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Lietuvos gyvenimui Amerika 
daranti didelės įtakos

Hoover, republikonų 
kandidatas, šovė pir
ma kampanijos šūvį

Kaimas kulturėjąs; Lietuvos vieškeliai — 
rojus automobilistams, sako Chicagos 
Tribūne korespondentas, kur iš Kauno 
pasiekęs Marijampolę per mažiau kaip 
valandą laiko

Priėmęs nominacijų deklaruo
ja “principus”, kurių jis lai
kysis, jei bus išrinktas pre
zidentu

MARIJAMPOLĖ, Lietuva, 
rugp. 12. [Chicago Tribūne ko
respondento]. —• Po Kauno, 
Marijampolė yra kitas svar- 
Uihusias garnizono miestas 
Lietuvoje. Čia stovi 9tas pės
tininkų pulkas, kuris, kai aš 
vakar atvykau į miestą, mau
dėsi tekančiame palei miestą

Automobilistams Lietuva tai 
tikins rojus

Prieš karą, žiemes mėne
siais čia stovėdavo Bušų 3čias 
gusarų regimentas. Dabartinis 
garnizonas yra padidintas dar 
raitelių batalionu.

Gyventojų Marijampolėj yra 
5,(MM). Didžiausi miesto trobe
siai, 
likų 
ga.

be kareivinių, yra kata- 
bažnyčia ir žydų sinago- 
Vietos gyventojai sako, 

jokios kareivių mobiliza- 
Lietuvoje nėra, karinin-

Automobilistams Lietuva — 
tai rojus, nes, išskiriant motor- 
busus, jokio trafiko keliais nė
ra. Todėl lėkti greitumu sej>- 
tyniasdešimt mylių per valan
dą, tai paprastas dalykas. Va
žiuojant per miestcliiN, kurie 
yra pusiau lietuvių, pusiau žy
dų gyvenami, matyt nauji be
tono trotuarai, naujai nutapy
ti namai, nauji trobesiai ir mo
kyklos. Lietuvos 
matyti Amerikos 
daugiau, nekad 
kitame Europos 
riant Lenkiją.

gyventoj u ose 
intakos daug 
bet kuriame 

krašte, išski-

Lietuviai kulturėja
ei jos 
kai gi, kurie mane priėmė sa
vo štabe, skundžiasi dėl nuo
bodumo, kadangi čia nėra nė 
dagi tokių incidentų sienoj, 
koki atsitinka šiaurinėje de
markacijos linijos daly.

Jokių kariuomenės judėjimų 
Lietuvoje nėra

Malfor [?] llsinskas [?], 
kuris eina pulko vado parei
gas, sako, kad tarp demarka
cijos linijos, kuri nuo čia yra 
apie aštuonioliką mylių tolu
mo,
kariuomenės nėra, 
yra kuopa pasienio policijos, 
kuri sergi sieną, ir lietuvių 
žvalgautojai nepastebėję nė 
naujų Lenkijos kareivių judė
jimų Suvalkų distrikte.

Kelias tarp Kauno ir Mari
jampolės yra geras naujas žvy
ro vieškelis, darva laistomas, 
ir trisdešimt keturias (ameri- 
kiškas) mylias 
mobiliu mums 
landos laiko.

Per pastarus
tus Lietuvos valdžia įsteigė ir 
pataisė krašte kelis šimtus my
lių vieškelių. Tik arti demar
kacijos linijos keliai pasiliko 
dar nejudinti.

bu
jos

Prieš keletą metų sunku 
vo atskirti mergaitę nuo 
motinos, l>et dabar ir kaimuo
se matai kirptus plaukus [“bu- 
bikopfą”, kaip Lietuvoj sako], 
trumpas sukneles, šilkines ko
jines ir batelius su aukštais 
užkulniais. Dagi namų clarbo 
rūbai jau pakeisti miestiškais.

Herbert Hoover, republiko
nų nominuotas kandidatu f 
Jungtinių Valstybių preziden
tus, praeitą šeštadienį priėmė 
oficialj republikonų partijos 
pranešimą apie jo nominavi- 
ma.

Priėmęs nominaciją, Hoover 
laikė Stanfordo Universiteto 
stadione, Palo Alto, (tol., kal
bą, kuri buvo radioskleidžia- 
ma visame krašte.

Savo kalboj Hoover pasakė 
tik tai, kas yra pasakyta re
publikonų partijos priimtame 
rinkimų kampanijos programe. 
Jis pasisakė nepritariąs Aštuo
niolikto įpusti t nei jos amend- 
mento [probibicijos įstatymo] 
panaikinimui. Žadėjo stengtis 
padėti farmeriams. Darbo ir 
kapitalo santykiais pritariąs 
kolektyvioms deryboms ir su
tartims, taipjau pritariąs, kad 
butų susiaurintas indžonkšenų 
vartojimas 
mais.

Imigracijos

streikų atsitiki-

ir Marijampolės jokios 
Kalvarijoj

Rūbų pakeitimas žydų gy- 
ventuojuose (dagi fdar labiau 
žymus, ir senoviški galiardi- 
nai, dėl pasidariusių draugiš
kesnių santykių tarp abiejų 
tautybių, dabar visai nyksta.

keliauti auto- 
neėmė nė va-

ketverius nie

Lietuvos žmonės ir valdinin
kai giria Amerikos krutamuo- 
sius paveikslus. Jie sako, kad 
Amerikos filmos esančios tiek 
pat svarbios kultūriniam žmo
nių gyvenimui kelti, kiek kad 
yra svarbi viešųjų mokyklų 
sistema, įsteigta kraštui atga
vus nepriklausomybę. Kruta
nti ie j i paveiksimi, parodą, kaip 
eitų kraštų žmonės gerai gy
vena, kokiais jie patogumais 
ir dagi ištaigomis naudojasi, 
duoda ir valstiečiams paaksti- 
nimo, ir tie ūkininkai, kurie 
šiandie perkasi dviračius, ry
toj pirksis automobilius.

klausimu Hoo- 
stojąs už paleng

vinimą ateivių šeimoms atvyk
ti pas savo maitintojus, o taip
jau už pakeitimą dabartinių 
;votų bazės. Tarptautinėj po- 
itikoj jis stojąs už ginčų spren

dimą taikos priemonėmis, ar- 
jitražu, o ne ginklo jėga.

Jis pritariąs dar didesniam 
valstybių ginkluotų jėgų su
mažinimui, bet kol pasaulis 
lebesąs apsiginklavęs, tai vie
nintelė laisvės ir saugumo ga
rantija esąs geras prisiruoši
mas. Jungtinės Valstybės 
dėl turinčios turėti stiprių 
saugos pajėgų.

Valdžia neturinti eiti į 
n į ir daryti konkurenciją 
vatiniams piliečiams, 
žmonėms. Tikybos ir 
sitikinimų dalykuose 
ąs už visišką laisvę 

ranciją.

to-
ap-

biz- 
pri- 

biznio 
religinių

sto- 
tole-

jis 
ir

Vilkmergės komen 
dahtas nuteistas

4 '/z metų kalėti
Fabrikavo pinigus

Francuzų Gvianoj 
kilo neramumų

PARYŽIUS, rugp. 12. — 
Cayenne, Francuzų Gvianoje, 
kilo rimtų neramumų, kurių 
vietos vyriausybė nepajėgia nu
malšinti. Jai padėti, iš Marti- 
nikos siunčiama penkiasdešimt 
ginkluotų francuzų jūreivių ir 
penkiasdešimt žandarų.

Neramumai kilo tuojau 
j vyk usių ten rinkimų, per 
riuos buvo užmuštas buvęs 
putatas Jean Galmot.

Mekiskoj vėl atsi 
kartojo smarkus 
žemės drebėjimas

BYGA, rugp. 12. — Kaune 
įvyko byla buvusio Vilkmer
gės komendanto, maj. Kulvie
čio, kaltinamo dėl Lietuvos 
banknotų padirbimo.

Kaip teisme buvo parodyta, 
maj. Kulvietis, naudodamasis

po 
kil
tie-

Paskendo garlaivis 
vienas prigėrė

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. '“"J;
12. - Pajūrio Gerrero ir Oax- aukšto valdininko, koniendan- 
acos valstijose vakar vėl atsi- t«>, padėtim, užsakė Berlyne 
naujino smarkus žemės drebė- Padl,rb,‘ 7. UV°S
jimas. Nedaugelis namų Pino- 'f^notų 100,000 litų suma., 
tepa mieste ir keliuos kituo Nętiknts banknotus j.s pašto 
sc apygardos miesteliuose, ku- 8 el c rah e 
rie buvo išlikę sveiki nuo pra- nl1!? a8en us- 
eito žemės drebėjimo, dabar 0 ura ura 
buvo sugriauti, 
vielomis nutrukęs.

per savo žemes-

reikalavo, kad 
SektoTs Kulv,ie‘is. but« "ubal>stas 

12 metų kalėjimo, tačiau teis
mas nuteisė jį tik 4^ metų.

, Senas Lenkas kaltina- Britų Chamberlain pa-

HABBOR BEACH, Mich., 
rugp. 12. — Per smarkią aud
rą Michigano ežere, netoli nuo 
Port Hope, vakar paskendo 
garlaivis W. H. Savvyer. Lai
vo virėjas, kurio vardas 
nomas, prigėrė, visi kiti 
garlaivy žmonės, buvo 
bėti.

mas dėl žmogžudybės ; darysiąs vizitą Ame 
--------  rikai

LONDONAS, rugp.
Praneša, kad Anglijos užsienio 
reikalų ministeris, Sir Austen 
Chamberlain, šio mėnesio pa
baigoj keliausiąs į Jungtines 
Vaistyta, — Panamos kana
lu į Californiją, kame jis no
rįs pasilsėti ir savo sveikatą 
pataisyti.

MUBPHYSBOBO, 111., rugp. 
12. — Policija suėmė čia L. 
Jerowskj, 60 metų amžiaus, 
kaltinamą dėl nušovimo Do- 
well miestely piliečio Andrevv 
Robinsono, 45 m. Tarp abiejų 
buvo kilę, nežinia dėl ko, ki-

neži-
buvę
išgel- virčų. Jerowski padėtas -kalė

jime.

12. —

Svetimos valiutos apy- Pusketvirto milijono litų 
varta Kauno biržoje

Svetimos vaKAUNAS, 
liutos apyvarta Kauno Biržoje 
per š. m. birželio mėn.:

Svarų sterlingų 71,200 ( - ) 
— Litų 3,488,800.—; Dolerių 
4,315.05 Litų 43,259.95; Reichs
markių 
782,400.— 
Lit. 5,400.
32,997.—;
8,(MM) 
vos Banko ako. 4 stuk. 362.—. 
Viso Litų 7,412,468.95.

1,576,000.— Lit. 3,- 
čekų kr. 2,000.— 

.—; Ls. 17,000.— Lit.
Laisvės Paskola dol. 

Lit. 59,250.—; Lietu-

Socialistų Interna
cionalas už visuotinį 

nusiginklavimą
Ragina mases pavartoti 

revoliucinio spaudimo 
valdžias, kurtos eitų į

dagi 
prieš 
karų

nuostolių dėl 
go oro

ŠILUTĖ, Klaipėdos
šiomis dienomis

blo-

[Atlantic and Pacific Photo]

Krikštynos didžiausio pasauly dirižablio “Graf Ze- 
ppelin”, kurį dabar statosi Vokietija. Jo įtalpa bus 
5,000,000 kubinių pėdų gaso.

BRIUSELIS, Belgija, 
12. — Socialistinio Darbininkų 
Internacionalo kongresas kaip 
vienu balsu priėmė rezoliuci
ja, kuria reikalaujama visuo
tinio valstybių n nuginklavi
mo.

ru KP-.

kr. [Lž]. 
valdiška 

komisija, baigė apskaičiavimą 
kiek padarė nuostolių blogi 
orai Šilutės apskrity. Nustaty
ta, kad tvanai užliejo 25,277 
margų žemės plotą. Iš jų pie
vų 24,290 margų, dirbamos že
mės — 812 ir daržų — 175 
margus. Bendrai lietingas ir 
šaltas oras ir tvanai esą pada
rę nuostolių 1,743,800 litų su
mai. Daugiausia nuostolių pada
ryta Rusnės Skirvytės, Šyšos, 
Bismarkės, šakunėlių, Saugų ir 
kit. apylinkėse. Pagėgių apskri
ty tvanai padarė nuostolių 1,- 
701,850 litų. Iš viso Šilutės ir 
Pagėgių apskrity padaryta nuo
stolių 3,445,650 litų sumai.

Dar neapskaičiuota kiek yra 
padaryta nuostolių Klaipėdos 
apskrity, bet manom, kad ne 
mažiau kaip Šilutės apskrity.

Susekė spirito kontra
bandininkų kuopą

Vokiečių komunistai 
Lietuvos prieteliai

įtaiko demonstracijas prieš 
Pilsudskio Idgionų maniev- 
rus Vilniuje

BERLYNAS, rugp. 42. — 
Vokiečių komunistų laikraštis 
Bote Fahne [Raudonoji Vėlia
va] skelbia, kad visos komu
nistų organizacijos Rytų Pru
snose, Silezijoj, Aukštojoj Si
lezijoj ir visu Lenkijos pasie
niu šiandie laikys demonstrib- 
ctjas protestui prieš maršalo 
Pilsudskio’ ginkluotų legionie
rių ir fašistų paradus Vilniu
je-

Komunistų demonstr a c i j ų 
pritdšaky busią “Raudonojo 
fronto kovotojai,” — gerai ka
reiviškai lavintos komunistų 
organizacijos.

Tose demonstracijos daly
vauti komunistai yra pakvie
tę dalyvauti ne tik vokiečių 
darbininkus, bet taip pat len
kų ir lietuvių, ir tieji, sako, 
prižadėję dalyvauti.

Britų rašytojas mirė
LONDONAS, rugp. 12. — 

Mirė lordas Frederick Spencer 
Hamilton, anglų diplomatas ir 
rašytojas.

GALENA, III. — Suimti trys 
vaikezai iš Chicagos: Scbroe- 
der, Fields ir Kewer, visi 18- 
19 metų amžiaus. Buvo pavo
gę vieno vietos pirklio auto

<ORH
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu; šilčiau; vidu
tinis, daugiausiai pietų vakarų 
vėjas, 

r
Vakar temperatūros buvo 

vidutiniškai 67° F.
šiandie saulė teka 5:55, lei

džiasi 7:55. Mėnuo teka 3:21 
ryto.

1 ) .........................

Danijoj gali kilt vi 
suotinis laivų dar
bininku streikas

KOPENHAGA, Danija, rugp. 
12. — Danijoj gali kilti visuo
tinis laivų darbininkų strei
kas.

Danijos darbo unijos remia 
Suomių laivų darbininkų strei
kų, pa skelbdamos blokadą prieš 
Suomijos laivus Danijos uos
tuose. Arbitražo taryba nu
sprendė, kad toksai žingsnis 
esąs neteisėtas. Atsakydama j 
tai, unija grūmoja paskelbti 
visuotini Danijos laivų darbi
ninkų streiką.

