiekei 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Blandos

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 8 iki 9 vaL vak.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111
Telefonas Central 4411
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Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pini 

Gyvenimo vieta
8323 South Halsted St, 

Tel. Boulevard 1310 
Val.t Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieno 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nudiltomis nuo 9 iki 12 ryto

Akių Gydytojai

> ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip datikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akiu suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų i namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
pąrktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Phono Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 Ė. 47 St.

. Pboue Kemvood 1762

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.

Ofiso Tel. Vieton/ 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Haląted St.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East lllth Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856 

Gusas, X»Spinduliai ir 1.1.
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos.
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JOHN B. BORDEN 
(Johv Bagdžianas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 
West Adams St. Room 2111 
Teiephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nao 7-9 
Teiephone Roosevelt 9090 

Namą Telefonas Repablic 96911

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisus vidurmiestyji 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 We*t Waahington Street 

Cor. Washington and Clark St*. 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Lydė Park 8895

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377
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Tarp Chicagos

“Mindaugis” Good 
man teatre

riauaia. Bet mes žinome, kad 
šoksi taip ar kitaip, o aukščiau 
kelių neišmoksi. Taigi, kam 
griebtis vaidinti veikalus, kurių 
teatro jėgos negali iškelti tinka- 
mon aukštumom Ar ne geriau 
butų pasirinkti lengvesnį vei
kalą ir tinkamai jį suvaidinti?

Beje, dar viena vaidintojų 
yda nemaloniai kuteno taip 
mano, kaip, girdėjau nusiskun- 

daina- 
vimas”. “Mindaugis“ (spren
džiu iš vaidinimo) parašytas 
eilėmis. Bet tokia veikalo for
ma nereikaaluja, kad aktoriai 
eiles “dainuotų”. Pats p. 
Vaičkus “nedainavo”. Reiškia, 
jis tai žino. Kodėl gi jis ne-

Bridgeportas
Fellowship House darbuotė

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

Sekmadieny, rugsėjo 29 d., p. džiant, kitų ausis: Ui 
Vaičkaus teatras statė scenoj 
“Mindaugį”.

Pirmiausia 
pastatymo 
teatras, be 
riausioji 
veikalams 
yra vienas geriausių, jei ne ge- galėjo patarti kai kuriems vai
riausias visoj Amerikoj, 
nusamdymą jo p. Vaičkui 
ka kreditas.

apie gerąsias 
pusės”. Goodman 

abejonės, buvo ge- 
“pusė”. Rimtiems 
vaidinti šis teatras

Kliubai ir klesos Fellowship 
House įstaigoje atsidarys išnau- 
jo spalių mėnesio 1-mą dieną. 
Fellowship House buveinė ran
dasi adresu 831 W. 33 place. Ve 
kokios darbuotės gali rasti šio
je įstaigoje berniukai ir mer
gaitės: siuvimas, liaudies šokiai, 
rankų darbai, lėlių kliubas, žais
mės, pasakos, medžio darbai, 
gimnastika, knygynas, berniukų 
skautų susirinkimai, plaukimas, 
žaismės prie stalo, kliubų susi
rinkimai ir pramogos.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Personai
Asmenų Ieško

Sewing Machines
Siuvamo* Mašinon

Už dintojų “nedainuoti”?

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 NAT1ONAA 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė. Victory 4126

Tolinu, vaidintojų rūbai 
vai, žybuČiai 
Vaičkus nesigailėjo, 
galima duoti kreditas, 
priklauso p. Vaičkui.

Bet kokią rolę lošė 
šarvai, aukštos merginų 

ir dailios kojos,

papuošimo 
Jei už 

tai

Baigdamas turiu pasakyti, 
pasakyti, kad (ioodmano teatrą 
kai kurios ponios mėgino pa
naudoti kaip vietą “siurpraiz 
parėms”. Į tokias “pares”, ma- 

visos šeimos,

Kliubams kambariai, 
stalas — senesniems 
kam s.

biliardo
berniu-

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi- 
sokiuss pataisymus, įskaitant plutn- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdlnimas garantuotas.

