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Aliantai Vokiečiai 
sutiko tartis dėl Rei- 

no evakuavimo

Moteriškė nudurė savo 
vyrą, policininką

NEW YORKAS, rūgs. 17. y 
-------- Vakar 
rastas nužudytas polici

įmušto žiemių ki- 
genčfbhs skelbia

.Jo namuose Fhishinge 
buvo

Manoma, kad bus susitarta 
okupacines jėgas ištraukti iš 
Ve k i et i jos per pusantrų me
tu. >

GENEVA, rūgs. 17. — Kon
ferencijoje, kuri traukėsi pus- 
penktos valandos, santarvinin- 
kai ir vokiečiai pagaliau sutiko 
saukti tam tikrų konferencijų, 
kurioj turėtų būt susitarta de! 
įmanomai greitesnio Reino 
krašto evakuavimo ir galutinio 
nustatymo reparacijų sumos, 
kurių Vokietija turės sumokėti 
aliantams.

Ekspertai sprendžia, kad šis 
sutarimas reiškiąs, jogei ne 
ilgiau kaip per aštuoniolikų 
mėnesių Reino kraštas busiąs 
visiškai evakuotas.

Vokietijos reichskancleriui 
Hermannui Muellcriui reika
laujant, santarvininkai sutiko 
“tuojau pradėti oficiales dery
bas“ dėl veikiausio ištraukimo

ninkas Michael Leonard ir, į- 
tarta dėl žmogžudybės, , buvo 
areštuota jo žmona Dorothy.

Kvočiama moteriškė prisipa
žino, kad ji nudurus vyrą. Tarp 
jųdviejų kilę barniai, ir įdūkęs 
vyras buvęs du kartus parmu- 
šęs ja ant žemės. Tuomet ji 
pastvėrus didelį mėsos piausto- 
mų peilį ir smeigus vyrui į 
šonų.

Suėmė belgų banki
ninką, pabėgusi su 

$1,200,000
HELSINKIS, Suomija, nigs. 

17. — Čia tapo suimtas belgų 
bankininkas Salomon Lieber
mann, buvęs Briuselio Banko 
diskonto direktorius, kuris prie 
šešis mjnesius pragaišo iš ten 
su daugiau kaip $1,200,000 to 
banko pinigų, Už jo sugavima 
vyriausybė siūlė $1,000 dovanų.

Liebermann atvyko iš Tali-

AANCI IAJUS, Kinai, rūgs. 
16. — Karo padėtis šiaurinėj 
čihli provincijos daly staiga 
priėmė kitokią kryptį.

Buvęs šanlungo provincijos 
karo lordas ir dabartinis šiau
rės Kinų armijų likučių vadas, 
g( n. čang čungčanas, paskelbė 
karą prieš Mandžurijos valdo
vų gen. čang Hsueliangą, miru
sio maršalo čang Tsolino sūnų, 
kaltindamas jį dėl susidėjimo 
su “raudonaisiais nacionalis
tais,“ tai yra su tautine Kinų 
valdžia.

Tautinė Kinų valdžia kaltina 
Japoniją, kad ji slaptai remian
ti gen. čang čungčaną, tuo bū
du norėdama sutrukdyti susi- 
vienymą tarp Mandžurijos ir 
tautinės Kinų valdžios.

Angliakasių unijos 
vadai patys apsikar- 

po sau algas
(Atlantic and Pacific Photo)

Lietuvos Žinios
f

Sukoneveikė laisvama- Begindami tėvus nušo 
nių kapus Šiauliuose \ vė užpuolikus
Šiauliuose Laisvamanių Eti

nės Kultūros Draugija turi di
delį sklypą žemes kapams. Ka
pai buvo aptverti tvora ir vi
si kapai buvo apsodinti me
deliais. KaĮiuose yra palaido
ta 4 žmonės, šiemet kaž kas 
sudaužė cementinius stulpus, 

sudras tvorą ir išlauže mede
lius. Iš kapų išvežta apie 500 
vežimų žvyro. Nuostoliai dide
li. Sekmadieniais ant kapų pri
sirenka daug žmonių įvairiais 
tikslais, ypač jaučiasi čia pa
togiai “porelės“.

kariuomenių iš vokiečių žemės 
ir sudarymo ekspertų komisi
jos iš franeuzų, anglų, vokie
čių, belgų, italų ir japonų, ku
ri pilnai ir galutinai išspręstų 
re pa racijųk laušimą.

Reichskancleris Mueller su
tiko, kad butų sudaryta vadina- 

t ma kontrolės komisija, kuri 
kontroliuotų demilitarizuotų zo
nų Beino krašte, per trisdešimt 
mylių į rytus nuo sienos, ta
čiau pareiškė, kad tokia kont
rolė turės galutinai pasibaigti 
1935 metais.

no, Estų, aeroplanu. Vos ištru
kęs iš policijos rankų Rygoje, 
jis slapstėsi Helsinky svetima 
pavarde.

Suimtas, Liebermann bandė 
nusižudyti, bet nepavyko. Jis 
ginasi esąs nekaltas. Nuostoliai 
banke esą pasidarę dėl nesėk
mingų transakcijų, o ne dėl va
gystės.

Gražuolės likimas ■
------------ -U—

K ai tina vyrą norėjus parduoti 
ją kitam už $2,000; reikalau
ja išsiskyrimo per teismą

Baisus Vakarų Indi
ją uraganas pasiekė 

' ir Florida č/

Nukentėjo Palm Beach ir kitos 
vietos. — Porto Rikoj 1,000 
žmonių žuvo ir 2 miliona? 
liko be pastogės.