Praiįeša, 'kad Norvegijos 
darbo unijos žadančios remti 
Danijos darbininkus, jei jie pa
skelbtų visuotinį streiką.

Savo rezoliucijoje Interna
cionalas ragina žmpnių mases 
pavartoti stipriausio, dagi re
voliucinio spaudimo prieš bet 
kurią valdžią, kuri tarptauti
niuose kivirčuose atsisakytų 
arbitruoti ir pradėtų karą.

Kongresas išleido atsišauki
mą j viso pasaulio darbinin
kus, kviesdamas juos vienytis 
prieš kapitalizmą. Kalbėtojai 
kritikavo Jungtinių Valstybių 
kapitalistus darbdavius, kurie 
giriasi, kad jie moką dideles 
algas savo darbininkams, kad 
tie jų darbininkai gerai gyve
ną, o /tuo tarpu ieškosi piges
nių darbininkų Europoje ir 
Azijoje, norėdami sukurti 
darbių armijas krašte ir 
bndu atpiginti algas.

Vilkaviškio apskr. policija 
šiomis dienomis suėmusi spi
rito kontrabandininkus: Griną, 
Strungj, Mažulaitį, Steponavi
čių, Mašveskį, ir Mickevičių. 
Juos suėmus, paaiškėjo visa 
“ovganiząeija”, kurios sudėty 
esą keli geležinkeliečiai ir mui
tininkai. Spiritas buvęs gabe
namas iš Eitkūnų neva tran
zitu į Latviją, bet buvęs iš
kraunamas Lietuvoje.

11 lietuvių stipendinin
kų j jurininkus

Susisiekimo

be
tilo

Japonų ir kiniečių kau
tynėse penki asmens 

užmušti
• VLADIVOSTOKAS, Sibiras, 
rugp. 12. — Sovietų trusto Dal
ies pasamdytame iš jai>onų 
prekių garlaivy Tosin Maru 
įvyko kruvinos kautynės tarp 
japonų jūreivių ir laivo dar
bininkų kiniečių. Sako, kad 
kiniečius puolę pirmi japonai, 
apsiginklavę peiliais ir revol
veriais.

Penki asmenys buvo užmuš
ti ir keli kiti sužeisti. Skerdy
nes pagaliau buvo vietos po
licijos patremptos.

Erelis buvo pagavęs ne
šti 2 metų vaiką

Nekaltai sėdėjo kalėji
me 19 metų; gauna 
$30,000 atlyginimo

LONDONAS, rugp. 12.
London Sketch praneša, 
Oscar Slater, kuris ką tik bu
vo paleistas iš kalėjimo, pri
ėmęs vyriausybės pasiūlytus 
jam 6,000 svarų sterlingų 
j($30,000) kaip atlyginimą už 
padarytą jam didelę nuoskau
dą.

Seniai seniai Slater buvo ap
kaltintas dėl žmogžudybės ii 
pasmerktas visam amžiui ka
lėti. Iškalėjus jam devynioli- 
ką metų, dabar pasirodė, kad 
jis buvo nekaltas dėl piktada
rybės, dėl kurios buvo 
smerktas.

LAIVŲ SUSIDŪRIMAS

kad

pa-

LONDONAS, rugp. 12. — 
Radio pranešimu, jūrėse ties 
Anglijos krantais, susidūręs 
Anglijos garlaivis Otranto su 
Japonijos garlaiviu Kitano Ma
ru. Pastarasis buvęs skaudžiai 

ir bandąs pasiekti

LUBEC, Me., rugp. 12. — 
Didelis erelis, nusileidęs ferme
rio Guy Lyons daržan, netoli 
nuo Lubec’o, pagrobė ferme
rio dvejų metų amžiaus vaiką sužalotas 
ir norėjo jj nusinešti. Čia. pat Huniberą. 
buvęs antras farmerio sunūs, 
penkerių metų Buddy, puolė SUĖMĖ BANKŲ PLĖŠIKUS,

JŲ TARPE DVI MOTERĮgelbėti. Jis suskubo pagauti 
erelio jau keliamą nuo žemes 

broliuką už kojų ir ištrukę jį 
iš plėšraus paukščio nagų.

DETROIT, Mieli., rugp. 12. 
— Policija suėmė čia šešis as
menis, jų tarpe dvi jaunas mo- 

0TTAWA, Ont. — Statisti- Į teris, kaltinamus de] pavogi- 
kos biuro .pranešimu, Kanada mo iš New Yorko bankų 
turi 9,658,000 gyventojų. [$100,000 bondsų.

KAUNAS.
ministerija nori pasiųsti Suo
mijos jurininkų mokyklon 11 
stipendininkų, kurie yra atli
kę Suomijos laisvuosius plau
kiojimo kursus. Suomijos ju
rininkų mokyklon priimami 
tik Sudmių piliečiai, svetimša
liai tik išimties keliu. Susi
siekimo ministerija deda pa
stangas, kad musų • stipendi
ninkai butų priimti ir pradė
tų eiti mokslus nuo rugsėjo 
1 dienos. Abo jurininkų mo
kykloj.

Kariuomenės teismas 
nuteisė 6 mušeikas

KAUNAS. — Kariuomenės 
teismas nagrinėjo žąslių vals
čiaus, Paparčių kaimo gyvento
jų Jono čulados, Motiejaus Ču- 
lados, Edvardo čulados, Ado
mo Kraliausko, Petro Maravi- 
čiaus ir Kazio Gumbrevičiaus 
bylų. Jie kaltinami to pat kai
mo gyventojo pil. Dzedulionio 
užmušimu.

žiaurus užmušimas yra įvy
kęs vakaruškose: susirinkę šokT 
ti pradėjo kivirčytis, vienas 
prie kito kabinėtis ir muštis. 
Muštynių rezultate, be kelių su
žeistų, vienas užmuštas.

Kariuomenės teismas nuteisė 
Joną ir Motiejų čuladus, Ado
mą Kralinauską ir Praną Ma- 
ravičių po 6 metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Edvardą čula- 
dą 4 metams sunkiųjų darbų 
kalėjimo ir Kazį Gubrevičių 6 
mėnesiams paprasto kalėjimo.

NUŠOVĖ
Lygumų miestely liepos 18 

dieną Kazys Mickeliunas dėl 
iki šiol neišaiškintų priežas 
čių, nušovė to miestelio gy
ventoją Karolį Adomaitį.



NAUJIENOS. Chicago. III. irmadiems, rugp. 13, 1928

Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 m. bal. 12 d.
L. N. T. Tarybos Valdyba:

J. v ušicvičius, pirmininkas, 3617 Archer avė. Tel. Laf. 4195
V. M. Stulpinas, sekr., 3255 S. Halsted St. Tel. Vietory 6122
A. N. MASULIS, Iždininkas — 6641 So. Westcm Avė., Republie 5550

Dar apie mainus

Chicagoje Ateina 
Nepaprastas

Gerbūvis
Jeigu kas lig šiol abejojo, 

apie Chicagos platesnį vysty
mąsi ir augimą, tai dabar nebe
turėtų būti abejonės. Dabarti
niu laiku Chicagos didmiestyje 
yra statoma daugybė didelių 
budinkų po 30 ir 40 aukštų. 
Bet dabar bus statoma 75 aukš
čių namas, kuris bus 845 pėdos 
aukščio. Tas namas rasis 200 
pėdų į rytus nuo Michigan avė., 
ant pietinio kranto Chicagos 
upės.

Tas namas talpins savyje 
krautuves, sales dėl susirinki- 
kimų, ofisus dėl biznio ir ant 
pat viršaus pradedant nuo 46 
floro iki 75 floro bus hotelis 
su 1000 kambarių, kiekvienas 
kambarys su visais moderniš- 
kiausiais įtaisimais. Visas na
mas kaštuos $45,000,000.00 ir 
bus gatavas dėl vartojimo ba
landžio 1, 1930. Po apačia na
mo bus geležinkelio stotis, taip 
kad įvairių biznių savininkai ir 
kostumeriai galės atvažiuoti ir 
išvažiuoti traukiniu iš to namo 
visai nesiekiant miesto susikim
šimo. Apart to dėl automobi
lių bus garažas dėl 12000 maši
nų, kuris bus operuojamas au
tomatiškai. Vienu žodžiu, bus 
tai šių dienų pasaulio įdomy
bių tvarkinys, kuris galėtų būt 
pavadintas Amerikos Ark i tek
tų ros Katedra.

Suprantama, kad šitas tokis 
milžiniškas namas yra pirmas 
Chicagoj, bet galima sakyti, 
kad jisai bus ne paskutinis. 
Kada jau bus pralauštas takas 
dėl didelių ir aukštų namų, tai 
beabejonės didelių namų sezo
nas tęsis ilgiau. Yra jau dau
gybė namų numatyta dėl su
griovimo po 10 ir 20 florų auk
ščio, ant kurių atsistos po 30 ir 
50 florų aukščio namai.

Nekurie žmonės mano kad 
aukštus namus stato taip sau 
dėl garbės, bet taip visai nėra. 
Juo didesnis ir aukštesnis na
mas, jisai pigiau atseina ope
ruoti, ir daugiau pelno neša. 
Nes ant to pat pleciaus gali pa
statyti 10 aukščio florų, 20 — 
40 ar daugiau, ir žemė daugiau 
nekaštuos, nežiūrint kiek florų 
pastatysi ant jos.

Jeigu tie žmonės stato to
kius milžiniškus namus ir in
vestuoja jx) desėtkus milijonų 
dolerių, tai jie beabejonės su
pranta kad Chicagos miestas 
augs ir bujos. Ir dėl to nėra 
jokios baimės, pirkti nejudina
mą nuosavybę, tai yra lotus, 
namus, bi tik jie yra tinkamo
je vietoje, ir arti transportacijų 
linijų, Chicagos mieste, ir apie- 
linkėse. Nes Chicagos miestas 
į 25 metus laiko turės su vir
šum 6,000,000 gyventojų. Ji
sai užims visą Cook apskritį, ir 
nusidrieks į pietus iki Kanka- 
kee miestelio į vakarus iki Jo- 
liet, Aurorą ir Elgin miestelių, 
ir į žiemius VVaukegan ir Ke- 
noshos.

Chicago turi nepaprastai pui
kią vietą plėsties. Nes visos 
apiclinkės yra beveik lygumos. 
Yra tai nepaprastai geroje geo
grafiškoje padėtyje, prie vieno 
iš penkių didelių ežerų, kurie 
suteikia labai pigų ir parankų 
vandens kelią, dėl susisiekimo 
su daugelio valstijų ir su Ka
nada.

Stovi beveik pačiam centre 
Suvienytų Valstijų, ir yra di- 
džiausis geležinkelių centras 
Amerike. Todėl čionai yra pui
kios galimybės statytis įvai
riems fabrikams, nes yra visos 
reikalingos ypatybės dėl išdir- 
byšČių bu jojimo.

Chicagos miestas dar tiktai 
yra 95 metų senas. Dabar ji
sai rengiasi prie Didžiosios Pa

saulinės Parodos, kuri įvyks 
1933 metais. Iki to laiko Chi
cagos miestas nori padaryti 
daug pagerinimų ir pagrąžini
mų savo išvaizdoje. Taip, ka
da 1933 metais pradės svečiai 
plaukti iš viso pasaulio kraš
tų, kad Chicagos gyventojams 
butų kuo pasididžiuoti, pasige
rėti ir pasidžiaugti sykiu su 
svečiais.

Iš to viso galima būti pilnai 
užtikrintu, kad Chicagoje bus 
darbo ir biznio dėl visų. Tik 
nereikia būti dideliam pesimis
tui. Reikia žiūrėti j ateitį su 
pasitikėjimu, su noru gyventi. 
Ir tada bus geri laikai dėl vi
sų.

Nekurie žmonės, turi prisi
krovę bankuose pinigų, ir de
juoja kad blogi laikai. Nenori 
tų pinigų leisti į apyvartą. Juk 
jeigu vienam reikia namo jisai 
neperka arba nestato naujo, o 
gyvena baismonte; kitam rei
kia naujo siuto, jisai ir taip 
pat, nešioja susitepęs, tai iškur 
gali būti geri laikai? Juk ka
da žmonės pradeda nieko nebe
pirkti, pradeda ant visko 
skrumnauti, tai ir abelnai vi
soks biznis, visoks judėjimas 
pradeda sustoti.

Todėl, jeigu kam reikia na
mo, tegul perka, arba tegul sta
to naują, jei karri reikia kito
kių gyvenimo reikmenų, tegul 
nešykštauja bet tegul apsirūpi
na save “ir savo šeimyną kas 
reikalinga. Tada tai viskas 
pradės eiti visai kitaip.

Pirkdami namą arba tetą, ar
ba norėdami statyties sau na
mus, visados atsiminkit šitą tai
syklę, kad savas pas savą, t. y. 
lietuvis pas lietuvį. Chicagos 
lietuviai Real Estetininkai, turi 
savo taip vadinamą Chicagos 
Lietuvių Beal Estate Tarybą, 
prie kurios priklauso visi įžy
miausi Ilealestetininkai. Jie vi
si, tai yra tie kurie priklauso 
prie Lietuvių Real Estate Ta
rybos, yra verti pasitikėjimo 
ir paramos iš Gerbiamos Lietu
vių Visuomenės. Nes už tei
singą ir atsakantį patarnavimą 
Lietuvių visuomenei C. L. Real 
Estate Taryba neatsako už 
tuos, kurie nepriklauso prie 
Chicagos Lietuvių Kcal Estate 
Tarybos.

Todėl pirkdami namą, tetą ar 
norėdami statyti, visados parei
kalaukite nuo agento, kad jisai 
parodytų savo State Licence, 
Chicago City License, tai yra 
kur turi savo ofisą, arba per 
kokį ofisą dirba, ir ar priklauso 
prie Chicagos Lietuvių Beal Es
tate Tarybos. Kitaip galite 
pakliūti į kokio svieto perėjūno 
rankas, kuris neturi netik ofi
so, bet nei tikros gyvenimo vie
tos, ir tada piksite ir keiksite 
teisingus ir atsakančius lietu
vius realstetininkus. Nes pa
prastai, kada vienas kokios pro
fesijos žmogus padaro kur nors 
negero ir duoda neteisingą pa
tarnavimą, tada žmonės pyksta 
ant visų tokios profesijos žmo
nių. Todėl šiame dalyke reikia, 
būt labai atsargiems, su kuo 
turite reikalą.

V. M. Stulpinas.

Kiek kainuoja “im- 
< provements”?

Įvairių nuolatinių patogumų 
įvedimas, kaip tai tūtų, šaly- 
gatvių, įgrisimų (paving), pa
gal nekilnojamos nuosavybes 
žinovų apskaitliavimo kainuoja 
apie $25 už frontinę pėdą.