ABBO1T CONSTBUCTION CO. 
5201 West Grnnd Avė.

Bershlre 1321 
MR. PARIS

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

wrights. Rašyk šiandie. Pati 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

23C0 \V. Chicago Avė.
Dept. 7

, Chnago, III.

Copy- 
Patentų 

i su 
ir

$1.90 įmokėti $1.00 i savaitę 
Visokių išdirbinių vartotos siuvamos 
mašinos $7.00 ir daugiau garantuo
tos. Elektros jėga ir kojomis suka
mos. $1.00 įmokėti, $1.00 į savaitę. 
Pataisome, žemiausiomis kainomis. 
Atsineškit šį skelbimą jisai jums 
vertas $1.00. 6212 Broadway. Atda
ra vakarais. R. P. 7800.

Business Chances
Pardavimuii Bizniai

PARDAVIMUI Restoranas, pusė 
ar visas, labai pigiai. Biznis eina 
labai gerai. Visokių tautų apgyven
tu. Priežastį patirsit ant vietos. 734 
W. 35th St.

Musical Instruments
Mazikoa Inatramentai

CICERO
bučernčs ir grosernės 
arba norintis pirkti, 
mažai pinigų. Galima

Vieta iiljilirbta per

Cicero, III.

Pasirendavoja 
visi fixtures, 
gali pirkti su 
pradėt biznį, 
daug metų, Lietuvių kolonijoj. 
1315 So. 49th Ct.,

rūbai, i 
kruty

nęs ir dailios kojos, 4>endrai 
imant, papuošimas šiame atve-, 
jyje? Atsakymas: labai gerai,j 
jei lošė tokią, kokią, pavyz-' 
džiui, lošia rėmai, kuriuose pa-j 
veikslas esti įdėtas. Aš tečiaus, 
bijau, kad buvo taikyta, idant Į 
“rėmai” nustelbtų “paveikslą”. > 
Ir pasakysiu—nustelbė.

Na, o kaip išrodė pats “pa-, 
veikslas”, pats vaidinimas? De
ja, dabar turi pareiti prie nei-: 
giamų pastatymo “pusių”.

P-nas Vaičkus, Mindaugio ro-1 
lėj, sakysiu, vaidino geriausia. 
Pirmame, antrame ir dar tre
čiame akte jis pasirodė ne blo-' 
gai. Buvo ytin įvairus, dikci
ja—aiški, mėgino kalbėti iš “gi
lumos širdies”, išreikšti Min
daugio būdą ir apystovų painia
vas, kas stūmė Mindaugį į pra
pultį. Tatai jam šiaip taip vy
ko, bet ne visur; nevyko kad 
ir tose vietose, kur reikėjo pa
rodyti švelnesnius meilės jaus
mus Aldonai ir motinai. Bet 
jau 
jis prasčiau: šokinėjo, anot sė
dėjusio šalia manęs žmogaus, 
kaip gaidys. Paskutiniame ak
te jo vaidinimas dar pablogėjo: 
išrodė, lyg repeticijų to akto 
nebūtų turėję, lyg rolės nemo
kėjo, rėkė, šaukė, tartum gilių 
jausmų, be klyksmo nebūtų 
galima išreikšti.

Aldona p-lė Tendžiulytė. Ko 
tai truko jai. Bet ko? Yra sa-! avenue, 
koma, kad nuo graudingo iki i 
juokingo tik vienas žinksnis, o! 
kartais nei tiek toli nėra. Ot,1 
surasti tą rubežių, už kurio 
graudingas vaizdas gali pasida
ryti juokingu, man rodosi, ak
toriui turėtų būti labai svarbu. 
Jei pavadinsiu aktoriaus jaus
mą, kad ve jau rubežius, kurį 
peržengti pavojinga, “taktu”,

sar-
P. 

tai 
jis toto, susirenka

i nuo seniausio iki jauniausio na
rio. Jos atsivežė savo kūdikius 

j “Mindaugio” pažiūrėti. Motinų 
i norai, nesiginčysiu, geri. Bet 
i ve bėda: aktoriai vaidina “Min- 
! daugį scenoj, o “jaunoji gent- 
kartė” “koncertuoja“ publikoj. 
Ir kadangi dviejų darbų vienu 
kartu negalima dirbti, tai pub
lika nežinojo, ar ji turi žiūrėti 
į sceną, ar klausytis koncerto.