IŠPLĖŠĖ KOMPANIJOS SEI.
FĄ IR IŠSINEŠĖ $2,000

U RBAN A, Ilk, rūgs. 17. — 
Plėšikai, įsilaužę naktį į Mont- 
gomery \Vard and Co. krautu
vę, suskaldė seifą ir paspruko 
su apie $2,(MM) pinigų ir kelio
lika laikrodėlių.

Kas sako, kad SSR dar
bininkų algfos menkos 

žiūrėkit: menkiausias geležin
kelių tarnautojas gauna 19.- 
78554375 kapeikas valandai

MASKVA, rūgs. 17. — So
vietų statistikai apskaičiavo 
kaip nereikia tikriau, kiek kiek
vienas sovietijos geležinkelio 
tarnautojas gauna algos valan
dai. Būtent: žemiausios kate
gorijos geležinkelietis gauna 
19.78554375 kapeikų; aukštes
nės kategorijos — 38.58257125 
kapeikų, o aukščiausios katego
rijos — 49.46484775 kapeikų 
valandai.

Paprastas žmogus, nieko ne
nusimanąs apie dešimtaines 
trupmenas, nieku budu nesu
sigaudys tuose astronomiškuose 
skaitmenyse, kurie parodo tik, 
kad geležinkelių tarnautojai, 
pagal kategorijas, gauna algos 
nuo arti 10 centų iki 25 centų 
valandai.

Dagi kai kurie pačių sovietų 
laikraščiai teisingai pastebi, 
kad toks tikslus aritmetiškas 
algų apskaičiavimas valstybei 
pareina brangiau, nekad dar
bininkai gauna algos.

GREENSBURG, Pa., rūgs. 
17. — Thelma VVilliams, kuri 
1926 metais galėjo atrodyti: 
kaip visas milionas dolerių, kai 
ji, kaip “Miss Pittsburgh,” ro
dė savo kūno, gražybes Atlantic | 
City gražuolių konteste, dabar, 
jos vyro, Jesse Gray, akimis 
žiūrint, verta ne daugiau, kaip 
$2,000.

Gražioji Thelma Williams, 
kuri netrukus po kontesto iš
tekėjo ir nuo to laiko vadinasi 
Mrs. Jesse Gray, dabar pašau
kė savo vyrą teisman, norėda
ma gauti išsiskyrimą.

Ji kaltina vyrų, kad jis esąs 
be galo pavydus, laibai siauro 
proto žmogus ir visiškas igno- 
rantas. Bet nors jis buvęs ne
pakenčiamai pavydus, vis tik, 
kai jo finansiniai reikalai stip
riai pablogėję, jis norėjęs par
duoti jų, Theliną, kitam vyrui, 
ir prašęs už jų dagi ne daugiau 
kaip du tūkstančiu dolerių.

SPRINGFIELD, III., nigs. 17.
Illinois United Mine Work- 

ers unijos vykdomasis komite
tas savo susirinkime čia nuta
rė sau ir visiems kitiems uni
jos viršininkams Illinois valsti
joj sumažinti algas, nukertant 
kiekvienam $1.40 dienai, tai 
yra tiek pat, kiek tapo suma
žintos algos kasyklų darbinin
kams, einant naujaja sutartim 
su kasyklų savininkais.
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Cechai konfiskavo Ven
grijos ambasadą

- !■ — .. ■

Grūmoja rumus parduoti, jei 
Vengrija ūmai nesumokės 
$36,000 skolos

PRAHA, čechoslovakija, rug
sėjo 17. — čechošlovakų vy
riausybė konfiskavo puikius 
Vengrijos ambasados rumus 
Prahoje už tai, kad Vengrija 
atsisako sumokėti $36,(MM) sko
los, kurią Vengrija buvo kal
ta Čechoslovakijai.

Vengrijos ambasados rūmai 
tapo užantspauduoti ir, jei 
Vengrija urnai skolos nesumo
kės, jie bus parduoti iš varžy
tinių.

Šis Čechoslovąkų žingsnis 
diplomatiniam pasauliui Pra
hoj buvo kaip perkūno trenks
mas. Precedento šitokiam veik
smui, sako, dar niekados nėra 
buvę, dagi karo metu.

P-lė Laddie Sharp, kuri perplaukė Anglijos kanalą į 15 vai.
3 minutes. Ją veda iš vandens treniruotojas Jabez Wolffe.

Automobiliu įvažiavo į 
traukinį; 5 užmušti
ELKHORN, Wis., rūgs. 17. 

— Penki asmenys, vodevilio 
trupės nariai, buvo šiandie už
mušti, jų automobiliui įlėkus 
j pasažierinį Chlcago, Mihvau- 
kee, St. Paul and Pacific gele
žinkelio traukinį. Jie važiavo 
į Chicagų.

Nelaimė atsitiko šį rytą apie 
mylią į rytus nuo Elkhorno.

Užmušti buvo: Arthur Hag- 
gerty, 28; jo žmona Bazei, 25; 
Maurice Kaplan, 26; Platkin ir 
viena mergaitė, žinoma tik 
vardu Julia.