Nėra nei vieno, kurs tikrin
tų, kad įtaisius visus šiuos 
“improvements”, žemės vertė 
nepakiltų ir ją nebūt lengviau 
parduoti. Faktiškai' toji vertė 
pušoksta dvigubai, kitaip sa
kant išleistas šiam tikslui do
leris daugumoje atsitikimų at
neša du.

Daug rasime tokių, kurie aty- 
džiai ieško mainyti namą ant 
loto. Jie tiki susilaukti kokių 
nors stebuklų. Tuom tarpu la
bai dažnai viskas išeina jų ne
naudai. Susiranda asmenį, kurs 
turi porą tetų ir pradeda dery
bas. Besikalbėdamas sužino, jog 
ant tų tetų yra užtraukta pa
skola sumoje, pav., $4,500 pen
kiems metams ir šeštu nuošim
čiu. Turintis namą, be didelio 
galvosūkio išskaitliuoja, jog 
tetų vertė turėtų būti dešimt 
tūkstančių, x'
skolinama 
vertės.

nes juk paprastai 
tik pusė tikrosios

žmogus, nuodugniai 
vietą, neduotų už 
daugiau kaip tuks-

Pradėjo statyti te- Chicagos Lietuvių 
atrą lietuvių centre Nekilnojamos Nuo-
Bridgeportas neapsileidžia 

toms musų kolonijoms
kl- savybės Nariai

Keletas musų biznierių su 
J. Maskaliunu priešaky padarė 
bridgeportiečiams siurprizą — 
pradėjo statyti didelį namą ir 
teatrą prie Halsted ir 85 gat
vės, kurie kainuos apie pusę 
miliono ($500,000) dolerių. Vi
sas 'projektas 130x150 pėdų 
ploto. Teatras turės 1,200 sė
dynių, o namas talpins ofisus 
ir krautuves.

Pastatymui šio
traukta paskola — bondsai 
$200,000, kuriuos apsiėmė 
platinti W. C. Heidemanji 
ma.

namo yra

P-

Blaivus 
apžiūrėjęs 
tuos lotus 
tantį dolerių. Mainininkai mat 
moka iškelti kainas. Iš kitos 
pusės, neretai pasitaiko, jog ir 
apartmentiniai triobesiai susi- 
kolektuoja daugiau skolos ne
gu jie yra verti. Kiekvieną kar- 

kuomet namas , mainomas, 
tai vininkas vis stengiasi pa
kelti v^rtę. Delei to tenka mo
kėti ir [dėsnis komisas, kurio, 
jeigu iš karto nesumoki, pasi
lieka ant namo. Pagaliau, jeigu 
asmuo, perėmęs namą, neturi 
atliekamo kapitalo, o čia būti
nai reikia šis tas pataisyti, pa
gerinti, įdėti nauji karpetai, iš
baltinti ir t. t., tai visos išlai
dos irgi užgula ant namo, žo
džiu, skolos auga kaip ant mie
lių.

Chicagoj jau yra keletas 
tūkstančių nuosavybių, kur sko
los yra didesnės už namo kai-, 
ną. žinoma, kiekvienas, kurs 
paimtų tą nuosavybę, vienokiu 
ar kitokiu budu turi pralaimėti. 
Geresnio išėjimo nėra. O prie 
to dar reikia pridėti būtiniau
sias išlaidas darant transakci
jas, kaip tai peržiūrėjimas po
pierių ir t. t.

Perėjus nuosavybei į kitas 
rankas, nuomininkai kai kada 
esti nepatenkinti naujuoju šei
mininku ir kraustosi lauk. Kam
bariai pasidaro tušti ir neša 
nuostolį. Taigi kaip matome, 
mainų biznyje rasime daug 
keblumų ir kiekvienas, kurs 
leidžias į jį, turėtų žengti kiek
vieną žingsnį atsargiai ir ap
galvodamas. čia ne prošalį bus 
priminus musų žinomą obalsį, 
kad su patarimais ir tarpinin
kavimu kreiptis tik į patikimus 
real estate agentus. —G. Lucas

už- 
ant 
iš- 

fir-

Sumainė'namusA •

47 aukštų bokštas 
vidurmiesty

Bus nugriautas pirmutinis 
pasauly “skyseraperis”

Greitu laiku Chicagos vidur
miesty bematysim tik aukštus, 
debesinius bokštus. Keletą die
nų atgal tapo išnomuota Iš 
Chicagos Universiteto vieta 
prie La Saite, ir Madison, devy- 
niosdešimtim devyniems me
tams, $293,960 metinės rendos. 
Dabartiniu laiku ten stovi auk
štas Tacoma triobesis, skelbia
mas, kaipo pirmasai “skysera
peris”. Jis greitai bus pradė
tas griauti.

Naujas namas kainuos $8,- 
000,000. Finansuos A. M. Kren- 
sky kompanija.

Pereitos savaitės 
biznis

Nekilnojamos nuosavybės apy
varta pereitoj sąvaitėj buvo se
kanti:

Pervesta 1,752 — $1,440,179
Morgičių 2,361 — $16,848,580
Leidimų išimta 191 —

$5,045,700

Pastaruoju laiku, plačiai ži
nomas kaipo pasekmingas biz
nierius, ir pagarsėjęs namų de
koruotojas, p. J. Ramančionis, 
sumainė savo naujai pabudavo- 
tą 10 šeimynų modernišką 
apartamentinį namą, kuris ran
dasi arti Marųuette parko, su 
senais North-Saidės gyvento
jais pp. Shimkais, ant jųjų se
nesnio 6 šeimynų namo. Patar
navo kaip suvedėjai-brokeriai, 
namų mainuose, finansavime ir 
apdraudos nuo ugnies kalbamų 
namų, K. J. Macke & Co., 2436 
W. 59th St.

šios žinutės rašėjas, linki 
geriausių pasekmių pp. Raman- 
čioniams ir pp. Shimkams nau
jose gyvenimo vietose.

— Marųuetteparkietis.

Statyba žemyn 
neslenka

Chicagos namų statyba atlai
ko savo vietą palyginant su pe
reitais metais. Šiuose metuose 
išviso išleista $222,919,000. Su- 
lyg mėnesių dalinasi šiaip:

G 7Sausis ........ 1...
Vasaris ...... t
Kovas .......... .
Balandis ......
Gegužis ........
Birželis ......LT
Liepos ........

A. Berzinskis, 6312 So. West- 
ern Avė., Chicago, III.

Bruno Belunskis, 809 W. 35 
St., Chicago, III.

A. M. Butchas, 216 Wood- 
side Road, Riverview, 111.

C. A. Beacham (Bičiūnas), 
2437 W. 69 St., Chicago, III.

J. S. Chaikauskas, 1110 W.
35 St., Chicago, III.

J. Dargis, 6312 S. Western 
Avė., Chicago, III.

John Dovidaitis, 724 W. 35 
St., Chicago, III.

S. L. Fabian, 809 W. 35 St., 
Chicago, III.

W. Gritenas, 3241 S. Halsted 
St., Chicago, III.

B. Kazanauskas, 2247 W. 23 
PI., Chicago, III.

A. Kairis, 3647 Archer Avė., 
Chicago, III.

S. P. Kazwell, 2839 W. 63 
St., Chicago, 111.

John Kučinskas, 2221 W. 22 
St., Chicago, III.

M. J. Kiras, 3335 S. Halsted 
St., Chicago, III.

George Lucas, 3255 S. Hal
sted St., Chicago, III.

B. A. Lemont, 6312 S. West- 
ern Avė., Chicago, III.

A. N. Masiulis, 6641 S. West- 
ern Avė., Chicago, III.

K. J. Macke, 2436 W. 59 St., 
Chicago, III.

J. Mackievicz, 2342 S. Lea- 
vitt St., Chicago, III.

Frank Pupin, 2436 W. 59 St., 
Chicago, III.

M. Rozenski, 6312 S. West- 
ern Avė., Chicago, 111.

John Rekash, 3327 S. Hal
sted St., Chicago, III.

V. M. Stulpinas, 3255 South 
Halsted St., Chicago, III.

A. Saldu kas, 4037 Archer' 
Avė., Chicago, III.

Leo Svergzda, 4917 W. 14 
St„ Chicago, III.

J. Sinkus, 6959 S. Halsted 
St., Chicago, III.

C. P. Suromskis, 3252 So. 
Halstęd St., Chicago* 111.

M. J. Tananevicz, 736 West 
18 St., Chicago, III.

A. Vizbaras, 6409 S. Kedzie 
Avė., Chicago, III.

Frank Young, 2205 W. 22 
St., Chicago, III.

•Joseph Yushkewita, 3647 Ar-- 
cher Avė., Chicago, III.

Tel. Bouievard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausfai

M. YUŠKA & CO.
4604 S'o. Paulina SL Chicago, III.

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

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

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
•

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

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGICIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

_ 1618 West 18-ta Gatvė

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

Stovus 4
Ai

*

21,873,100
34,977,900
47,759,500
42,484,200
27,806,500
27,939,850
20,437,950

y

■

Vartok gerą medį
Statant ar taisant namą vi

sados apsimoką vartoti geriau
sios rųšies medį, pirktą iš pa
tikimos ir žinomos firmos.

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros ęųšies pastatyti garažai

$10 {mokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

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

Jei jus turite lotu ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi- 
nansuosime jį. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponų už tokj darbų kuri 
jus interesuojatės.

į Į Namo pakėlimas
~1 Cementinis pamatas

J Abelnas pertaisymas

Į ] Naujas namas ir finansavimas
Vardas ....................................................

Adresas ..................................................

Quality Construction Co. 
North Shore ofisas ir Vardai 

4538 W. Addison St. 
Telephone Avenue 4718

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

ir.?i ■ ...... .

n

/
• (■

Blogi Metai Lietuvoj
Iš laiškų, iš laikraščių girdžiasi dejavimai,* 

kad Lietuvoj blogi metai, lietaus perdaug, der
lius prastas, duonos trūksta, litų nėra! Ir Jųjų 
giminės paprašo iš jus kiek nors pinigų, o jus 
galvojate kaip čia patenkinti savo giminių pra
šymą, — kaip pasiusti jiems pinigus — tada at
siminkit “NAUJIENAS”

“NAUJIENOS” jums patarnaus gerai ir grei
tai. Visą, ką jums reikia padaryti, tik atsilan
kyti j “NAUJIENŲ” raštynę ir per čia pasiųsit 
savo pinigus.

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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MUSŲ MOTERIMS
> ■ ■■ Veda Dora Vilkienė ■ *

TOMATŲ SRIUBA PAPRASTI “MUFFINS"

2 šaukštu sviesto \
3*/a puodukų virtų tomatų 
truputį petruškų
1 lapuką
pipirų
6 gvazdikus
1 svogūnas
21/* šaukštuko cukraus
% šaukštuko druskos
21/2 puoduku pieno arba sal

džios Smetonos.
Virk tomatus su pridėčkais 

5 minutes, paskui perkošk per 
šitą. Kaip nuimsi tomatus nuo 
pečiaus, jeigu nori gali juos 
miltais patirštinti, o paskui su
pilk Smetoną ir sviestą. Paduok 
karštus.

KOPŪSTAI IR BULVIŲ 
KLECKAI

1 sv. raugytų kopūstų
2 sv. žebrukų

puoduko bulvių košės
1/2 šaukštuko druskos
1 suplaktas kiaušinis
2 šaukštai milko
4 šaukštai vandens
arba 6 šaukštai pieno
1/2 puoduko miltų
2 šaukštuku baking paude- 

rio.
Išvirk kopūstus ir žebrukus, 

pakol bus minkšti. Sumaišyk 
bulves, druską, kiaušinius ir 
milką. Persijok miltus su bak
ing pauderiu ir pridėk prie bul
vių mišinio. Dėk su šaukštu 
ant kopūstų, kuomet pastarie
ji bus išvirę, bet dar bus ant 
ugnies. Uždengk tampriai ir 
šutink 20 minutų. Paduok kar
štus. Bus gana 6 ypatom.

2 puoduku miltų
4 šaukštai cukraus
2 šaukštai sviesto arba tau

kų
SV2 šaukštuko baking paude- 

rio
1/fc šaukštuko druskos
1 kiaušinis
1 puodukas pieno.
Persijok sausus pridėčkus 

kartu sumaišius, bent keletą 
sykių. Suplak kiaušinį, pašil
dyt pieną ir ištarpyk sviestą. 
Viską kartu išmaišyk. Ištepk 
taukais blėtį. Pripilk tik % 
tešlos, ne pilną blėtį. Kepk ne 
karštame pečiuje. Galima var
toti tik ’/2 puoduko pieno, ir 
1/2 puoduko kokių nors uogų.

MĖLYNIŲ PUODO — PAJUS

2 kvortas mėlynių
4 riekutes citrinų
2 šaukštai sviesto
2 puoduku miltų
1 šaukštukas druskos
V/2 šaukšto cukraus
5 šaukštai taukų
3 šaukštai pieno
1/2 puoduko vandens.
Supilk išvirtas mėlynės į mo

linį bliudą arba, paplokštų puo
dą, apdėk sviestu. Iš likusių pa
daryk tešlą kaip dėl pajų. Ap
klok tešla visą bliudo viršų ir 
nuspausk tešlą apie kraštus. 
Su šakute padaryk skylutes teš
loj. Kepk karštame pečiuje 30 
minutų. Paduok karštą arba 
šiltą, kaip geriaus tinka.

“CHICKEN A IaA KING”

Y* žaliojo pipiro, smulkiai su
kapok

14 sv. grybų
3 šaukštai sviesto
6 šaukštai miltų
2 puoduku milko arba sald

žios Smetonos
2 puoduku sriubos iš vištie

nos
Druskos ir pipirų pagal sko

nies
3 puodukai virtos vištienos, 

smulkiai supjaustytos.
truputį pimento
1 puoduką žirnių iš keno.
Jeigu grybai bus žali, tai pa

virink juos kartu su sviestu ir 
pipirais kokias 8 minutes. Ap- 
dengk kaip virsi. Išimk grybus, 
palik sviestą. Sudėk miltus, 
sviestą ir prieskonius. Virk 5 
minutes ant mažos ugnies, nuo
lat maišydama, kad viena mil
tai gerai išsimaišytų, o antra, 
kad neprisviltų. Paskui sudėk 
likusius dalykus, tegul verda 
keletą minutų. Paduok karštą 
su virtais ryžiais arba su tam 
tikra bandute — dėl “Chicken 
a la King”. Sveikas ir lengvas 
valgis. Galima jį valgyti nors 
vidurnakty.

VAISIŲ PRAKTINIS
1 puodukas bile kokių vaisių 

virtos košės
2 šaukštuku labai smulkaus 

cukraus
1 kiaušinio baltymas
Sunka nuo 1 citrinos.
Išplak kiaušinio baltymą, pri

dėk košę, cukraus ir citriną, iš
plak pakol pasidarys kaip tirš
tos putos. Padėk ledaunėn at
šalti. Paduok su saldžia Sme
tona.