Pertraukų laiku balsiai suau
gusi 
atro 
nau, 
josi, 
vežė

jaunuoliai “tyrinėjo” te- 
grindžių slydumą. Ir, ma
ne vienas jų labai gailė- 
kad “roller skates” neatsi- 
-Nn.

Šiems tai blogai

Partners Wanted
REIKALINGAS partneris J Bu- 

černę ir Grosernę, gera vieta, biznis 
geras,, žmhnių daug pereina, gera 
proga geram žmogui, kadir nemo
kantį išmokysiu. Kreipkitės į Nau
jienas, Box 1121, 1938 S. Halsted St.

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

K reipkitės
1413 N. Wood St.

Imos lubos

Fellowship House 
kliubas jau laikė pirmą susirin
kimą.*

Daromi planai sėkmingam 
apšvietos programui Lietuvių 
Motinų Kliube.

Moterys ir vyrai, norintieji 
gauti pilnas pilietybės popieras, 
yra kviečiami tuojau užsiregist
ruoti anglų kalbos pamokoms 
ir pamokoms, reikalingoms gau
ti pilietybės popieras.

Fellowship House įstaigos 
vedėjos nuoširdžiai trokšta tar
nauti apielinkės gyventojams 
juo pilniau. Kaimynių ir kaimy
nų patarimai pageidaujami.

moterų *■ STATYKIT DABAR IR 
SUTAUPYKIT PINIGŲ 

pastatysim ir finansuosim

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Mes 
tatymą bungalow arba flatų 
ant jūsų loto.

QUALITY CONSTR. CO 
4538-10 Adison Avė. Avenue 4718

Financial
Finansai-Paskolos

pas- 
namo

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

Į 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

[cLftSSIFIEB APS
Educational

______ Mokykloj_______

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOILaikini indžionkšenai tapo iš

duoti prieš biznius, kaltinamus Mes išmokinsime jus DESIGNJNG, 
nusižengimu blaivybės įstaty- 
mui. Jų tarpe indžionkšenas už
gavo kai kuriuos lietuvius:

Little Bohemian Cafe, 1722 
S. Loomis street; dabartinis 
kavinės savininkas yra E. War- 
natka.

Albert Lubas, 2155 W. 19 St. 
ketvirtame akte pasirodė Uždarytos vietos:

William Greicus, 
Wood st.

Joseph Kostauski, 1201 West 
Chicago avė.

Joseph Lekawitch, 2301 
Charles Road, Bellvvood.

Norbet Paresto, 
Norbert

kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką 
* . Mokiname dienomis ir
vakarais. ‘

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 3932

Miscellaneous

Louis

4533 So.

St.

kitaip
Parestis, 1041 W.

Shimaitis, 100 — 
Melrose Park.

Oak Forest

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eightcenth Bond & Martgage Co. 

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

Morgičiai pirmi ir antri 
• nuošimčiais padaromi | M 

valandai.
Musą išlygos bus jums naudingos.

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 gerų 
algą. Jus mokinsitės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskį pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
Eardavinėti Chevrolet automobilius, 
urie viršija kitus karus išpardavi

me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit ši skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, III.
----------- c--------------------------------------

PROGA lietuviams su plačiomis 
pažintimis. Gero budo, gerų papro
čių, užimti gerą vietą. NAUJIENOS, 
Box 1118, 1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
kuris galėtų naktimis pridaboti ga- 
radžių. Valgis, kambaris ir atlygini
mas. 7241 Vincennes Avė.