Neramumai Albani
joje

Skutary įvyko riaušių tarp mu
sulmonų ir katalikų; užmuš
tas vienas katalikų kunigas

UŽSIMUŠĖ NUKRITĘS NUO 
ARKLIO

HEMSTEAD, N. Y., rūgs. 17. 
— Jodinėdamas Hemstead 
State parke ir nukritęs nuo 
arklio nutruko sprandą Charles 
Hoyt, skelbimų kompanijos 
galva. Jis tuojau mirė.

i Vokiečių valdininkai 
nebebus ponai, o vi

suomenės tarnai
I I N  —’■■■ ■ ■

Vidaus reikalų ministerio, so
cialdemokrato, įsakymas sa
vo departamentams

Du pasažieriai užsimu
šė aeroplanui nukritus

FLINT, Mieli., rūgs. 17. — 
Aeroplanui nukritus iš 2(M) pė
dų aukštumos netoli nuo čia 
užsimušė pasažieriai Donald 
Gary, 18, ir Harold Braham, 
24 metų amžiaus, abudu iš 
Flinto.

Aeroplano pilotas William 
Warrick pavojingai susižeidė 
ir buvo nugabentas į ligoninę.

Rusiją užpuolė meškos
“Krasnaja Gazieta“ praneša, 

kad Leningrado gubernijoje at
sirado daug meškų. Ypač daug 
meškų yra Lodeinopolio ir 
Borovičių apskrityse.. Meškos 
kasdien naikina 20—25 raguo
čius. Valstiečiai bijo leisti ra
guočius ir arklius į laukus. 
Minėtose srityse yra apie 600 
meškų.

šeši sovietų aviatoriai 
išgelbėti žiemiuose

MASKVA, rūgs. 17. —šeši 
sovietų aviatoriai, kurie aero
planu “Žiemių Sovietas“ bandė 
atskristi iš Vladivostoko į Le
ningradą ir rugpiučio 22 dieną 
kelionėje prapuolė, dabar tapo 
garlaivio “Stavropol“ išgelbėti.

Audros metu, jų aeroplanas 
sudužo netoli nuo Koliučino į- 
lankos, Sibire. Aviatoriai tur 
būt nebuvo sužeisti, nes suge
bėjo pėsti keliauti 200 mylių 
per dykas ir užšalusias tundras 
iki atšiaurės vandenyno, kur jis 
ir buvo garlaivio “Stavropol“ 
paimti.

Vera Cruze sustreika
vo mokyklų mokytojai 

t

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
17. — Gautais pranešimais, 
Vera Cruz mieste sustreikavo 
visi viešųjų mokyklų mokytojai 
dėl to, kad jiems už kelis mė
nesius nesumokėtos algos.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
rūgs. 17.— Vakar Skutari mie
ste, Albanijoje, įvyko riaušių 
tarp albanų musulmonų ir ka
talikų. Kautynėse buvo užmuš
tas vienas katalikų kunigus.

Laikraštis Politika sako, kad 
riaušės kilusios dėl musulmonų 
baimšs, idant naujasis Albani
jos karalius Zogu netaptų ka
talikas, jei jid vestų, kaip kad 
pranašauja, Italijos karalaitę 
Giovanną.

MALŪNAS SUDEGĖ
MINNEAPOLIŠT Minn., rug

sėjo 17. — Gaisras sunaikino 
čia Washburn-Crosby kompa
nijos miltų malūną. Nuostoliai 
siekia apie 200 tūkstančių dole
rių.

BERLYNAS, rūgs. 17. — 
Nuo šio laiko visi biurokratijos 
valdininkai administracijos de
partamentuose Vokietijoje turės 
paliauti būti ponais, bet tapti 
tikrais visuomenės tarnauto
jais.

Vidaus reikalų ministeris, 
socialdemokratas Kari Sever- 
ing, išleido įsakymą visiems 
savo departamentams, kad val
dininkai elgtųsi ko manda
giausiai su visų klasių žmono
mis, netrukdytų, neverstų jų 
laukti ilgiau, nekad tai būtinai 
reikia, ir kiekvieną tokį atvejį 
atsiprašytų. Korespondencija 

I turi būt vedama man
dagia kalba, o ne diktatorišku 
tonu, kaip kad paprastai ligšiol 
būdavo.

Visose visuomenės įstaigose 
ir raštinėse bus įtaisyti suolai, 
kad žmonės, kuriems atėjus su 
reikalais tenka kiek palaukti, 
turėtų kur atsisėsti.

Baisus uraganas, kuris pada
rė neapsakomos pragaištie*? 
Mergelės salose, Porto Rikoj 
ir Bahamuose pasiekė ir Flori
dos pusiausalį, truputį šiau
riau nuo Miami. Audra užgavo 
Fort Lauderdale, Boyntoną, 
Palm Beach ir Jupiterą, ir šla
vė toliau per pusiausalį. t

Associated Press pranešimai“ 
uraganas milžiniškos žalos pa
darė. Palm Beache, Wes! 
Palm Beacbe ir kitose kliudy
tose vietose daug namų sugrio
vė ir žmonių užmušė ir sužei
dė. Susisiekimas telefonais vi
sai nutrukęs.

Pasak pranešimų, Porto Ri
koje per pastarąjį uraganą žu
vusių žmonių skaičius siekia 
apie 1,000; apie 2 milionai žmo
nių liko be pastogės ir trims 
šimtams tūkstančių žmonių 
gresia badas.

Medžiaginiai nuostoliai sie
kia daugiau kaip 100 milionų 
dolerių.

Taip pat baisiai nukentėju
sios yra Mergelės salos ir Ba- 
hamai.