■ ....i..................... I-

SLYVŲ KOŠĖ

6 svarus gerų slyvų
6 sv.-cukraus
2 sv. razinkų
1 sv. valakiškų riešutų
6 orandžius.
Išimk branduolius iš slyvų 

ir smulkiai slyvas supiaustyk. 
Sukapok riešutus, razinkas, tris 
orandžius su žievėm, o iš trijų 
tik išspausk sunką. Virk, nuo
lat maišydama, 2—3 valandas. 
Sudėk į sterelizuotus stiklus 
dar karštus. Kaip atšals už
pilk parafinu, ir tampriai už
suk viršelius. Padėk į tamsią, 
sausą vietą. * \

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..................-................~ 12.50
z 1,064 patarimai kaip virti įvairus valgiai

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero _____  $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams Ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ................  S3.0ė
Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ................................................................... 50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septyniuose tomuose --- ---- --------- $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .................................-..................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOSOS VADOVĖLIS ..................-.... . ..........  i5e
Namų darbai, naminė sąskaHybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai Šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.
— ■■a... —iii .. ...................... ................. . ................ .. ....................... ... .................... ..

MORKVOS PIENE

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

Fėep;a'inint
u, Liuosuotoją
V Jus kramtysit
* Kaip Gumą
11 . Soknis Tik 

Mėtos _

MADOS.
ė

2 rišuliu morkvų
1 šaukštas cukraus
1 šaukštukas druskos
1 šaukštas miltų
2 puoduku pieno
2 šaukštu sviesto

Nuvalyk ir smulkiai supjau
styk morkvąs. Virk jas maža
me vandeny su cukrum ir dru
ska. Kaip išvirs, nupilk vande
nį nuo morkvų ir sumaišyk jį 
su miltais. Padaryk dažalą. Su
pilk atgal prie morkvų, sudėk 
sviestą ir supilk pieną. Duok 
užvirti. Paduok vienus vai
kams, o suaugusiems gali pa
duoti prie mėsos arba žuvies.

3330 — Išs. 706 — Išsiuvinėta va
sarinę suknelę. Galima siūdinti iš 
bile šilko, bet gražiausia išrodys 
jeigu bus balto šilko išsiuvinėta rau
donu šilku ir raudonu suknelė išsiu
vinėta baltu šilku. Sukirptos mie- 
ros 16 ir 18 metų, taipgi 36, 88, 40 
ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais kartu su už
sakymu. laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chieago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St., Chieago, III. 
čia įdedu 16 centų ir prašau at-

I; siųsti man pavyzdį No ...........
Mieros........ .................. per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir vaist.)

3343 — Suaugusiai moterei labai 
tinkanti suknelė. Galima siūdinti 
iš šilko arba kitokios lengvos mate
rijos. Sukirptos mieros 36, 88, 40, 
42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa- 
3zdžio numerį, pažymėti mierą ir 

ikiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St.. Chieago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chieago, III. 
čia įdedu 16 centų ir prašau at-

I siųsti man pavyzdi No....... ..
Mieros_____________ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) ,

(Miestas ir vaist.) , 
r......................... ....................................

CITRINŲ GĖRYMAS

1/2 puoduko šalto vandens
2 šaukštai cukraus
1 arba 2 šaukštu citrinų sun

kos
J/i puoduko milko.
Sumaišyk vandenį, cukrų ir 

citrinų sunką, supilk į milką. 
Gerai suplak ir padėk ant le
do atšalti. Arba jeigu nori, 
gerk tuoj aus.

Skanus ir sveikas gėrymas 
■vasaros metu.

^“SANDARA” I

LIETUVA UŽ

S2.00
* x

NAUJAS “SANDAROS”
VAJUS

Vienam mėnesiui nupi
gintas “Sandaros” prenu
meratos vajus jau prasidė
jo, ir baigsis su Rugsėjo 
1 d. š. m. Tai specialis į Lie
tuvą ir užsienius nupigini- 
mas. Visi nariai ir draugai 
užrašykite “Sandarą” savo 
giminėms j Lietuvą, Vil
niaus kraštą, Kanadą, Kiu- 
bą, Braziliją, Argentiną ar 
į kitas šalis. Pasinaudokit 
proga! Dabar “Sandaros” 
prenumerata tiktai $2.00 
metams laiko.

“Sandara”
327 E STREET

SO. BOSTON, MASS.

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

►
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Didelis Calumet Grove
Visus lietuvius užprašom atsilankyti pas mus. Duę- 
dam daržą visiems draugams, draugystėms, besket 
piknikams ir visokiems susivažiavimams dykai. 
Pianas ir šviesa po visą daržą taipgi dykai.

BLUE ISLAND, ILLINOIS
Važiuojant iš Chicagos Western Avė. iki Blue 
Island, ten iki Canal, o Canal Street East iki daržo.

Savininkai
STANLEY PŪKIS, MIKE VAVERUS 

IR STANLEY CZYZ

Gražuolių 
KONTESTAS

Daug yra buvę visokių kontestų, bet gražuolių 
kontestas tarp lietuvių bene bus rengiamas tik pir
mą kartą.

Tas kontestas J vyks “Naujienų” piknike, rug- 
piučio (August) 26 d.

Visos tad Chicagos ir kitų kolonijų gražuolės— 
lietuvaitės yra kviečiamos stoti į kontestą ir laimė
ti prizus (dovanas).

Skiriama yra trys dovanos: $75 gaus gražiausi 
kontestantė, $50 “runner-up” ir $25 antriji “runner- 
up”. dHittlffi

Konteste dalyvauti gali tik nevedusios gražuo- 
lės-lietuvaitės nuo 18 iki 25 metų amžiaus.

Gražuolės, norinčios dalyvauti konteste, tuoj 
iškirpkite, ir išpildykite žemiau telpamą aplikaciją 
ir kartu su savo paveikslu prisiųskite kontesto ren
gimo komitetui.

•
i
i
i
•

i

► (metų), svorisamžius

kur gimusužsiėmimas

Adresas

Aplikacija
,1 • \ I

Aš noriu dalyvauti “Naujienų” rengiamame gražiuolių 
konteste ir laimėti skiriamą dovaną. Kartu su šia aplikaciją 
siunčiu savo paveikslą.

Vardas, pavardė ..................................................... ............................

aukštumas

Aplikaciją ir paveikslą siųskite šiuo adresu: 
“Naujienų” Pikniko Komitetas, 1739 S. Halsted St., 
Chieago, III.

Aplikacijos nebus skelbiamos viešai. Jos reikalingos tik Ko
miteto žiniai. Paveikslai priimtų aplikančių bus talpinamos “Nau
jienose”.

4

<
i 
<

4

4

Gražuolės

Naujienų

Rugpjūčio 26
1928

Stickney Darže
Stlckney, III.

Siuskit savo paveik
slus ir aplikacijas 
“Naujienų9 9 Pikniko 
Komitetui!

Jau atsišaukė keletas gražių 
lietuvaičių, kurios dalyvaus 
Gražuolių Konteste “Naujienų” 
Piknike, bet dar yra vietos dėl 
keliolikos daugiau. Tai bus pir
mutinė proga gražioms lietuvai
tėms įsigyti gražuolės vardą ir 
dovaną už gražumą iš “Naujie
nų”. Išpildykit aplikaciją tel
pančią “Naujienose”, kitoj vie
toje ir prisiųskit tuojaus “Nau
jienų” Pikniko Komitetui.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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Apšvietiečių (kairiųjų komu
nistų) “Aidas” mėgina išaiškin
ti, kas yra “proletariato dikta
tūra” ir kodėl ji esanti “reika
linga”. Jisai nori, kad darbinin
kai šituos klausimus gerai su
prastų, 
niai (!) 
Grigaitis
mulkinti lygindamas proletaria- 

MO to diktatūrą prie fašistų dikta-

“ir kad tokie šiaudi- 
marksistai kaip ponas 
negalėtų darbininkų

darpinlnkai tas laisves turi, yra 
labai nesunku patirti, kurie dar
bininkai pritaria socialdemok
ratams, kurie komunistams, o 
kurie kitoms partijoms. Bet Ru
sijos darbininkai neturi teisės 
laisvai pareikšti savo nuorpopes, 
nes bolševikų partijos valdžia 
jiems tos teisės neduoda.

Jeigu Rusijos darbininkams 
ta laisvė atimta, tai kiekvienas 
sveikai protaująs Žmogus su
pras, kad tenai darbininkuose 
visai nėra to pritarimo valdan
čiai partijai, kuriuo bolševikai 
giriasi. Reiškia, bolševikai Pe 
tik neapima daugumos darbi

ninkų, bet jie neturi ir daugu
mos darbininkų pritarimo. O 
betgi jie diktatoriškai valdo 
kraštą! Tik žmogus, kuris ne- 
sižino ką šnekąs arba kuris są
moningai stengiasi apmulkinti 
publiką, gali sakyt, kad tokia 
valdžia tai — “proletariato dik
tatūra”. Tai yra ne proletaria
to diktatūra, bet diktatūra ant 
proletariato.

Be reikalo tad “Ajdo” rašy
tojas kamuojasi, “filozofuoda- 
mas“ pagal Lenino katekizmą 
apie dalykus, kurių jisai nesu
pranta. . Tegu geriau jisai at
merkia savo akis ir pasižiūri, 
kas sviete dedasi!

Žemėlapio Istorija
(Prof. A. Krasnovas

TAUTINIS EGOIZMAS

Kai tauta yra pavergta, tai ji skundžiasi pasauliui, 
protestuoja prieš neteisybę įr reikalauja laisvės. Bet ta 
pati tauta, nusikračiusi svetimo jungo, dažnai pasidaro 
prispaudėją kitos, silpnesnės už save, tautos.

Taip šiandie, pavyzdžiui, elgiasi, serbai su kroatais. 
Kitąsyk serbus nežmoniškai spaudė Turkija, ir jiems 
reikėjo per daugelį metų sunkiai kovoti, kol tapo įgyta 
laisvė. Po didžiojo karo prie nepriklausomos 
tapo prijungti kroatai, ir iš mažos Serbijos 
gana stambi Jugoslavų valstybė. Bet serbai 
kaipo mažesnę tautą, dabar visaip skriaudžia 
tenka atkakliai kovoti, ginant savo teises.

Serbijos 
pasidarė 
kroatus, 
ir šiems

Neseniai Jugoslavijos parlamente įvyko net kruvi- 
susirėmimas tarpe serbų ir kroatų atstovų ir rezul- 
kroatų vadas Radič buvo taip sunkiai sužeistas, 
šiomis dienomis pasimirė. Kroatai, suprantama,

nas 
ta te 
kad
baisiai pasipiktinę ir žada, jienurimti, iki jiems nebus
suteikta autonomija Jugoslavijoje.

Aiį)a imkime lenkus, kurie kitąsyk dejavo po Ru
sijos jungu: vos spėjo jie numesti carizmo pančius, kaip 
uždėjo savo leteną Vilniaus kraštui. Ir jiems da ir to 
negana. Pilsudskis ir kiti lenkų vadai, ne taip seniai 
stovėjusieji priešakyje kovotojų dėl Lenkijos laisvės, 
šiandie kad įmanytų visą Lietuvą prarytų!

Labai dažnai tokia pat atmaina, kaip su tautomis, 
įvyksta ir su atskirais asmenimis. Kiek, sakysime, Ame
rikoje yra tokių žmonių, kurie savo jaunystėje buvo 
biedni, turėjo sunkiai dirbti ir vargą kęsti, o kai jiems 
pavyko pralobti, teisingais ir neteisingais keliais įsigyti 
milionus dolerių, tai žiūrėk — jie pavirto aršiausiais 
išnaudotojais ir beturčių priešais.

Šitokią atmainą žmoguje padaro egoizmas.
Tautos, deja, taip pat turi egoizmą, kaip ir atskiri 

žmonės. Ir tautinis egoizmas yra pavojingesnis daly
kas, negu asmeninis egoizmas. Asmenį, kuris nori per- 
daug savo artimą skriausti, gali suvaldyti valstybės 
Įstatymai, kurie pasako, ką žmogus gali daryti, o ką ne. 
O kas suvaldys tautą, kuri savo egoistiškų tikslų siek
dama lipa kitoms, silpnesnėms tautoms ant kojų ir ant 
galvos? Tokių įstatymų, kurie butų privalomi visoms 
tautoms, pasaulis kolkas dar, galima sakyt, neturi. Yra 
tiktai padarytos tarpe atskirų valstybių sutartys, bet 
nėra nepriklausomo ir už atskiras valstybes aukščiaus 
stovinčio autoriteto, kuris saugotų jų vykdinimą. Gal 
būt tiktai kada nors ateityje tokiu autoritetu pataps 
Tautų Sąjunga.

Taigi, jei šiandie viena tauta užsimano nuskriausti 
kitą tautą, tai vienintelis dalykas, kuris gali jos apetitą 
apmalšinti, yra tiktai baimė ginkluoto pasipriešinimo, 
baimė karo.

Ir dėlto šiandie kiekviena valstybė, didelė arba ma
ža, yra apsiginklavusi. Kaip prieš civilizacijos gadynę, 
pirmiau negu buvo atsiradusios valstybės, kiekvienas 
žmogus turėdavo nešiotis lazdą arba kitokį įnagį, kad 
apgintų save nuo skriaudos ir užpuolimo, taip dabar 
kiekvienai tautai tenka vilkti ant savo pečių didelę vi
sokių ginklų naštą, idant kitos tautos leistų jai ramiai 
gyventi. Kuri tauta stipresnė ir įsitaiso daugiaus gink
lų, tai šitokiose sąlygose yra geriau.

Tautiniam egoizmui turės būt uždėtas apinasris, 
jeigu žmonija norės pasiliuosuoti nuo neproduktingų 
išlaidų armijoms ir nuolatinės baimės karo. Žmonija 
turės įsigyti organizaciją, apimančią visas pasaulio tau
tas, ir tvarkytis įstatymais, privalomais visoms tau
toms — taip, kaip šiandie kad tvarkosi žmonės atskiro
je valstybėje.

Norai pagirtini, bet “Aido” 
rašytojas turėtų žinoti, kad aiš
kinti tą arba kitą dalyką gali 
tiktai tas, kuris pats jį gerai 
supranta. O pas jį šito suprati
mo kaip tik ir nematyt. Jau ta
me sakinyje, kuriame jisai už
kabina “šiaudinį marksistą po
ną Grigaitį”, jisai nušneka nei 
šiaip, nei taip. Jisai kaltina Gri
gaitį lyginus proletariato dikta
tūrą prie fašistų diktatūros, — 
kas yra ir netiesa, ir nesąmonė!