REIKALINGAS patyręs bučerys 
nevedęs. 1800 So. Peoria St.

TURIU paaukauti savo player 
Pianą už $75.00. Tikras bargenas. 
šis pianas yra beveik naujas, 
matyk manę dar šiandie.

NORAH LEE 
3941 Roosevelt Road 

Ist floor

Automobiles

Pa-

Real Estate For Sale
 Namai-Žemė Pardavimui
NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 

APARTMENTAS
Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabudavoti ant jūsų loto bile 
bungalow arba flatą budfnką, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
MBS So. Hal.Ud St.

Reikalingas kriauČius prie naujų 
ir senų drapanų. Darbas ant visa
dos. 3404 So. Halsted St.

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sodan 
pilnai įrengtas su bamperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1883.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuifl

ir Laurain “Spot Light” kaštuo* 
ja ........................................ $1663.0(f

President “Stright Eight” 5 pas. piF
nai įrengtas kaštuoja .... $1855.0Č
Manantys pirkti arba mainyti ant 

seno, 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 
Savininkai

TURĖK NUOSAVUS NAMUS 
30 pėdų lotas ant California 
Avė., arti Marųuette Parko, 
mokyklos, bažnyčios ir karų li
nijos. Mažas įmokėjimas.

J. A. LYNCH,
40 N. Dearborn St., 

Central 3654

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 E«f«te.

Phono Oakland 4681 -

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nu
imsiu, nežiūrint kaip blogi jie bu
tų. Del informacijų pašaukit tarp 
9 ir 5 Radcliff 7573 Office 7451 
Vernon Avė.

MES PERKAME senas drapanas, 
rakandus, namų baldus ir ką tik jus 
turite.

THOMAS, 
Tel. Michigan 2570

59 SENI įtaisymai Storų padaromi 
kaip nauji; “shovv cases” pertaiso
mi, aprokojam uždyką. Liberališkas 

23 rd nuošimtis ant senų fixčerių, jeigu 
mainomi čia ant naujų. 722 Taylor 
St., Tel. Monroe 0528.

šioje
apie 3,500 įnamių. Jų tarpe 
apie 50 lietuvių — ligonių, 
liegėlių, senelių.

Prieglaudos priežiūra ne
ga, bet maistas prastas. Netu- 

dasipirkti maisto, 
Neturint gimi- 
kurie

Business Service
Biznio Patarnavimas

prieglaudoje randasi 
yra 
pa-

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausį dar
bą mieste. Kedzie Gili.

blo-

tai pasakyčiau, kad p-lei Ten- PiuigŲ 
tak- aunku gyventi.

nių ir draugų, 
yra vargas.

tautos

sušelptų,

atjaučia 
Prašome 
atydą į 

mus vargdienius ir per susirin
kimus savo draugijų parinkti 
mums nors smulkių aukų ar 
paskirti pelną iš kokio paren
gimo, kurį žmonės parems 
skaitlingai atsilankydami.

Sekmadienyje, rugsėjo 25 d., 
atlankė šią prieglaudą pp. A. 
Gremaila, J. Knasas, A. Sevic, 
A. šečkus ir p-ia Butkus, kurie 
suteikė vargdieniams suramini
mo ir padalino valgių ir pini
gų. Už jų mielaširdystę taria
me širdingai ačiū, velydami 
jiems didžiausio turto — svei
katos.

Iš šios įstaigos pasveikęs iš
ėjo ir gavo pas lietuviškų laik
raščių skaitytojus darbą ūkyje, 
Michigan valstijoje, Stasys Pe- 
leikis. Įstaigoj randasi ir dau
giau pasveikusių, 
dėkingi, jei jiems 
tų surasti darbą.