KAUNAS. — Vieną rugpjū
čio vakarą trys įsigėrę darbi
ninkai Gailionių kaime, šiau- 
lių-Biržų apskr., tarp Joniškė
lio ir Linkuvos valsčių, pas 
ūkininką P. užstatę dviratį už 
“saldinį“, traukė triukšmauda
mi per laukus. Pakelėj susiti
kę pil. A. P. peiliu grasydami 
atėmė tabaką.

Priėję A. Petrausko viensė
dį pradėjo triukšmauti ir se
niuką tėvą mušti.

Sūnūs Jurgis išgirdęs tėvo 
riksmą išbėgo iš pirkios. Ta
čiau pamatęs tris svetimus vy
rus pabijojo ir šaukdamas 
“pavojus“ šoko atgal. Tada jis 
pagriebė revolverį, o svečias 
A. K-čas — šautuvą, išbėgo 
laukan ir tris kartus' aukštyn 
iššovė.

Bet to nebodami, užpuolikai 
akmenimis bombarduodami juos 
suvijo pirkion ir rėkdami “Už
mušti, žalčius, ir sudeginti“ 
puolė į tvartą, kur spėjo pa
sislėpti tėvas ir milžo karves 
motina. Užpuolikai įsilaužę į 
tvartą ėmė juos mušti ir ko
jomis tripti. Tada pasprukusi 
motina iš užpuolikų rankų, 
šaukdama “tėvą užmuša!“, at
bėgo į pirkią. Išgirdęs tai sū
nūs puolė į tvartą, kur tėvas 
šaukėsi pagalbos ir gindamas 
savo namus, gyvybę ir gelbė
damas tėvus, — vieną užpuo
liką vietoj nušovė, antrą 
sunkiai sužeidė, o tretysis pa
bėgo.

Kaip pavogė garlaivį 
“Lydį”

Chicagai Ir aplaiinkei lede* 
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Socialistai tikisi gauti 
progresyviųjų balsus
NEW YORKAS, rūgs. 17. — 

Morris Hillęuit, socialistų akci
jos komiteto pirmininkas, iš
leido pranešimą per nacionalj 
socialistų kampanijos komitetą, 
kuriame jis sako, kad daugiau
siai ]>rogresyviųjų krašto ele
mentų balsų šiemet gaus soci
alistų partija.

Kovos su maištinin
kais Meksikoje

Keliuose susikirtimuose su ban 
domis penki maištininkų va 
dai nukauti

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
17. —• Karo departamento pra 
nešimu, per pastaras dešimt 
dienų įvairiose Meksikos vieto
se įvyko septyni susikirtima 
tarp federalinės kariuomenės 
daliy ir maistininkų bandų.

Visuose tuose susikirtimuos; 
bandos buvo sumuštos. Be dau 
gelio nukautų maištininkų bu 
vo nukauti ir penki jų vadai, 
o vienas banditų vadas, Prospe
ro Bincon, buvo gyvas sugau
tas ir sušaudytas.

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

Vakar temperatūros buvo 
tarp 58° ir 66° F.

šiandie saulė teka 6:32, lei
džiasi 6:57. Mėnuo leidžiasi 
9:23 vakaro.

Nikaragua turės pamo
kėti Jungtinėms Val
stybėms už priežiūrą

t

MANAGUA, Nikaragua, rug
sėjo 17. — Už tai, kad Ameri
kos laivyno jėgos prižiūrės pre
zidento rinkimus Nikaraguoj’ 
ateinančio lapkričio menesio 4 
dieną, Nikaragua turės sumokė
ti' Jungtinėms Valstybėms 
$190,000.

New Yorko finansinin
kai atsisakė duoti Ru- 

manijai $20,000,000
BUCHARESTAS, Rumanija 

riigs. 17, — Laikraštis Adeve- 
rul praneša, kad New Yorko 
bankinė firma Blair and Co. 
s^tiga anuliavo sutartį pasko
linti Rumunijos valdžiai 20 mi
lionų dolerių.

KAUNAS. “Sandėlio” b- 
ve šiemet kovo men. 24 d. pir
ko iš kapitono Furmano Ham
burge jo laivą “Pncgel”, kurį 
pavadino “Lydys“. Kapitoną 
Furmaną b-vė pasamdė ir to
liau vadovauti laivu, taip pat 
pavedė apmokėti laivo skolas.

Liepos mėn. 31 d. b-vė “San
delis” pareikalavo iš kap. Fur
mano atsiskaityti iš 22,0(M) It., 
duotų skoloms apmokėti.

Kitą dieną iš Klaipėdos uo
sto prie muitinės stovėjęs “Ly
dys“ be jokių formalumų, ne
gavęs jokių dokumentų, reika
lingų laivui iš uosto išplauk
ti, kap. Furmano vadovauja
mas išplaukė į jurą. Kitaip ta
rus, Furmanas, pavogęs laivą, 
pabėgo. B-vė “Sandėlis“ paty
rusi, kad “Lydys“ yra jau to
li juroj ir, kad kap. Furma
nas laivą žada parduoti (Suo
mijai arba Estijai), padarė at
atinkamus žygius. Kap. Fur- 
manas pabėgo iš laivo ir kaž
kur pasislėpė. Jo vieton pa
skirtas šturmanas Špricas.

Klaipėdos teismas padarė 
žygius Furmaną suimti ir iš
duoti Lietuvai.

Tuo tarpu “Lydys“ yra Dan
cigo uoste.