Grigaitis tokių lyginimų nie
kuomet nedarė. Jisai lygino ne 
proletariato diktatūrą su fašis
tų diktatūra, bet bolševikų dik
tatūrą su fašistų diktatūra. Pro
letariatas juk yra visuomą|>ės 
klasė, o fašistai yra politinė 
partija. Klasė ir partija yra du 
skirtingu daiktu, ir todėl lygin
ti klasės diktatūrą prie parti
jos diktatūros butų absurdas.

Fašistų partijos diktatūrą rei
kia lyginti taip pat prie pąrtijos 
diktatūros, ir tokia partijos 
diktatūra yra Rusijoje, būtent: 
bolševikų partijos diktatūra. 
Fašistų partijos diktatūrą Ita- 
lijbje “Naujienos’’ yra daug 
kartų lyginusios su polševikų 
partijos diktatūra Rusijoje (ar
ba bolševikų diktatūrą — su fa
šistų diktatūra), bet jos nie
kuomet nelygino fašistų dikta
tūros su “proletariato” diktatū
ra.

“Aido” rašytojas tuo savo 
neteisingu priekaištu “Naujie
nų“ redaktoriui parodo, kad ji
sai nesugeba (arba nesistengia) 
net suprasti mintis oponento, 
kurį jisai mėgina kritikuoti. Tai 
koks iš jo yra “aiškintojas”?

Ir kodęl jisai maišo tokius 
skirtingus dalykus, kaip “pro
letariato diktatūra” ir “bolše
vikų diktatūra”? Todėl, kad ji
sai aklai seka Leniną ir pana
šius “autoritetus”, lyg vaikas 
paskui mamą kartodamas Tėve 
Musų žodžius, ir visai nevartoja 
savo proto. Leninas, mat, pa
krikštijo savo partijos diktatū
rą “proletariato diktatūra”, tai 
apšvietiečių organo rašytojas 
ir mano, kad taip yra. Tuo gi 
tarpu visam pasauliui žinomi 
faktai liudija, kad taip nėra, 
kaii> “pape” Leninas prasimanė.

Ar bolševikai apima visą 
darbininkų klasę Rusijoje? Ne. 
Bolševikų partija turi tik apie 
vieną milioną narių, iš kurių 
tik dalis yra darbininkai. Kiti 
bolševikų partijos nariai yra 
valdininkai, kareiviai, ūkininkai 
ir t. t. Vadinasi, bolševikų par
tijoje suorganizuotų darbininkų 
tėra viso tik keletas šimtų tūk
stančių. O darbininkų Rusijoje 
yra keletas milionų!

Jeigu tuo budu bolševikai su
daro tik mažumą Rusijos darbi
ninkų klasės, tai kaip galima 
bolševikų diktatūrą vadinti 
“proletariato diktatūra”? Aiški 
nesąmonė.

Gal “Aido” rašytojas sakys, 
kad dauguma Rusijos darbinin
kų, nors ir nepriklauso bolševi
kų partijai, bet vistiek remia 
jos politiką ir jos nusistatymą? 
Tečiaus šitoks tvirtinimas butų 
be jokio įrodymo. Mes tikrai ži
notume, kad Rusijos darbininkų 
4ąuguma pritarta bolševikų par
tijai- tiktai tuomet, jeigu Rusi
joje darbininkai turėtų žodžio, 
spaudos, susirinkimų ir organi
zacijų laisvę. Pavyzdžiui, Ang
lijoje, Vokietijoje, Frąncijoje, 
Švedijoje ir kitose. šalyse, kur

Pasaulinė Paroda 
Chicagoj e 1933 m.

Busimoji paroda Chicagoj
Jau šiuo laiku yra pardavinė

jami bilietai busimon Chicagos 
pasaulinėn parodon -įeiti. Kiek
vienas gali gauti jų nors ir 
Universal State banke.

Kada buvo užklausti šių bi
lietų pardavinėtojai, ar taps 
sugrąžinti sumokėti už bilietus 
pinigai, jei paroda neįvyktų, 
tai parodos trustisai atsakė: 
“Jokių ‘jei’ nėra ir negali bū
ti; paroda tikrai bus.”

Dabar klausimas: kokioj vie
toj ji bus? Atsakymas: paeže
rių — nuo Grant parko 
iki 57-tos gatvės, south- 
^idėj, ir ant salų, kurios bus 
iškeltos ežero pakrančiais.

Kada tikrai ji, toji paroda, 
prasidės? Į tai jos trustisai at
sako: parodos iškilmės prasi
dės atletiniu sportu, puošniais 
karnivalais ir muzikos šventė
mis 1932 metų rudenį. Pati pa
roda atsidarys birželio mėnesį 
1933 m. ir užsidarys tų pačių 
metų gruodžio mėnesį.

Išlaidos parodos surengimui, 
lankytojų skaičius, eksponatų 
vertė etc. numatoma tokie:

Vietos parodai paruošimas 
ir trobesių pastatymas kaš
tuosiąs nuo $35,000,000 iki 
$50,000,000.

Eksponatų (gaminių) parodoj 
busią $1,000,000,000 (vieno mi- 
liardo dolerių) vertės.

Numatoma, kad parodą, ben
drai imant, kasdien atlankys 
apie 600,000 ypatų.

šie lankytojai — ypač iš ki
tų vietų atvykusieji parodon — 
atvež Chicagon ne mažiau, kaip 
$300,000,000. f

Chicaga per sekamus penke
rius metus, ačiū parodos ren
gimui, bus garsinama taip, kad 
jokis kitas miestas negaus pa
našaus garsinimo ir už didžiau
sius pinigus.

1893 metų paroda padėjo 
Chicagai šuoliu pakilti. Kai ku
rios gražiausios jos vietos atsi
rado tų metų parodos pasėkoj. 
Chicaga jau šiandien yra vienas 
didžiausių pasaulyj miestų. 
1933 metų paroda taps dar 
žingsniu Chicagos siekimui tap
ti pasauliniu pramonės ir pirk- 
lybos centru.

Jei parodos statymas prasi
dės iš anksto, tai didžiumą dar
bo galės atlikti patys Chicagos 
darbininkai. O tai reiškia dau
giau darbo ir genesnį biznį.

Visi šitie ir kitokie sumeti
mai, reikia pripažinti, yra spė
jimai. Vienok jie yra labai ar
timi busimai tikrenybei. Juk 
žinoma, kiek žmonių lankė ki
tas parodas. Galima numatyti, 
kokios daug maž bus išlaidos. 
Iš to, kaip atsiliepė kitų šalių 
spauda, visuomenės darbuoto
jai, o taipgi valdžių atstovai, 
yra aišku, kad dėmesys busima 
Chicagos paroda didelis, kad 
eksponatų ji turės daugiau, ne
gu pajėgs sutalpinti ir kad to
dėl ir lankytojų skaičiumi pra
lenks visąs bųvusiąs iki šiol pa
saulines ; patodas.' Priėmus do
mėn visas galimybes, kurias 
nužiūri parodos rengėjai, ten
ka manyti, jogei jų sumetimai 
apie busimą parodą ne labai 
daug skirsis nuo tikrenybėj

Lietuviai Chicagos parodoje

Chicaga yra tikrai kosmopo
litinis miestas. Kokių tik čia 
tautų žmonių negyvena. Len
kai, čekai, vokiečiai, italai, lie
tuviai ir kitų tautų ir * rasių 
žmonės Chicagoj tur būt susi
būrę apštesniu skaičiumi, kaip 
kad bet kuriame kitame mies
te. Jie visi bendrai sudaro di
desnę Chicagos gyventojų dalį. 
Ir visų šių tautų ir rasių žmo
nės pasižadėjo dirbti ir dirba, 
idant surengus busimą parodą. 
Viena Japonija planuoja išleisti 
$3,000,000 savo šalies reprezen- 
tavimui parodoj.

Kada taip yra, lietuviai irgi 
privalo darbuotis parodos su- 
rengimuį. Bet to negana: Chi
cagos ir visos Amerikos lietu
viai turėtų dėti juo daugiau 
pastangų, kad pati Lietuva juo 
žymiau, juo geresnėje šviesoje 
butų atstovaujama parodoje.

Pirma kartą lietuvių istorijo
je atsiranda proga Lietuvai, 
kaip nepriklausomai valstybei, 
dalyvauti pasaulinėj parodoj. 
Mes be paliovos kalbame, kad 
reikia Lietuvą garsinti. Mes 
bėgame nusipirkti laikraštį, jei 
išgirstame, kad jame yra nors 
trumpa žinutė apie Lietuvą. 
Valstybės lėšomis yra leidžia
mi žurnalai užsieniuose tikslu 
supažindinti svetimšalius su 
Lietuva. Mes dėkingi svetim
taučiams, kai jie parašo apie 
Lietuvą ir prielankią Lietuvai 
knygelę. Bet štai artinasi gali
mybė pasirodyti, kas mes esa
me ir ką mes turime, parodoje, 
kurią per pusę metų kasdien 
lankys penki ar šeši šimtai 
tūkstančių žmonių. Tikrai ver
ta dėti pastangos, kad galėtu
mėm pasirodyti juo geriausia.

Tam tikslui siekti reikia 
įtraukti darban juo platesnius 
lietuvių visuomenės sluoksnius. 
O patraukti ir palaikyti darbe 
gal geriausia seksis duodant 
jiems kaip galima daugiau pro
gos pasireikšti. Vienų pastan
gos nustelbti kitus neišeitų lie
tuvių, kaip tokių, naudai. •

Artimiausias darbas
Šiuo laiku daugiausia pastan

gų parodos rengėjai deda vadi
namam “entallment”. Norima 
padaryti juo daugiau parodos 
rengėjų narių arba legionierių. 
Tokiu nariu, tokiu legionierių, 
skaitoma kiekvienas, kuris įsi
gijo certifikat^ užsimokėdamas 
$5.

Tie sumokėti penki doleriai 
nėra auka. Turintiems certifi- 
katus pirm parodai atsidary
siant bus suteikta 10 bilietų jon 
įeiti, Vienas bilietas parodon 
įeiti, mat, kainuos 50 centų.

šitaip surinkti penkinėmis 
pinigai sudaro pamatinį fondą 
parodos statymo pradžiai. Jie 
pasiliks nenaudojami iki paro
da bus aktualiai pradėta staty
ti.

Greitu laiku taps paskirtos 
(o gal jau yra paskirtos) kvo
tos, kiek kuri tautinė Chicagos 
gyventojų grupė turėtų par
duoti kalbamų certifikatų. Bus 
ir' lietuviams paskirta toki kvo
ta. Svarbu, kad lietuviai kaip 
galėdami greičiau ją išpirktų, 
yra aiški visiems, kurie mato 
pačios parodos svarbą lietu
viams. —Pš-ka.

[“K.”] Senovėje pasaulį 
vaizdavosi žinomų sausumos 
plotų grupe, apsupta vandeny
nų, Tai buvo tas pat dabarti
nių nekultūringų tautų vaizda
vimas, kurio kinų mokslas lig 
šiol nesišalina. Ir dabar kinų 
žemėlapiuose kartais apskritimo 
centre vaizduojama vidurinė 
valstybė, susidurianti savo sie
nomis šiaurėje ir vakaruose su 
Rusija ir apsupta iš vas. rytų 
j pietus Anglija, Olandija, Por
tugalija, Goa, Liuconija, Bucha- 
ra, Vokietija, Prancūzija ir In
dija ir iš rytų Japonija, Liu, 
Kiu, Formoza, Siamu, Burma- 
nu, Java, Zulu ir kt., tuo tarpu 
abiejų Amerikų ir Afrikos vi
siškai nesama. 1

♦

Suprantama, čia tas vaizda- 
vimasis paremtas faktais, ka
dangi geografija domėjusiems 
žmonėms senai buvo žinoma, 
jog kur pasuksi visur jurą ra
si. Vėliau tokių geografų, kaip 
Strabonas, tatai buvo pranau- 
dojama įrodymui, jog žemės 
forma, esanti salos pavidalo. 
Musų planetos būklę, jos for
mą ir sausumos sudarymą liau
dis visada vaizduoja sau labai 
fantastingai. Vėdų vaidilos mo
kė žemę esant įtvirtintą 12 ko
lonų, indai — žemę laiką 4 
drambliai, stovį ant vėžlio, gi 
šis gulįs pasauliniame okeane 
ir p. Bet tos fantazijos neturi- 
jokios mokslinės reikšmės ir 
mes jų čia nenagrinėsime.

Tokių vaizdavimų vedama 
senovė mėgino apibudinti žino
mus jai kraštus. Tos rųšies 
seniausių mėginimų yra pada
rę kinai. Imperatorių Tschon 
brangenybių sandėlyj, sako 
Richthofenas, šeimynos bran- 
gumynai buvo saugomi 9 ur
nose, padarytose 2200 metų pr. 
Kr., ant kurių buvo išgraviruo
tos 9-to meto imperijos provin
cijos. Vėliau valdant Tano di
nastijai Kinijoje buvo įsteigtas 
visas kartografinis biuras, ir 
ženęielapių gamyba buvo paves
ta Visuomenės darbų ministerio 
priežiūrai. Bet tai nebuvo tiek 
žemėlapiai, kiek tiksliai išma
tuoti provincijų planai. Kas to
liau už imperijos sienų, kinai 
nieko nežinojo.

Tikrų žemėlapių gaminimas 
pasirodė Vakaruose. Pasak He- 
rodoto, Hėkatėjaus tautietis 
Aristagoras Miletskis, turėjęs 
varinę lentą, kurią jis rodęs 
Spartoje ir ant kurios buvęs 
išdrožtas žemės vaizdas, su vi
somis jos upėmis ir juromis. 
Tame žemžėlapy pasaulis buvęs 
atvaizduotas ratu, aplink juro
mis, o toliau vad. pasaulio galu 
apsuptas. Tas pasaulis dalinosi 
pietų ir šiaurės pusrutuliais 
vidaus jura, einančia nuo Her
kulio stulpų ligi kraštutinės 
rytų juros, t. y. ligi Kaspijos. 
Jis buvo pagamintas 50Q m. pr. 
Kr., bet jame, matyti, jau bu
tą 3-jų Viduržemio juros salų 
ir Juodosios juros apibraižų. 
Tai pirmas žemėlapis, kurio ap
rašymas pasiekė mus, nors yra 
pagrindo manyti pat pirmutinį 
žemėlapį Annaksimandro esant 
pagamintą. Toliau randame 
Klaudijas Apiano pasakojimų, 
kur Sokratas neva norėdamas 
sumažinti, tuščią Alkiviado šlo
vę, kurs gyręsis savo daugybe 
žinių, atvedęs jį į vieną vietą, 
kur buvęs pasaulio žemėlapis, 
ir paprašęs jį parodyti, kur yra 
jo dvaras. Taip pat Diogenas 
Laercijus mini Teofastą, reika
lavusį portiką Atėnų licėjaus 
apylinkėse, išstatyti jam pasau
lio žembėlapiui. Plinijus mini 
panašų žemėlapį, buvusį Romos 
portike. Bet kas tai per žemė
lapiai buvo, mes nežinome, ne 
bent tiek težinome, jog buvo 
jie orbes terrarum urbi spec- 
tandum expositi. Nordenšeldas 
mano, jog senoviniai Makrobį- 
jaus ir Sarkobosko spaudiniai 
atvaizduoja nuorašus tų žemė
lapių. Tai yra grynai schema
tinis žemėlapis, duodąs mums 
tų laikų pasaulio vaizdavimąsi.