Joseph
Institution,

džiulytei lyg stokavo to 
to”. Bet gal jį nustelbė ner
vingumas, ba nervavosi ji la- 
l)ai- I Matyti, kitos

Kiti vaidinimo dalyviai, iŠ-' savuosius vargdienius,
skyrus Mindangio motiną, pasi-' skaitytojų atkreipti 
rodė dar prasčiau, ne kad p. | 
Vaičkus arba p-lė Tendžiulytė. 
Štai jums popiežiaus pasiunti
nys. Supraskite: papiežiaus 
pasiuntinys Mindaugio laikais! 
Ar parodė aktorius Goodman 
teatrė tą gudrumą, tą veidmai
nystę, sakysiu, tą išdidumą ir 
tą galią, kurios galima buvo 
tikėtis iš popiežiaus pasiunti
nio? Tikrai juk ne bet kokį 
“pilietį” siuntė popiežius j dva
rą tokio “nesuvaldomo” kuni
gaikščio, kokis, iš veikalo
sprendžiant, buvo Mindaugis.
Daumantas, vyras Aldonos, ku
rią pasisavino Mindaugis, tupi
nėjo, strakčiojo.

Vaidinimas pasibaigė, prisi
minė Tolstojaus žodžiai, tarti 
Leonido Andrejevo adresu: “Jis 
mane gąsdina, o man ne bau
gu”.

Nekaltinsiu p. Vaičkaus te
atro narių. Aktoriai ir akto
rės, tur būt, stengėsi .atlikti sa
vo užduotis kaip galėdami ge-

kurie butų 
kas pagelbė-

Lapinskas,
Ward 39, 

Oak Forest, III.
I

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ** fumisai, grotos — 
vandenio {taisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Victcry 9634.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. UiUi- 
kom malevą, po pi erą, stiklu* ir t. t 

3149 So. Halsted St. 
Phone Victory 7281 

J. S. RAMANČIONTS, Sav.

CH. SYRTOWT AND
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

TAISOM STOGUS, 3 taisymai 
Stogus sutaisom. Mes einame 
sur. Darbas garantuotas.

7752 Racine Avė.
Tel. Triangle 5032

$4.
vi-

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
Stewart 2992

po 6 vaL vakare Englewooi 2544

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumbeno ir apšildymo dar
bus: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 

i ateisime bile kur Chicagoj. Visas 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTEIRNATiONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

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

Be Komiso ir Išlaidų 
Me* paskolinamo jum* $100, $20* 
arba $800, imamo 1 e gal j nuoHm 
tį. Pinigus gausite Į 12 valandą. 
Industria.1 Loan Service

W. Chicago Avė., 
Kampas Hermicatre Avė.

MOBGIOIA1
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morg> 
čius.

JUSTLN MACKIEVVICH
2342 So. Leavitt St 

Phone Carai 1678

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

5^2% ir 6% nuošimčiai 
ant Imą morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linant privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2^2 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24. vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. “upstairs”

Tel. Armitage 1199

Help VVanted—Female
DarbininkiųReikia

PA1EŠKAU senyvos moteries prie 
dabojimo mažo kudykio. Duosiu kam
barį, valgį ir guolį, o su mokestim, 
susitarsiva. 4312 So. Ashland Avė.

REIKALINGA ženota moteris ir 
mergaite <lel pakavimo saldainiu nak
timis, valandos nuo 6 vai. vakare iki 
2 iš ryto. Kreipkitės prie Superinten
dento, 227 W. Austin Avė., 5-tas auk
sins.

REIKIA patyrusių operatorkų ant 
pavienių ir dubeltavų “needle povver” 
siuvamų mašinų dirbti. A Stein X 
Co., kampas Congress ir Racine Sts.

REIK A i .INGA mergina į bekarnę 
turi gyventi ant Bridgeporto. Gera 
alga. 3357 So. Auburn Avė.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

nas vienas vyras arba moteris drau
gaudami su mumis. Kaip tik dasi- 
žinote kur kokį bargeną ir patys ne
galite nupirkti, kreipkitės pas mus. 
Mes turime pinigų pirkimui ir nu
pirkę užmokėsi m jums už parody
mą bargeną. Taipgi kokiam atsi
tikime esate priversti skubai ką par
duoti, nedaleiskite kad atimtų už 
skolą, o pasimatykite su mumis. 
Kas reikalaus, mes užlaikysime vis
ką absoliutiškoj paslaptyj.