Sulaikyta “lietuviškų 
pinigų” transportas

KAUNAS, rugp. 27. — šio- 
mis dienomis Isrutės policija 
sulaikė vieną su pakietu asme
nį, kuris norėjo slaptai per
eiti Vokietijos — Lietuvos sie
ną. Policijos raštinėj pakietą 
patikrinus rasta daug pakelių 
naujų tik ką iš “fabriko“ iš
ėjusių lietuviškų pinigų ženk
lų po 10 litų. Manoma, kad jie 
buvo gabenami Lietuvon. Kri
minale policija deda pastangų 
išaiškinti, kur tie “banknotai“ 
buvo dirbami ir kas juos už
sakė.
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Žiūrėk Liežuvio Del 
Ligos Ženklu

Jūsų liežuvis yra niekas daugiau, 
kaip viršutinis galas jūsų pilvo ir 
žarnų. Jis yra pirmas dalykas, J 
kuri jūsų daktaras žiuri. Jis iš pir
mo žvilgsnio pasako padėtį jūsų 
virškinamosios sistemos — o gydy
tojai sako, kad 90 nuoš. visų ligų 
prasideda pilvo įr vidurių puįrimu.

Baltas arba gelsvai 
padengtas jūsų liežu
vis yra ženklas, kad 
jūsų viduriai yra pa
irę. Jis pasako jums 
kodėl jus tuojaus pa
vargstate; kodėl jus 
turite skausmą vidu
riuose, gasus ar rug- 

retkartinius svaigulius.

/.och atycur
TONGUE 

every tnorning! 
štiš pilve,

Ir tai yra ženklas, kad jus esate 
reikalingi Tanlac. Tai yra seni pa
tikimi vaistai, kurie pagelbėjo tūk
stančiams sveikatoj pairusiu žmo
nių. Pamatyk, kaip pirma bonka 
jums pagelbės.

Tanlac neturi
jis padarytas iš žievių, žolių ir šak
nų — pačios gamtos vaistų sergan
tiems. Gaukit bonką iš savo aptie- 
kininko šiandie. Pinigui bus sugrą
žinti, jei jie nepagelbės jums.

Tanlac
52’MlUION ’ BOTILES1USED

mineralinių vaistų;

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems Žmonėms

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenfl- 
jusiu ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas. reumatizmą, skilvio triubelius, 
Širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
niino ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visai____
Jums gali būt grą- JF 
žinta sveikata ir P 
vyriškumas specia- Į 
iiu gydymu kuris Į 
sustiprina nervus ir . J
teikia stiprumo silp- t 
niems organams. I 
Atsiiankykit dėl pa- 
sitarimo dėl bile ko- 
kios ligos arba silp- /yH .*>’ 
numo. /Irk,f*

Dr. B. M. Ross
35 So. Dearborn Street 

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Criliy Buiiding

imkite elevatorių iki penkto aukšto. Vvrų 
priėmimo kambarys 606.—Moterų 608. OL- 
bo valandos kasdien nuo 10 ryto Iki 6 va 
kare. Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. l'anedėlvj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
rylų lk‘. « valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tami name 
--------- ;------------------------------

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai 

110 įmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

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

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

kuri

j Namo pakėlimas

J Cementinis pamatas
2] Abelnas pertaisymas

j Naujas namas ir finansavimas
Vardas ....................... . ..........................

Adresas ..................-............ .r..~........ ..

Quaiity Construction Co. 
North Shore ofisas ir Vardai 

4538 W. Addison St. 
Telephone Avenua 4718

LEISKIT MANE PA
SAKYT JUMS

Dovanai Patarimas
Pavelykit D-rui C. C. Singley 

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

Dr. C.C. Singley-M.D.
20 W. Jackson Boui.

Suite 1615, 
Phone Harriaon 0150

Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietą Į 
ir nuo 8 iki 4:30 po pietų., ncdėlioj | 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

1 1 ■■■■-' ■ . . V ? — ■■   .........................   — i ■ '

Įspūdžiai iš Lietuvos
---------------------- Rašo M. J*. Šileikis. -----------------------

(Tąsa)

Kai kas klausia manęs asme
niškai ar amerikiečiui galima 
Lietuvoj geriau gyventi? Į tą 
klausimą aš nesiimu atsakyt. 
Bet galiu pasakyti ką aš pats 
būdamas tris mėnesius Lietuvoj 
patyriau. Kas turi susitaupęs 
3—6 tūkstančius dolerių, Lietu
voj gali nusipirkti 60 arba 80 
ha žemės. Amerikoj turėdamas 
6 tūkstančius dolerių “faunos” 
nenusipirksi. Nekilnojamos nuo
savybės pardavėjai čia moka į- 
kalbėti pirkti namą arba “far- 
mą” su mažu įmokėjimu, o pas
kui užsodina žmogui morgičius 
kaip kryžių ant pečių. Aš pats 
bučiau pirkęs Stalmužės dvaro 
centrą su visu inventorium už 
$5,000, jeigu pinigų bučiau turė
jęs. Lietuvoj ūkininkas, turėda
mas pirmos rųšies žemės dvaro 
centrą, gali nepalyginamai ge
riau gyventi, ne kad Amerikoj. 
Amerikoj ūkininkas javus pus* 
dykiai parduoda kapitalistams, 
o Lietuvoj ūkininkas už savo ja
vus uždirba, f

Amerikietis, norėdamas Lietu 
voj pirkti žemės, gali rasti jos 
visur, kur tik jam patinka. Ypa
tingai Klaipėdos krašte yra gerų 
ūkių. Mat, Klaipėdos krašte dau
gumoj gyveno vokiečiai. O vo
kiečiai savo ukius gerai vedė, 
šiemet apie 15,000 vokiečių tu
rės apleisti Klaipėdos kraštą ir 
nešdintis į Vokietiją.