Pirmąjį žemėlapį, kuriame 
kraštai buvo vaizduojami tam 
tikru mastu, yra įiagaminęs Di- 
kearchas, bet jis musų laikų 
nepasiekė. Tas žemėlapis dali
nosi j dvi dali; dėlto ir vadi
namas diafragma. Tiesioji, da
linanti diafragma, buvo suskirs
tyta stadijomis ir ėjo skersai 
žemėlapį nuo Gadeso išilgai 
Viduržemio juros, per Siciliją, 
Peloponesą, Rodoso salą, Armė
nijos dalį, Indiją ir Persijos 
šiaurę ligi Paropomizo — tada 
žinomo pasaulio kraštutinio taš
ko, rasto Aleksandro Makedo
niečio žygiavimų laikais. Toji 
tiesioji ėjo per geriausiai tada 
žinomus kraštus ir jų atstumą 
stadijomis gana tiksliai galima 
išmatuoti diafragmoje. Statme
na tiesoj i, išvesta iš p. į š. ir 
einanti per Rodoso salą, taip 
pat buvo padalinta į stadijas, 
matuot atstumai platumos kryp
timi. Ji atrodė lyg tinklas, kur 
galima buvo suskirstyti žinomi 
kraštai. Panašios rųšies žemė
lapis buvo Eratosteno sudary
tas, bet ir jis nepasiekė musų.

Tačiau graikų mokslas čia 
nesustojo. Hiparchas, įžy
miausias senovės astronomas, 
gyvenęs nuo 165 ligi 125 m. pr. 
Kr., nustatė pagrindus tai kar
tografijai, kuria ir mes naudo
jamės savo žemėlapiams daryti. 
Kada Eratosteno žemėlapis ir 
jo pagrindiniai dėsniai buvo 
kritikuojami, jis pasakė, daug 
tiksliau esą naudotis dangumi, 
kur tolį galima matematišku 
tikslumu išskaičiuoti, negu tikė
ti dažnai neteisingais ir netiks
liais jūreivių ir keliauninkų 
stadijų išskaičiavimais. Paėmę 
žemę per rutulį, koncentrinį su 
dangaus sfera, pamatysime, jog 
kiekvieną to rutulio apskritimą 
atitiks kampas, iš kurio apa
čios pus matyti ta ar kita dan- 
govė. Pav., jei iš kraštų įvai
riai stovinčių nuo poliaus, vie
ną dieną ir vieną valandą ste
bėsime saulė, tai ji danguje 
stovės tiek žemiau, kiek arčiau 
bus polius. Hiparchas pavadi
nęs dangovės aukštumą žodžiu 
klima— nusvirimas, tarė tiks
liausiai busią žemės š. ir p. po
lių taškų atstumą išreikšti to 
kampo dydžiu, iš kurio sutartą 
dieną ir valandą matyti los 
dangovės. Taip pat pasiremda
mas žemės sferinės formos mo
kslu, jis tvirtino, esą galima 
iš tų dangovių suvokti atstum
tas iš vakarų į rytus. Jei že
mė apskrita, o koncentrine dan
gaus sfera tolydžiai slinkdama 
apeina ją per 24 vai., tai sau
lė stovinti vidudienį vienoje 
kurioje nors vietoje, labiau ry
tų kraštuose—rytų pusėje.

(Bus daugiau ) 
__________________ i_______

Pradedu Biznį
1) R*EAL ĖST ATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų MorgiČių.

Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA 
Naujienos 

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevtlt 8500

GYVENIMAS
Minednia žuraalaa

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pufiel metų _________ $1
Kopija .................. ; 10c

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

O=—.---
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Trys išaikvojo $27,000
Trys Transportation Bank of 

Chicago, 6(H> S. Dearborn St., 
klerkai atėjo pas banko prezi
dentą ir prisipažino, kad per 
pastaruosius 18 mėnesių jie iš
aikvojo $27,700 banko pinigų. 
Jie gudriai suklastavo savo są
skaitas ir ikišiol nebuvo susek
ti. Pinigus jie praleido laižy- 
bos ant arklių lenktynių ir 
smagiam gyvenimui. Vienas jų, 
\Vm. J. Cernay, 24 m., kuris iš
aikvojo $20,(MM), sugrąžino ban
kui $5,000. Jos. Feincndegen, 
29 m., išaikvojo $2.100, o tre
čias, Arthur M. llartarten, iš
aikvojo $5,600. Visi trys da
bar sėdi kalėjime.

Dar 398 policisty 
perkėlė

Naujasis |>olicijos komisio- 
nierius Bussell reorganizuoda
mas savo departamentą, perkėlė 
iš vienos vietos į kitą dar 398 
viršininkus ir policistus. šį 
kartą irgi perkelta į kitas stotis 
ir keliolika kapitonų. Padarius 
šias permainas jau daugiau kaip 
du trečdaliai policistų ir jų vir
šininkų yra perkelta į kitas vie
tas per pastarąsias pora savai
čių, komisionieriui Russell užė
mus savo vietą. Visos svarbes
nės stotys yra paliestos šių per
kėlimų. Tikimąsi, kad neužilgo 
neliks nė vieno policisto, kuris 
nebūtų perkeltas į kitas stotis.

Vienas žuvo, astuoni su
žeisti gaisre

Vienas žmogus žuvo ir astuo
ni žmonės liko sužeisti miste
riškoj eksplozijoj ir po jo seku
siame gaisre keturių augštų na
me — kertėj Taylor ir Hacine 
gatvių.

žuvęs yra Joseph Pecori, 19 
m., studentas Lane Technical 
lligh School, kuris su tėvais gy
veno trečiame augšte. Jis iš
sigandęs šoko gaisro laiptų ir 
tiek susižeidė, kad neužilgo pa
simirė ligoninėj. Jo tėvus iš
gelbėjo ugniagesiai. Tarp su
žeistų yra John F. Krobel, ku
ris tame name turėjo cigarų 
sankrovą. Jam bandant įeiti į 
namą ir ištiko eksplozija. Dides
nę pirmo augšto dalį užima Ra- 
cine Packing Co.

Policija mano, kad name bu
vo padėta bomba, kuri ir spro
go.

[Atlantic and Pacific Photo]

Advokatas Charles S. Wharton iš Chicago, buvęs 
kongresmanas ir valstijos prokuroro pagelbininkas, 
žynius politikierius, kuris liko rastas kaltas už suokal-
bį apiplėšti traukinį, nes po $133,000 plėšimo, traukinio 
plėšikai buvo pasislėpę jo namuose.

Iššokdama per langą 
atgavo protą

Prieš porą mėnesių Mrs. An- 
na Bradstreet, 20 m., iš Melrose 
Park, susirgo proto liga. Sa
vaitę atgal ji pagimdė kūdikį. 
Daktarai tikėjosi, kad gimdimas 
kūdikio sugrąžins jai protą, bet 
apsiriko, nes po gimdimo ji 
protiniai nė kiek nepasveiko.

Užvakar ji viename pamišimų 
šoko pro langą iš ketvirto augš
to Oak Park ligoninėj ir — pa
sveiko. Šokdama ji nupuolė ant 
antro augšto lango uždangos ir 
tas kiek sulaikė jos puolimą, 
taip kad ji neužsimušė ir kris
dama tik kelis kaulus susilaužė,

toj imas liko sustabdytas, 
nuodyti žmones, šaldytuvo var-

Kitas spėjimas yra, kad visi 
jie kuo nors apsivalgė. Prisi
menama ir tai, kad dvieji mė
nesiai atgal Magliane’ienė bandė 
nusinuodyti. Tečiaus ne ji, nė 
jos vyras niekad nesilankydavo 
pas slauges. Iš to daugiausia 
ir spėjama, kad juos užnuodijo 
kokios nors dujos.

604 žmonės žuvo dėl 
automobilių

Iki šeštadienio, šiemet, dėl 
automobilių CooR paviete žuvo 
604 žmonės. Jie liko arba au-

Naujos pastangos kovai
su vėžiu

Dr. Ellice McDonald, direk
torius vėžio ligos tyrinėjimų 
Pennsylvanijos universitete ir 
Philadelphijos ligoninėj, kalbė
damas chemikų suvažiavime pa- 
reškė, kad bendromis pastango
mis chemikų, biologų, bakterio
logų ir gydytojų, kova su bai
siąja vėžio liga liko pastūmėta 
gana toli į priekį ir nors dar ne
žinoma kas tikrai gimdo ligą ir 
kaip ją gydyti, bet jau mokslas 
gali nuspręsti, kuris žmogus 
yra palinkęs tai ligai. O tai 
yra svarbu, nes žinant, kuris 
žmogus yra palinkęs, jau leng
viau yra apsaugoti jį nup tos 
ligos.

Pasak Dr. McDonald, palinku- 
siems prie tos ligos duodama1 
thyroid liaukos ekstraktą, kuris 
padidina kraujuje calciumą. 
Nors dar tikrai nežinoma ligos 
priežasties, bet manoma, kad ji 
turi daug bendra su daugiau 
calciumo kraujuje, todėl ir sten
giamus! pas palinkusius prie vė
žio ligos žmones dauginti calciu
mą jų kraujuje.

Dr. McDonald sako, kad dau
giau žmonių miršta nuo vėžio. 
negu nuo bile kurios kitos ligos. 
Pavojingiausias amžius yra 45 
metų. Jaunesni kaip 30 metų 
žmonės labai retai vėžiu tesu- 
serga.

Ethel De Tena, 19 m. ir Ruth 
Rosenstock 22 m. Buika tapo 
policijos areštuotas.

Atėmė $1,150
%

Du ginkluoti plėšikai įėjo į 
Anton Rebdza sankrovą,' 5923 S. 
Bucine Avė. ir privertė jį ati- 
douti $1,150, kuriuos jis turėjo 
seife.

Itching Skin
flufckly Relieved
Don’t suffer with Eczetna, Dandrufi, Pim 
plet, Blemiihet and other annoying akio 
irritationt. Žano andaeptic Uquid l« the sale 
•ura way to relief. Itching olttn disappeart 
overnight. Splcndid for Sunbum and Poiaon 
Ivy. Ali druggbta 35c, 60c, $1.00.

žemo
FOR SKIN IRRITATIONS

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Liuteris Akių Specialistas

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nue 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

PRANEŠIMAI
Roseland. Draugijų Sąryšio de

legatų susirinkimas įvyks rugpiučio 
14 d., 8 vai. vakare, Aušros kamba
riuose, 10900 S. Michigan Avė. šia
me susirinkime bus visokių raportų, 
pranešimų ir bus svarstoma nauji 
svarbus reikalai Aušros knygyno la
bui. Visi delegatai ir delegatės bū
tinai atsilankykite.

J. Tamašauskas sek r.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo paprastas susirinki
mas Įvyks utarninke, 8 vai. vakare, 
rugpiučio 14 d., 1928 m., Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.

Draugai malonėkite visi atsilanky
ti, kadangi turime keletą svarbių rei
kalų dėl Kliubo labo aptarti. Taipgi 
meldžiame atsivesti naujų narių pri
sirašymui.

John Grakauski, nut. rašt.

VAIKŲ VASARINE MOKYKLA 
Veda Tautiškos parapijos klebonas ir 
vargonininkas, per vasarą kiekvieną 
panedėlį, seredą ir subatą nuo 9 vai. 
ryte iki pietų. Mokinama lietuvių 
kalbos, dainavimo, teatro lošimų, 
Jeigu kas nori poterių ir prie pirmos 
Comunijos. Mokinimas už dyką. 

Priimame visus kas tik nori. Kreip
kitės, 8509 S. Union Tve. Tel. Yards 
1636. KLEBONAS.

North Side Moming S’tar Kliubas 
ir Pirmyn choras rengia išvažiavimą 
su troku, kurie norėsite sykiu daly
vauti, malonėkite užsiregistruoti į 
Morning Star Kliubą, 1652 N. Robey 
St. nevėliau kaip iki 16 d. rugpiučio.

— Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos susirinkimas atsū 
bus utarninke, rugpiučio 14 d., Ma- 
sonic Temple svetainėj, 1547 North 
I^eavitt St. ir North Avė., 7:30 vai. 
vak. Nariai, malonėkite susirinkti 
laiku, užsimokėti savo užvilktas duo
kles, taipgi priduokite savo antrašus, 
kurie persikelėte j kitas vietas.

— X. šaikus, rašt.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovės mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadieny, 13 d., rugpiučio, 1928 
m., 8 vai. vakare, Auditorium svet., 
po num. 3133 S. Halsted St.

Gerbiami direktoriai ir draugysčių 
atstovai, visi pribukit laiku.

Nut. Rašt.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
CNmko, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopiRinusiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti 
lioosevelt 2515-2516

--------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

Phone Boulevard 4139
A MASALSKIS

Musų patan_av ima* 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet eati 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Aubum Avė.
CHICAGd^iLL.

J. F.RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
URA BŪRIUS CHICAGOJ 

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

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
$68 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės
Phon// Victory 4952 

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA 

3252 South Halsted Street
r « • . ■ '' k . kJ » . . i ‘ ♦

taip kad neužilgo pasveiks. Bet 
įstabiausia buvo, kad ji atgavusi 
sąmonė buvo kartu pilnai ir pro
tiniai pasveikusi.

Nežinomi nuodai nu 
nuodijo du žmones

Du kiti susirgo tuose/pačiuose 
namuose

tomobilių suvažinėti, arba už
mušti nelaimėse su automobi
liais. Paskiausia auka yra Leo- 
nard Carter, 7 m. negras, ku
ris liko užmuštas automobilio 
prie 47 ir Dearborn gatvių.

Michael Bujka, 1253 Ever- 
grteen Avė., neteko kontrolės 
ant automobilio, kertėj Augusta 
ir Leavitt gatvių užšoko ant są
lygą vio ir sunkiai sužeidė ėju
sias šalygatviu dvi merginas,

Jei abejoji apie savo airis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenee 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metą

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

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Boulevard 216$ 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 Ud 9 valandai vakare

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 26 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau- 
sius metodus X-Ray ir Kitokius elek- 
tros prietaisus. * 

Ofisas tr Laboratorijai
1025 W. 18tk St., netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų Ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare 
Tek Dieną: Canal 8110

Naktį So. Shore 2238, Crawford 8283

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenee 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea^ 6641 South Albany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Ofiso Tel. Victory €898
* Rez. Tel. Drexel 9i9a

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8102 S. Halsted Stn Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare 
Nedėliomis ir šventai 10—12 dienų

Phone Canal 6222 /

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—8 ir 7—8j Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplevood Avė. 