STANKO & CO.
REAL ESTATE
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

2
Lietuviškai kalbančių vyrų 

lietuviškai kalbančios moterys, 
būt virš 25 metų amžiaus, ir gražiai 
atrodyti.

Aasišaukite 
Mrs. Kishuk

A. A. LEWIS & CO. 
Room 312

208 West Washington St.

Furnished Rooms

ir 2 
Turi

KAMBARYS ant rendos, šviesus, 
furnisu apšildomas ir arti gatve- 
karių linijos. Atsišaukite 5547 N. 
Austin Avė., Tel. Pensacola 1255.

PARDAVIMUI kietų anglių žiemi
nis pečius ir combination kukninis 
pečius. Pigiai. 2 lubos 4008 S. Tal- 
man Avė.

For Rent
RENDON 6 kambarių moderniš

kas butas. Renda $35.00. Atsiklaųsk 
kampinėj krautuvėj, 3147 S. Mor
gan St.

RENDON 2 furnišuoti kambariai 
vyrams su ar be valgio. 4619 So. 
Emerald Avė., 2-ros lubos.

Sewing Machines
Siu varnos> Mašinos

SINGERTO ir WHITE’O siuvamds 
mašinos $9.00 ir aukščiau, sudeda
mos elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage Grovo Avė.

Lincoln Sport Phaeton.... 
Buick sedan 5 pas..............

Oakland sedan naujas .... 
Pontiac sedan naujas .......
Chandler luke nauias .......
Essex sedan, kaip naujas 

Pontiac Roadster ..........
Essex, Fords, 50 kitokių dėl 

rinkimo.
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted St.

1926
1927
1928
1928
1927
1928
1927

$950 
$775 
$805 
$750 
$700 
$700 
$495 
pasi-

PARDAVIMUI 12-kos ruimų rezi
dencija garu apšildoma — “steam 
heat” “sun parlor”, užpakalinis por- 
čius stiklinis, 2-jų karų garažius — 
arti krautuvių, mokyklų ir miesto 
knygyno. Medžiai aplink, visi intai- 
sai, didelis kampinis lotas. Randa
si Roseland arti Michigan Avė. Par
duoda savininkas. Kain a $14,800 
— parduosiu tik už “Cash”. Kreipki
tės į “Naujienas’’, 1739 S. Halsted 
St. Box 1130

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiakų pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios sijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi, turimo marškoniu 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago, III.

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

Nereikia pinigų, kad pagražinti jū
sų lotą su tinkamu jums namu ar
ba apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR 
212! N. Cicero Avė. 

l>.” .ade 9600

PIETINES Illinojaus mainos tu
ri dideliais šmotais anglis, $6.50 už 
vežimų su pristatymu. Del kainų 
ant kitų anglių šauk Boulevard 
1036.

Business Chances
Pardavimui Bizniąj_______

LAIMĖ LAUKIA ŠIAUČIAUS. Del 
svarbios priežasties parsiduoda labai 
pigiai visos mašinos ir kiti reikalin
gi įrankiai dėl taisymo ir valymo če- 
verykų. Labai graži vieta, pigi ren- 
da, ilgas lysag. Savininkė bus nedė- 
lioi ant vietos nuo 10 ryto iki 2 
vai. po piet.

4G48 So. Sacramento Avė.

BARBERNE — 2 krėslai, 2 pool 
bolių stalai. Važiuoju i Denver, Colo. 
Bargenas. 6606 So. Robey St.

PARDAVIMUI grosernė ir visokių 
smulkmenų, yra pagyvenimas užpa
kalyj arba mainysiu ant automobilio. 
Biznis yra geroj vietoj, kam tokis 
biznis reikalingas atsišaukite 2133 S. 
Halsted St.