Kas turi Lietuvos miestuose 
nušipirkę namą, neturi bėdos jį 
parenduoti. Kaune visuomet bu
vo butų stoka.

-- -- XXX-----
Amerikiečiams nelabai patin

ka, kad Kaune įeinant į policijos 
stotį, į banką arba krautuvę, rei
kia kepurę kišti po pažasčių. 
Juokdariai pravedė įnešimą, kad 
prie įėjimo durų butų įtaisy
tas kepurių ąandėlis. Kepurę ir 
batikos knygutę arba pinigai 
rankose laikyti nepapratusiam 
amerikiečiui nepatogu.

Kaip man pačiam, taip ir ki
tiems amerikiečiams nelengva 
priprasti Lietuvoj gyventi dėl 
to, kad kaimuose nėra tų pato
gumų, ką mes turime Amerikoj. 
Ten nėra elektros šviesos, van
dens stuboj, nė tos švaros, kas 
yra Amerikoj. Amerikos lietu
viai daugumoj gyvena miestuo
se. Jie per daugelį metų pripra
tę prie kultūringo gyvenimo, to
dėl pabuvę kiek laiko Lietuvoj 
bėga atgal į “aukso žemę.” 
pats gyvenimas Lietuvoj 
malonesnis, liuosesn’s. Ten 
ra to skubėjimo. !
g} vena pilnu gyvenimu. Jeigu 
finansiniai jie butų kiek stipres
ni, tai nenorėtų važiuoti nė Bra
zilijon, nė Amerikon.

Bet 
yra 

„ __  nė-
Žmonės ten j

žydeliai pasinaudoja iš ameri
kiečių, kai tie nueina pas juos 
ko nors pirkti. Užprašo tris kar
tus daugiau, ne kad prekė verta. 
Amerikietis pratęs mokėti nesi- 
derėjęs, o sportingesnis žmogus 
sarmatijasi derėtis, užmoka 
tiek, kiek žydas prašo. Mes su 
p. G. Strimaičiu, sužinoję žydų 
“triksus”, gęrokai juos pavargi
nome, o nuėję Lietuvių Akc. 
Bendrovei) Parama, prekes ga
vome daug pigiau.

Ypatingai Klaipėdoje visoki 
šmukleriai stengiasi pasinaudoti 
naujai atkeliavusiais lietuviais. 
Kiekvienas tempia į save. Kad 
jie tempia į save, tai nieko, bet 
vėliau atvažiavęs žmogus j Kau
ną sužino, kad Klaipėdoje už 
tuos pačius daiktus jis mokėjo 
kur kas brangiau.

----- XXX-----
Kaune prie geležinkelio stoties 

privisę eibės viešbučių. Tie vieš
bučiai pasivadinę gražiais var
dais, kad pritraukus keleivius. 
Pakliuvęs amerikietis į tokį vieš
butį pamato, kad ten nieko dau
giau nėra kaip paprasta karčia- 
ma ir tai purvo pilna. Naktį sa
vo reikalu privalai žmogus bė
gioti į panemunę kelis blokus...

Kaune yra tikrai švarus ir 
geri viešbučiai — tai Lietuvos 
viešbutis (seniau buvęs Metro
polis), Versalis ir dar keli.

----- XXX-----
Kiek Kaune yrą bankų, tai ne

teko suskaityti, bet kas.blokas 
tai bankas. Bet Lietuvos Kope- 
racijos Bankas, kaip teko patir
ti, tai vienas stipriausių bankų. 
Tenai ir patarnavimas greitas ir 
mandagus. Liet. Kop. Bankas 
Lietuvoj turi apie 360 skyrių. 
Savo pinigus buvau jame pasi
dėjęs, o atsiimant gavau dar gė
lus nuošimčius. Mat, moka 12 
nuošimtį. Aš nusitariau su tuo 
banku daryti “biznį”. Lietuvos 
Kop. Banke galima gauti dole
rių kiek tik nori. Pinigus gali
ma ten pasidėti dolerių sąskai-

la- 
lan- 

amerikie- 
vęs 'Lie-

----XXX-----
Lietuvos gyventojus 

biausia vilioja Amerikon 
kantys Lietuvoj 
čiai svečiai. Atv
tuvon, amerikietis atrodo ge
rai apsirengęs, o jei dar 
keletą dolerių atsiveža, “užfun- 
dija” savo giminėms, draugams, 
tai anie mano, kad Amerikoj vi
si gyvena kaip friilionieriai. Yra 
tokių “amerikonų”, kurie pra
geria ir “prafundija” šimtus ir 
net tūkstančius dolerių. Kiti pa
sigiria: “Gerkit ir žinokit, kad 
aš esu amerikonas.” Sutikau ir 
tokių amerikiečių, kurie atvažia
vę Lietuvon pirko geros žemės, 
tai sako, kad apie Ameriką jie 
nė nesapnuoją daugiau.

Proletaram, suprantama, sun
ku gyventi Lietuvoj. Pramonė 
ten dar nėra išsivvsčius, todėl ir 
darbų nėra. Uždarbiai maži, žy
dai nieko nepaiso — “bizniu” 
verčiasi. I

tikrai
Chicagoje nėra tokių

Sode

----- XXX------
Kauno miesto sodas 

gražus, 
gražių sodų, kaip Kauno,
yra žieminis teatras (opera) ir 
vasarinis teatras. Prie teatro 
gražiai žolynais apsodintos Ku
dirkos, Sasnauskio ir kitų stovy-

los. Vakarais griežia dūdų be- 
nas. Muzika labai gera. Vytau
to kalne yra įtaisyta labai geras 
radio priimtuvas. Ypatingai įje- 
ro įspūdžio daro Karo Muzėjus 
ir sodas.