Tel. Republic 7868
* CHICAGO, ILL.

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminadja. Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 8-9
4930 W. 13 St., CICERO

TeL Cicero 49

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

nuo 9 iki 11 vai. ryte> 
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

DR. CHARLES SEGAL
* Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880
Ofiso ir Res. Tel. Boulevara 5918
DR. A. J. BERTASH 

3464 South Halsted Street 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

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

Advokatai

Du žmonės, vyras ir mergina, 
pasimirė ir dvi moterys sunkiai 
susirgo nuo nežinomų nuodų.

Visi keturi gyveno viename 
ir tame pačiame dideliame 
apartmentiniame name prie 
1940 Lincoln Avė. Visi keturi 
susirgo maždaug vienu ir tuo 
pačiu laiku.

Mirę yra Joseph Magliano, 28 
m. ir p-lė Alma Lee, 27 m. Ser
ga Mrs. Catherine Magliano, 25 
m., mirusiojo žmona ir p-lė Jen- 
nie Mathiesen, 26 m.

Magliano gyveno ketvirtame 
augšte. Jie susirgo trečiadie
ny. Moteris susirgo tiek sun
kiai, kad ją išgabenta ligoninėn. 
Vyras nors ir nesijautė gerai, 
bet pasiliko namie . Ant ryto
jaus ja rasta jau negyva.

P-lė Lee ir Mathiesen, Augu- 
stana ligoninės slaugės, gyveno 
šeštame augšte. Abi jos susir
go penktadieny. Ant rytojaus 
j)-le Lee pasimirė.

Visi jie apsinuodijo, bet ko
kiu budu ir kokiais nuodais, nė 
policija, nė koronerio daktarai, 
nė sveikatos departamentas ne
įstengia atspėti. Daugiausia 
spėjama į šaldytuvą, kuris buvo 
sugedęs ir buvo pašaukta kom
panija jį sutaisyti. Šaldytuve 
yra vartojamas methyl chlori
das, kuris pasak kompanijos, 
nėra nuodingas ir negali riti s su
kelti nuodingų gasų, todėl nie
kas nuo jo susirgti negalėjęs. 
Tečiaus daktarai mano, kad du
jos, nors ir nenuodingos, galėjo 
susijungti su kitais elementais, 
pasidaryti nuodingomis ir už-

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGA 

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

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St. Chicago, III. 

Petternų Skyrius

A + A
ANTANAS PAULIKAS

PresiskyrS su šiuo pasauliu 
August 10 dieną, 6:40 valandą 
P. M., 1928 m., sulaukęs 52 
metų amžiaus, gimęs Tvėrių 
parapijoj, Telšių apskr. Ame
rikoj išgyveno 24 metus. Pa
liko dideliame nuliudime mote
rį Oną, po tėvais Neverdaus- 
kaitę, 3 sūnūs, Antaną, Stanis
lovą ir Jurgį, 3 dukteris, Hele
ną, Oną ir Juliją, 2 sūnėnus, 
Joną ir Praną ir “niece” Ma
rijoną. Kūnas pašarvotas ran
dasi 10645 S. May St.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
August 14 dieną, 8:30 vai. ry
te iš namų j Visų šventų para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Sv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Pauliko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys, 
Šunenai, Niece ir Giminės.

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

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 

iki 8 vakaro. Ki

tu laiku pagal su
tarti.
------------------ ♦--------

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

A A OLIS 
r .ADVOKATAS 

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-4 

Vakarais
8241 South Halsted St 

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

Pėtnyčios

Res. 6660 South Artesian Avenee 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal $257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicaro. IU.

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se priei 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 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Akių Gydytojai
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 akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir tolirėgystę. 
Prirenęia teisingai akįnjus. ,'Jvįsuo
se atsilikimuose egzaminavin^ųi da
romas’ su elektra, parodančiai, ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo .10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

i,

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

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

Namų telefonas Brunswick $597
UltraviolStin* Šviesa Ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland .Avenee

Ant Zaleskio Aptiekoa 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v. 
4608 South Ashland Avenue 
Netoli 46th St Chicago, 111.

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St

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

Tek Lafayette 4146 
Valandos 

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nūn 6 iki 9 vat vak.

Įvairus Gydytojai
»**H^w****^w»^**^*w^^^**^w*^*w**w*^x*«w***^^rwww»*ww*

\ Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien. 

Res. Telephone Plaza 8200

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street

Kampas 18th St. 
ąl. 2—4 po plet ir 7—9 vai. vakare

Telefonas Canal 1912 
Reaidence Tek Fairfax 63*8

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St. Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-8 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 96SU

---..i.-Urti . -   - ui—i——f

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St 
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p«

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS * 

3335 So. Halsted St 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

K. GUGIS / /
ADVOKATAS ' ’
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St^ Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted 81 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS ■ - 
ADVOKATAS r 

Ofisas vidurmiestyji
Room 1502 «

CHICAGO TEMPLE BLDG. ” 
77 West Washington Street 

Cof. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978 |

Namų Tel.: Hyde Park 8395

J. P. WAITCHESt

Advokatas
10756 So. Michigan Avc.

Tek Pullman 5950 
Namų Tel. Pullman 6377

-



CHICAGOS Tarp Chicagos 
LietuviųŽINIOS

Tęs balsavimų sukty- Ar daug yra gražių
biu tyrinėjimus lietuvaičių?

NAUJIENOS, ęhięago, III Pirmadienis, rųgp. 13, 1928

AutomobilesBusiness Service 
Biznio Patarnavimas

Financial
Finanaai-Paakoloa

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

šiandie bus sušauktas nau
jas specialinis grand jury tęs
ti tyrinėjimus pereitų balsavi
mų smurtus ir suktybes. Taip
jau bus tęsiamas ir adv. Gra- 
nady užmušimo tyrinėjimas. 
Grand jury bus autorizuotas 
taipjau tyrinėti ir “Diamond 
Joe” Esposito nušovimą.

800 akru aviacijos 
laukas

Grupė turtingų chicagiečių, 
kuriais vadovauja realstatinin- 
kai Ayres Boal ir Harry C. Ed
mondą, nusipirko 800 akrų že
mės Du Page paviete, už 32 m. 
nuo Chicagos, netoli St. Char
les, kur bus įtaisyti dideli avia
cijos laukai, aeroplanų dirbtuvė 
ir aviacijos mokykla.

Tuo budu Chicago pamaži 
virsta aviacijos centru Ameri
koje.

Apie lietuvių ir lietuvaičių 
gražumą yra daug pasakų pri
pasakota, daug dainų pridai- 
nuota; viena-kita lietuvaitė yra 
gražuolės karūną laimėjusi, 
bet mes vis dar nežinome: kiek 
ištikrųjų randasi gražių lietu
vaičių, sakysim, tokioj Chica- 
goje ir jos apielinkėse? Nau
jienų Pikniko Komitetas suma
nė tatai ištirti. Tam reikalui 
tapo paskirta $150.00 dova
noms ir apie šimtas dolerių 
kitokioms išlaidoms.

Bridg-eport Fainting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Utlal- 
kom maleva, popierą, atiklue ir t, t

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi dar
bą mieste. Kedzie 5111.

5% MAŽIAU Už CASH 
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 

MENESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedam plumbingą ir namų ap

šildymą. baltas china closet, $35.
THE AVONDALE PLUMBING 

& HEAT1NG CO.
2701 Fletcher St., 
Independence 2905

Rado namuose kul 
kosvaidj

Policijai pirmą kartą pasise
kė iš gengsterių atimti kulko
svaidį. Detektivai vedami savo 
viršininko Stege. padarė kratą 
namuose prie 1065 W. 11 St. 
kur rado 35 galionus munšaino 
ir kulkasvaidį. Trys italai liko 
suimti.

Nors gangsteriai gana tankiai 
vartoja kulkasvaidžius puoli
muose ir savitarpinėj kovoj, bet 
policijai dar niekad nebuvo pa
sisekę kulkasvaidį iš gangste
rių atimti.

Peikia koronerio štabą

Illinois Association for Cri- 
minal Justice išleido raportą, 
prirengtą l)r. Ludwig Hek- 
toen, galvos patologijos depar
tamento Chicagos universitete 
ir paskilbusio žinovo pomirti
nių tyrinėjimų. Raporte aštriai 
nupeikiamas yra koronerio 
Oscar \Volff štabas, kaipo su
sidedantis iš nepatyrusių žmo
nių, kurie net ir nesiintere- 
suoja savo darbu. Kuomet pir
miau koronerio štabas atlikda- 
vęs svarbius darbus ir susi
dėjęs iš žinomų daktarų pato
logų, bet jie visi tapo paša
lintais darbo ir dabartinio ko
ronerio štabas susideda iš ne
patyrusių daktarų, kurie tan
kiai daro klaidas ir todėl ap
sunkina gaudimą ir atidavimą 
teisman kriminalistų.

Suimtas apdraudos 
kompanijos galva

Buk išaikvojęs $3,500,000

St. Iajuis valdžios įsakymu 
tapo suimtas Roy C. Toombs, 
prezidentas International Life 
Insurance Co., kurios vyriau
sia raštine yra St. Louis. 
Toombs gyvena Downers 
Grove, liko suimtas Drake ko
tely.

serų. Kaltinama, 
trūksta kompani- 
$3,500,000 ir rei- 
kad Toombs už

Apie metai lajko atgal 
Toombs nupirko tą kompani
ją už $2,000,000 ir dabar tu
ri didžiumą 
kad dabar 
jos l>onų už 
kalaujama,
juos atsakytų ir atsiskaitytų. 
Be to kaltinama, kad jis ne
legaliai pardavęs kitai kompa
nijai 12,000 Šerų, taipjau kad 
jis ir pačią kompaniją bandęs 
parduoti dar kilai kompanijai 
už trečdalį tikrosios jos ver
tės. Du šerininkai jau parei
kalavo paskirti kompanijai re- 
ceiverj.

Toombs sako, kad jokio 
trukumo kompanijoje nėra ir 
kad visi kaltinimai yra pa
stangos jį pašalinti nuo kom
panijos kontrolės. Kompanijos 
turtas siekia apie $43,000,000.

prasidėjo 
iki šiam 
patirta.

Tyrinėjimas jau 
pora savaičių atgal ir 
laikui jau nemažai 
Idant Komiteto darbas butų 
našesnis ir greitesnis, jis krei
piasi į visus Naujienų skaity
tojus ir skaitytojas, Chicago
je ir apielinkėse, ateiti jam į 
pagelbą. Mes prašome visų pa- 
na^inti grasiausias m|erj|inas, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, 
stoti į gražuolių kontestą.

Įstojimas į kontestą yra 
lengvas. Viskas ką reikia pa
daryti, tai išpildyti aplikaciją 
ir kartu su paveikslu prisių
sti Naujienų Pikniko Komite
tui, “Naujienų” adresu (Snap- 
shot paveikslui netinka). Tas 
turi būt padaryta iki 17-tos 
šio menesio. Tad subruskit 
gražuolės ir gražuolių drau
gai!
— Naujienų Pikniko Komitetas

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWIOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER AND PLUMBING 

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

Burnside
Atleidinėja darbininkus

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus, garažus, porčius, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojam, įde- 
dam cementines grindis, šalytakius, 
dengiam stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbingą, visas 
darbas garantuotas.

AJAX CONSTR. CO.
Didysis ofisas 

2206 Milvvaukee Avė. 
Phone Brunswick 4707 

South Side Skyrius 
4034 Archer Avė. 

Lafayette 6719
Illinois Central geležinkelio 

dirbtuvėse, Burnsidėj, su lie
pos 31 d. paleido iš darbo 175 
darbininkus. Eina gandų, kad 
pakis dar 800 darbininkų, o 
taipjau ir pasilikusiems su
trumpins darbo dieną. Išrodo, Į bingą ir“apšiidyn»ą. 
kad šiemet bus bloga žiema, j 
jei taip anksti pradėjo atlei
dinėti iš darbo darbininkus, 
nes taip anksti dar niekad ne- 
atleidinėdavo darbininkų. To
dėl darbo ieškotojams neapsi
moka važiuoti į čia darbo ieš
koti, nes negausite, jei jau 
dabar pradeda atleidinėti dar-, skolinama pinigus ant nuosavybių, 
bininkus.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 
isymą namo ? Jei taip, tai susi-t taisymą

1 žinokit su mumis, mes atliekame vi- 
(sokius pataisymus, {skaitant plum- 
■ bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
jmokėti, kitus j du metus išmokėji-

I mais. Užganėdinimas garantuotas. 
ABBOTT CONSTRUCTION CO.

5201 West Grand Avė.
Bershire 1321 

M R. PARIS

Financial
Finansai-Paskolos

1-mus ir 2-rus morgečius su 
mažu komišinu

CLASSIFIED ADSi
(MAČIUKAS)

2436 W. 59th St. Tel. Pjospect 3140

Educational
Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
HMOKINAME ANGLU KALBOS 
Ezmatikos, sintaksės, aritmetikoz, 

ygvedystėa, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
•istema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą | devynis mėne
sius; aukštesni mokslą | vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių {gijo mokslus. 
Ateikite Įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo b«v| žymiai pagerinsite^ kai busi
te abelnai ir visose mokslo lakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla 

J. P. Olekas, Mokytojas
8106 So. Halsted SL, Chicago, III

A. OLSZEWSKI
8241 S. Habted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562
Daro paskolas

1-mo ir 2-ro M<
Valandos nuo 4 iki 8 kas

vakaras

i ant 
Morgečio

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.

MES darome 1, 2 ir 8 inorKičiua. 
Eighteenth Bond & MortgAge Co.

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

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

| 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padarom! I 24 

valandas. 
Musų išlyga bus jums naudingos.

888* So. Babtai 81

BE KOMISO 
Mažos Paskolas 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

PASKOLOS 1 IR 2 
MORGIČIAMS 

516 iki 6 nuošimčių. Mažas komisas 
Atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro 

Capitol Realty & Inv.Co. 
3039 Lawrance Avė. 

Phone Independence 0440

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių/Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone Ganai 1678

Be Komiso ir Išlaidų 
Mea paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite I 12 valandų. 
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė., 
« Kampas Hermitaae Ava.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
t-l *

Mes perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Personai

VELTUI
VaizboženkliaI, Copy- 

Rašyk šiandie. Patentą 
•u 
ir

Patentai, 
nrighta. 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingąjį 
Greitai patarnavimaa.

B. Pelechowicz
Jtegiatered Patent Attornay,

Chicago, I1L

PAJIEŠKAU savo vyro Alex Gry
bas, paeina Bebrikių kaimo, Pagirio 
valsč., Ukmergės apsk. Jisai manę 
apleido rugpiučio 8 d., 1928. 
man praneš jo adresą, duosiu 
radybų. .

MARY GRYBAS 
1703 So. Canal St. 

Chicago, III.