GERA PROGA dėl gero barbeno 
uždyką gauti berbernę. Savininkas 
parduos, renduos ar mainys ant Joto 
ar automobilio. Atsišaukite i Nau
jienas, Box 1120.

PARDAVIMUI saliunas, visas ar
ba pusė. Gera vieta, geras biznis. 
Apgyventa vokiečių ir švedų. Prie
žastį patirsite ant vietos.

5202 So. Ashland Avė.

ANT RENDOS arba pardavimui 
Barber Shop geroj apielinkėj, 4550 
So. Kedzie Avė., savininkas 1758 
W. Hastings.

PADAVIMUI cigarų, kendžių ir 
kitų reikmenų krautuve. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos. 225 
W. 39th St.

PARSIDUODA pirmos klesos kar- 
čiama. 4432 So. VVestern Avė.

ElCTRA BARGENAS
Groser Storas, geri fixtures, 4 kam
bariai gyventi, vandeniu šildomas. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
loto ar automobiliaus. Randasi 5028 
Archer Avė., Matykit savininką

JUOZAS VILIMAS,
• 4558 So. Washtenaw Avė. t

Tel. Virginia 2054

Namai šiaurinėj pusėj 
PASIRINKITE SAU MUSŲ 

VISAI NAUJĄ
5-6 KAMBARIŲ BUNGALOW 

$9,350 iki $9,950
$1000 įmokėti — $65 į mėnesį. 
Apžiūrėk musų pavyzdžius, 
2800 blokų ant Mobile Avė. 
Paimk karus ant Diversey avė. 
Važiuok iki 6300 į vakarus. Vis
kas yra, ką tik norite matyti 
namuose. Viskas moderniška.
Watson Bond & Mortgage Co., 

5624 Irving Park Blvd.
Phone Pennsicola 5900—8200 

Avenue 4336

DARBININKO žmogaus namas— 
6 kambarių namelis. Kaina $2500. 
$200 įmokėti, likusius pagal sutari
mą. 2031 W. 35th St. Tel. Lafayette 
0909.

FLATŲ budinkai pietvakarų pusėj. 
Pardavimui ar mainui 5 flatų na
mai po 5 ir 6 kambarius su Storais 
galutinai parenduoti. Pirmos klesos 
stovyj. 22-ros arti Kedzie Avė., leng
vi išmokėjimai, arba priimsiu tuščią 
arba mažesnį flat bildingą kaipo pir
mą jmokėjimą. A. A. SHEPTENKO, 
6120 W. 22nd St.

PARDAVIMUI ar mainymui biz
niavęs lotas ant 79-tos. Aš mainy
siu ant bile ko. Jeigu jums reikia 
pinigų, tai aš turiu.

WALTER .1. PAUL
6601 So. Western Republic 4170 
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

NAUJAS 6 kambarių mūrinis na
mas $6450 — $200 įmokėti ir krau
stykis gyventi tuojaus. Likusius mo
kėk kaip rendą — 3 dideli miegrui- 
miai, jbudavotos maudynės, akmenu
kų asla. Gera transportacija ir ge
ra apielinkė. MEHAN and MALONE, 
6407 Irving Park Blvd., Telefonas 
Pensacola 8042.

PARDAVIMUI arba išrendavoji- 
mui — gražus moderniškas bun- 
galow Bervvyn’e. Randasi arti mo
kyklų ir transportacijos. Parsiduo
da $1800 pinigais, likusius po $60 
į mėnesį su nuošimčiais.

MANDEL 
Berwyn 441-R

Keturių kambarių medinis namas, 
6142 So. Komensky Avė., 1 blokas 
j vakarus nuo Cravvford Avė. Elek
tros šviesa, maudynė; $3,675.00, ma
žas įmokėjimas, likusius kaip rendą. 
Turi būti parduota tudjaus. No 
agentai; pats savininkas. Galima 
matyti vakarais ir nedclioj. Hem- 
lock 0040.