Prie visų tų įdomybių prisi
deda musų sielai artimi Lietu
vos paukščiai, kurie šnabžda me
džiuose.

----- XXX-----
Kaimuose jau nyksta senieji 

papročiai. Nyksta ta poezija so
džiuose. Sodžiai dalijasi į kolo
nijas. Kerta šimtamečius me
džius: kvėpiančius topolius, lie
pas ir vyšnių krumus. Kryžiai, 
kurie buvo taip dekoratyviai pa
daryti, supuvo. Stato naujus 
.kryžius, paprastus be jokių pa
gražinimų, be tautodailos. Tro
besiai retai kur užsilikę nuo se
novės su tautodailos išmargini- 
mais. 

----- XXX-----
Penkiolika metų atgal išvažia

vau iš Lietuvos (tada Rusijos). 
Dabar v skirtumas stebėtinas. 
Miškai ir tie stambus. Kur buvo 
ariami laukai, dabar suaugę ber
žynai. Palikau savo tėvelius gy
venant sodžiuje, o parvažiavęs 
neradau to sodžiaus — ten ja
vai pasėti, kur stovėjo gimtoji 
bakūžė. Likusi tiktai didelė a- 
pušė, kurią išvažiuodamas paso
dinau. Visa Lietuva kitaip at
rodo. Tiktai paukšteliai tie pa
tys ir jų dainos tokios pat.

(Pabaiga)

Kuo minta gyvatės, 
nelaisvėj būdamos

------------—— |

Paprastai į gyvatę žiūrima 
kaip į piktą, šlykštų ir pavojin
gą šliužį. Gyvatė — keiksmo 
žodis. Todėl nenuostabu, kad 
bjaurinantis ir niekinant ją, re
tas turi tikrų žinių apie gy
vačių gyvenimą. Stebint gyva
tes zoologijos sodnuose, akva
riumuose kartais prieinama vi
sai priešingų išvadų, negu iki 
šiol laikytasi. Kuo, kaip ir kaip 
dažnai gyvatės minta? štai 
įdomus klausiniai, į kuriuos at
sako vienas vokiečių žurnalas, 
aprašydamas gyvačių gyveni
mą Frankfurto zoologiniam so
dne.

Gyvatės savo pasmaugtą ar
ba nunuodytą. (ąp.ką neėda, bet 
ištisai praryją.' * Didelės gyva
tės — smaugliai gali praryti 
vidutinį puskiaulį ir net ožką, 
prieš tai, žinoma, pašalindamos 
jos ragus. Laisvėj ir nelaisvėj 
jos minta kiaulėmis, paukščiais, 
triušiais, pelėmis, žiurkėmis, 
driežlais, rupūžėmis, straigė- 
mis, vabzdžiais, paukščių kiau
šiniais ir t. t. Vandeninės an
gys ryja žuvis ir varles. Kiek
viena gyvačių veislė turi pamė
gtą sau maistą. Neretai atsi
tinka, kad jos suėda ir savo gi
minės atstovus. Akvariumų 
lankytojams šlykštu žiūrėti, 
kaip ryja gyvatės, todėl jos 
maitynamos prie uždarų durų

arba vakare, kai visi lankytojai 
apleidžia sodną. Sargai atneša 
gyvą maistą ir įmeta gyvačių 
patalpijosna. Vargiai gyvulėliai 
ir nenujaučia mirtino pavo
jaus. Jie uosto gyvates, lei
džia save joms laižyti, šokinė
ja aplink jų kūną... Tik štai 
gyvatė 'sutraukia (savo kūną 
puolimui, iškiša pusiau perskel
tą liežuvį ir vienu akimirksniu 
puola gyvulėlį; apsuka jį, jei jis 
didelis, savo ilgu kunu smau
gia ir tuo pat metu, jei ji nuo
dinga, įkanda. Po to, kiek luk
terėjusi, paleidžia gyvulėlį iš 
gyvų retežių ir pauosčius! įsi
tikina jį negyvą esant. Tuo
met pradeda savo auką ryti. 
Žiūrovas mato, kaip nugalaby
tas gyvulėlis slenka gyvatės vi
duriuose ir jos kūno viduryje 
sustoja. Nuodingosios gyva
tės įkanda auką, laukia kurį 
laiką nuodų veikimo ir po to 
ima ryti, o kitos — tiesiog pa
smaugia ir praryja. Bet ir nuo
dingosios gyvatės vienas aukas 
nunuodyja, pav. žiurkes, o ki
tas (peles) tik pasmaugia.