Kas 
$5.00

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

1OO INSERTERS 1OO 
\

Patyrusių “inserters” reikia — be 
patyrimo tegul neatsišaukia, 
geros darbo sąlygos.

451 W. 22nd St.
Grove St. entrance

PARDAVIMUI Moon karas, labai 
gerame stovyj, , ' ' 
3312 So. Union Avė.

Real Estete For Sale
Namai-žemė Pardavimui

$145. Savininkus,

Labai

Darbininkių Reikia
Reikalinga 50 moterų arba mer

ginų, kurios supranta business.
Atsišaukite 9 A. M. ir 7:30 P.

J. VALĄNČUS 
1100 Room, 11 floor 
134 N. La Šalie St.

Furnished ftooms

M.

SPECIALIS Bargenas, G kamb. 
bungalovv, karštu vandeniu Šildomas, 
“oil burner”, garadžius, 6518 So. 
Artesian Avė. Tel. Bewerly 4348.

$225.00 
165.00 
165.00 
295.00 
675.00

RENDON kambarys, garu šildo
mas; vienam ar dviem vaikinam. Pa
togioj vietoj, gera transportacija. 
5858 Magnolia Avė. Tel. Sunyside 
5812.

Naudokitės Proga
Mes turime didelį pasirinkimą {vai

riausių automobilių iš 1924-5-6-7 — 
kainos sulig gerumo automobilio.
Oldsmobile G cyl., 1926 .......
Essex coach G cyl. 1924 ......
Cadillac 8 cyl............................
Buick coupe 1926 ..................
Hupinobile 1926 .......................

NAUJI HUPMOBILE
Taipgi mes parduodam naujus 

Hupmobile — kaina nuo $1,585 iki 
$2,300, Hupmobile karai yra vieni iš 
pavyzdingiausių — savo populerumu 
stelbia visus kitus karus. Jeigu 
Tamstoms reikalinga pirkti arba mai
nyti ka^ą, geriausia kreipkitės pas 
mus — gferi karai ir teisingas patar
navimas užtikrintas kiekvienam mu
sų kostumeriui.

Balzekas Autos Sales,
G012 So. Kedzie Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu savo 
“equity” ant namo Šiaur vakarinėj 
miesto daly, arti bažnyčios ir moky
klos, Northwe«tern gelžkelio, Milvvau- 
kee ir Lavvrejice gat. 7 kamb., muzi
kos kamb., 2 augštų namas, garu šil
domas. Vapor Heat, gražios dekoraci
jos, 4 dideli miegami kamb., gražus 
įrengimas. Maudynės abiejose pagy
venimuose, 2 karų garadžius. Mažas 
{mokėjimas, likusi ant išmokėjimo. 

5120 Winneniac Avė.

PATOGUS 2-jų aukštų muro 
namas — Storas ir du flatai, 
ant Ashland Avė. Tinkamas bi- 
le kokiam bizniui; sutinkame 
mainyti. 6815 S. Ashland Avė. 
Tol. Bepublic 4570.

Musical instrumento
Muzikos Instrumentai

PARSIDUODA gražus play- 
er pianas: roguliarė kaina 
$1000, parsiduoda už $325. 
Geriems žmonėms ant išmokė
jimo.

6512 So. Halsted St.

NAšLfi priversta parduoti puikų 
7 pasažierių sedaną, arba mainysiu j 
dai mantus arba Real Estate. Telefo- 
nuok Seeley 1674.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai 

PARDAVIMUI tabako ir smulk
menų krautuvė. Išdirbtas ir pelnin
gas biznis, 6 pagyv. kambariai ant
rame aukšte. Nebrangiai. 133 So. 
Gi’een St. Tel. Canal 6176.

$500.00
Kodėl negyvent savo locname na

me? Mokėti į savo kišenių tuos 
pačius pinigus kuriuos mokate už 
rendą. Mes turime likusių keletą 
mūrinių bungalow kuruios galit pirk
ti $500 įmokėjus, kitus išmokėjimais. 
Randasi gražioje vietoje. Atsišaukit 
šianrie dėl pasikalbėjimo. O jei tu
rit lotą, mes jums galim pastatyti 
bile koki namą, lengvais išmokėjimais. 
Tik veikit greit. Matykit Mr. Traut. 
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

4 KAMBARIAMS, PILNAI, $185 
Tik $15 cash reikia 

Lengvais išmokėjimais pagal 
jūsų norą

Atdara vakarais utaminke, ketverge 
ir subatoj

Kesael Bros. Furn. Co.
4312 Cottage Grove Avė.

4 KAMBARIŲ PILNAS ĮREN
GIMAS — $225 

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

Expertai Perkraustyme 
6714 Cottage Grove Avė. 

Atdara v. iki 10 v. Pristatome dykai

KOMODA, riešučio medžio $10. Pui
kus stalas $25. Aržuolinis valgomojo 
kamb. setas $30. Lempa—$15. Mink
štas parlor setas $125. Rūgs, indai ir 
t. t. Tel. Bittersweet 7353.

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

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

Didelis atpiginimas. 
Nauji Fordai 1928

Penkios dešimts kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7186 S. Halsted St. Triangle 9330

$450 
$100 
$550 
$695

100 KARŲ 100 
VARTOTŲ 

$25 iki $800 {mokėti
Nėra. “Indorsers

Visi paskiausios mados karai 
Priimsiu jūsų karą mainais.

Labai prieinamos sąlygos 
Willys Night Sedan — 1926, ge

ram stovy, išrodo kaip naujas, 
geros sąlygos arba mainysiu $525 

Chevrolet Coach -— 1927, sunku 
atskirti nuo naujo karo. Ge
rame stovy, sąlygos arba mai
nysiu ......................................  $425

Chrysler — 70 Sedanas. Perbu- 
davotas ir pataisytas, kaip 
naujas. Geros sąlygos arba 
mainysiu ............................... I

Oldsmobile Sedan — 1927, ge
riausia pirkinis Chicagoj, ne- 
praleiski progos. Skubinkis, 
mainysiu .............................. $875
Ir daug kitokių karų, kaip tai: 
Buicks, Nashs, Foras, Oakland, 

Dodge, Essex, Marmons, Overlahd.

Halsted Auto Sales
2560 So. Halsted St., 

Victory 6627 
Visados atdara

n

$475

Pardavimui groseriukas, ken- 
džių, ice cream, cigarų ir tabokos, 
krautuvė; 4 pagyv. kambariai, pe
čium šildomi. Rendon $30.00. 6631 
So. May St.

PARDAVIMUI school supply ir 
saldainių krautuvė, maišytų tautų 
apgyventa, o daugiausia lietuvių. 
Pardavimo priežastį patirsite ant vie
tos. 2311 S. Leavitt St.

GERA vieta dėl barberio praduti 
be pinigų. Išrenduosiu arba par
duosiu ant išmokėjimo arba mainysiu 
ant loto. Transfer Corner. Atsišau
kite į Naujienas, Box 1110.

Exchange—Mainai
KĄ TURI MAINYTI?

120 akrų TFiąponsino išdirbta far- 
mą.

4 apt. mūrinis, pečium ir fumas 
šildomas, geroj vietoj, mainysiu j 
bungalow arba lotą.

8 apt. po 4 kambarius kiekvienas, 
4700-10 Belden Avė.

‘Cash nereikia turėti mainant j 
šiuos namus.

Taipgi 2 nepaprastai bargenai, 
North West Side, 8 ir 10 kambarių 
namai. Tinkamas dėl rooming house. 

MR. L1NDAMAN
Verną Real Estate Co.

5007% Irving Park Blvd.

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. GasoIIno Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.

2. šešių flatų muro namas Marųuet- 
te Park.
šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios leikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.
Trys muro krautuvės ant Kedzie 
prie pat dirbtuvių, dvi krautuvės 
išnuomuotos, o trečioje yra gro
semės rakandai. Kas nori vie
ną bizni atskirai, taipgi galima 
tarduoti ar išnomuoti.
Iviejų flatų muro namas po 4 
kambarius ant Bridgeporto. 
teturiu flatų muro namas po 6 
kambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.
Trijų flatų naujas muro namas, 
Ciceroj.

8. Bizniavas namas su krautuve ant 
Archer Avė.

9. Du lotai ant Archer Avė.
10. Vienas lotas ant Cicero Avė. Ci- 

ceros mieste.
Visus vlršminėtus dalykus mainy

sime ant didesnių arba mažesnių na
mų, farmų, lotų, biznių, gerų auto
mobilių ar ką turite Chicagoje arba 
kituose miestuose.

STANKO CO.
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

3.

4.

5.

6.

7.

Farms For Sale
_________ ŪkiaiPai4ayimui_________

Aš turiu dar likusių keletą farmų 
kurias parduosiu pigiai. Atsišaukit, 
rašykit arba telefonuokit. F. Mayne, 
509 East Ridge Road, Gary, Indiana.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos Instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankyki! arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERINO

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Room 607
192 N. Clark St

I

Miscellaneous
įvairus

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

savininkams 
užtraukimo 
užtikrinimo 

apmokėjimui 
kitokių sko- 

Prieinamos

PARSKOLA namų 
nuo $100 iki $500, be 
morgičlų arba kitokio 
paskola pataisymams, 
taksų, assesmentų arba 
lų. Greita pagelba. 
lygos.

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514,

City State Bank Building 
128-130 N. Wells St.

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINfiTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

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

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

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 801 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, IU.

Siį-

LIETUVIŠKAS KONTRAKTORIUS 
Dailydės ir Murinniko darbą — 

taisome Storų frontus, “repairs” ir 
“remodelings” visokios rųšies. Por- 
čius ir garadžius, nebrangiai. Leng
vi išmokėjimai. Pašaukite Spaulding 
4549.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improvet Real Estate. $500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6820 S. Halsted St.

“SIDE LINE” SALESMANŲ
Pardavinėjimui populiarios Malt ir 

Hops rųšies ant komiso. Pelningas 
pašalinis darbas salesmanams parda- 
vinėjantiems { departmentinius Sto
rus, { hardware Storus, grosernes ar
ba Malt ir Hops krautuves. Aplikaci
jas reikia rašyti tik anglų kalboje ir 
tik raštu. Better Brew Products 
Co., 736 E. Pershing Rd.

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 Sedan 
pilnai Įrengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1883.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo

ir Laurain “Spot Light” kaštuo
ja ..........................   $1668.00

President “Stright Eight” 5 pas. pil
nai {rengtas kaštuoja .... $1855.00 
Manantys pirkti arba, mainyti ant 

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes iau 5 metai kai parduolam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

REIKALINGAS patyręs bučeris. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis. 
Ateikite anksti. 717 Maxwell St. Ca
nal 1728.

M & K Motor Sales
Cbicaroa mnlanal ir atMkančlauBl vartotų 

karų pardavinėtojai. 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai {rengti, gerame tnechantfckame 
stovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
SHOOO. Mea turime karų kuria tinka vi- 
aokiema reikalama. Caah, tlmokfijimala, 
mainaia.

0811-18 8o. Haiated Bi.

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimai

PARSIDUODA 7 kambarių rezi
dencija Mt. Greenwood kolonijoj, 
furnace šildoma, 8 lotai, pusė akro 
sodnas, vaisingi medžiai, karvė ir 
paukščių; yra pašaro dėl žiemos. 
Gera transportacija.

Matykite savininką,
3300 Emerald Avė.
Tel. Boulevard 3290

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

MICKEVIČIUS 
1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow, 2 karų garadžius, viskas su 
padlagomis, pečium šildomas. Kai
na $11,000. 5742 S. Whipple St.

TIKRI BARGENAI
2 po 5 kamb., mūrinis namas, 

karštu vandeniu apšildomas, 2-jų ka
rų garadžius, geroj apielinkėj. Ne
toli Vienuolyno. Turi būt greitai 
parduotas. Namas vertas daugiau 
kaip $15,000. Parduosiu už $13,700. 
Turit matyti ypatiškai.

2 po 5 kamb., medinis namas, ge
roj apielinkėj, karštu vandeniu ap
šildomas, 2 karų garadžius — lotas 
34x125. Parduosiu pigiai. įmokė
ti $1,500, arba mainysiu ant loto, 
grosemės, bučernės ar farmos.

I

2 po 6 kambarius, naujas mūrinis 
namas, 2 karų garadžius, karštu van
deniu apšildomas. Randasi netoli 
vienuolyno. Parduosiu ar mainysiu 
ant lotų ar mažesnio namo.

50x125 lotas randasi Brighton Par
ke, mainysiu ant bučernės^ grosernės 
ar mažesnio namo, dadesiu “cash”.

Mes statome namus, jeigu jus no
rit naują namą, mes priimsime seną 
narna vieton naujo, nepaisant kokio 
apielinkėj. Del visų informacijų, te- 
lefopuokite ar matykitės ypatiškai.

Klauskite Kelpšo,

W. H. KELPS AND CO. 
2419 W. 69th St.

Phone Hemlock 8099

BARGENAS 8 kambarių mūrinė 
rezidencija. Karštu vandeniu šil
doma, 2 maudynės, Stiklo porčiai, 
garadžius. Brukavota gatvė ir alė
ja. Pusė bloko nuo 63čios gatvės 
ant Fairfield Avė. Ideališki namai 
dėl didelios šeimos. Lengvais išmo
kėjimais.

5 ir 5, mūrinis 2 flatų namas, ga
radžius. Moderniškas, arti karų li
nijos. Paaukosiu už $13,500, su 
$3000 cash. Namų telefonas Pros- 
pect 8760 arba klausk pas

2521 W. 63 St.

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

J. A. LYNCH
40 N. Dearbom St.

Central 3654

2 FLATŲ — 2 po 5-5, karštu van
deniu Šildomas, 2 karų garadžius. 
30x125, lotas, Pusė bloko nuo 
linijos ir % bloko nuo Bulvaro, 
na $12,500.

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

karų 
Kai-

4170
2389

Padarysiu kainą tik $2900 greitam 
pardavimui 4 kambarių cottage, dide
lis lotas, arti Irving Park Boulcvard. 
Improvementai jau įskaityti. Turiu 
turėti $275 cash tuojaus. Likusi 
mažais mėnesiniais išmokėjimais. Ra
šyk 608 So. Dearbom St., Room 840, 
Box 5762.

SARMATA SAKYTI
Parsiduoda ir tikrai sakant dova

noja, bizniavęs kampinis lotas, 
101x125 pėdų, tiktai už $3,500. — 
Galima mainyti ant biznio arba 
šinos.

ma-

LIETUVIŲ ATYDAI. Mes pa
statysim ant jūsų loto bile kokj 
bungalow kokį nornt Plieno kons
trukcijos, mūrinį, įrengtą moderniš
kai ir {vesim plumbingą. AtsiŠnukit 
šiandie dėl apskaitliavimo ir planų.

F. P. FURLOTT
2300 N. Sayer Avė., Merrimac 9076

STANKO & CO.
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036
NAŠLfi parduoda 12 flatų naują 

mūrinį namą, dėl ligos. Seely 1674.