Gyvačių būdas bei rajumas 
irgi nevienodi, žiauriausios tai 
Madagaskaro boa. Atsitinka, 
kad tokia gyvatė pasmaugia iš 
eilės keletą triušių nė vieno jų 
nesuėsdama. Ypač jos piktos, 
kai kiaušinius deda (iki 50 per 
metus). Kartą matė, kad vie
na ėdrių gyvačių surijo vieną 
IX) kito 4 zuikius, 2 vištas ir 6 
karvelius. Bet yra ir tokių, 
kurios retai ir maža tevalgo. 
Bydamos kitos labai įsierzina 
ir apsirikdamos apkandžioja 
save arba net praryja savo uo
degos dalį. Kobros ir kitos Au
stralijos gyvatės pasižymi sa
vo dideliu ėdrumu ir žiaurumu. 
Del maisto jos ryjasi tarpusavy, 
ir dažnai viena kitą praryja. 
Joms ryjant maistą 1—2 sar
gu prižiūri jas, kad supykusias 
numalšintų, kas vienok ne len
gvai pavyksta. Sočios mažos 
gyvates išbūna 8—14 dienų ne- 
rydamos, o didesnės “pasnin
kauja” 3—6 ir daugiau savai
čių. Kartą vienas smauglys 
prarijęs daug maisto 16 mėn. 
nieko nerijo. Po to surijęs 2 
paršelius vėl pusę metų išba- 
davo, po kurio laiko per 5 sa
vaites, surijo 5 paršelius.

Nor toks badavimas dažniau
siai nekenkia jų sveikatai, bet 
žvėrynuose bei akvariumuose 
dažnai tenka jas priverta mai
tinti: į gyvačių rykles pila sky-

stų kiaušinių. ; Skelbimai Naujienose
Gyvačių esti net 7—10 met- duoda naudą dėlto, 

rų ilgumo. Vienos jų esti nuo- kad pačios Naujienos 
dingos ir 
vybei, o 
mingos.

Laisvai

labai pavojingos gy- yra naudingos, 
kitos visai nekenks-

versta iš “Kosmos”.
Z, Arturas.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS _ *

AR JUMS REIKIA PINIGU?

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

1618 West 18-ta Gatvė

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

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

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzandn*- 
vimo — kas jums yra.

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

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

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

CALIFORNIJOS

SULTINGOSIOS VYNUOGES
‘ JAU YRA JŲ ATVEŽTA CHICAGON

VISOKIŲ RŲŠIŲ GERA KOKYBĖ
KAINOS YRA ŽEMESNĖS DABAR, NEGU JOS BUS 

VĖLIAUS Šį SEZONĄ

PILNAS PASIRINKIMAS DABAR YRA GALIMAS
SEKAMOSE VIETOSE

21 ST. IR ARCHER AVĖ.
R. R. CLINTON & KINZ1E 

TAYLOR IR CLARK GT.
27 ST. IR ASHLAND AVĖ.

SANTA FE TREKĖS 
CHICAGO & No. VVESTERN 
ROCK ISLAND TREKĖS 
PRODUCE TERMINAL

Labai žemos f įeito kainos yra g va rantuotos bile kurion
vieton kitų miestų pirkėjams.

Rauplių Duobės
Prašalinamos be skausmo

. Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu VokietijoH laivu
COLUMBUS

Arba kitais Šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 W. Kandolph St.
Chicago, lll. 'I 

north german z 

LLOYD/j

Turėsite gra
žią ir sveikų 
odą į 50 mi
nučių be skau
smo ir be ne
malonumų.

Acne, Niežai 
ir Spuogai ir 
visos odos li
gos gydomos 

pasekmingai 
žinomų speci

alistų šios didžiausios American Institute.
Kam gyventi visą amžių su visokiomis duobėmis ant savo kūno 

ir kentėti visokių nemalonumų, kuomet gabių gydytojų grupė 
visuomet randasi dėl jūsų pareikalavimų ir darbų atlieka labai 
pigiai.

Greitai ir bo skausmo prašalinamos rauplių duobutės ir jūsų 
oda pasidaro daili ir graži ir žmonės kaip kada negali nei pa
žinti tokio buvusio rauplėto veido.

Musų gydytojai, odos specialistai, yra atsiekę puikiausių pa
sekmių gydyme visokių odos ligų, o labiausiai užsisenSjusiu ligų.

Yra padaroma 
■ graži nosis

Kreivos akys atitaisomos

Senas veidas 
padaromas 

jaunu

Į trumpą laiką — į tris minutes mes atitaisome kreivas akis ir 
be jokio skausmo. Be nesmagumų. Be ligoninės.

kaina pigi. Pasitarimas veltui.

grafiją, j tai bus* lt.” Amibkaim’Institute
kreipta specialė ati- afPia&aulR^IUjuvenatiai

da. Visi laiškai wanaiii t .hiHa. mN.a>.<.».
atsakomi greit >■■■ utį fili CbfoMp, m

Gana švelnūs bile kam
♦ ♦ • o vis dėlto jie patenkina*

'TJATENKINA reiškia gerą skonį ir 
x malonų kvapsnį. Tai reiškia, kad 
Cliesterfield cigaretai turi charakterį 
• . . kad jie nėra nei nusistelbę nei be 
skonio*

Kad patenkint, tai cigaretas turi būt

gaminama iŠ tinkamų tabakų, nežiū
rint, kiek tai Ičšuotų ... ir sumaišyta 
ir vėl skirtingai permaišyta.

Chesterficld cigaretai PATENKINA 
• . . o vis dėlto . • ,įie yra gana įvtlnūs 
kiekvUnaml
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Kas yra mokslas Bridgeportas

Zosės Krasauskienės 
koncertas

Iki šiol vis rengdavo iš visur 
atvažiavę artistai ir visuomet 
jos rėmėme ir visokiais budais 
vaišinome, dažnai užmiršdavo
me savus. Tad prie progos no
riu pranešti, kad spalių mėn. 
24 d. š. m. Lietuvių Auditori
joje Įvyksta pirmas Zosės Kra
sauskienės koncertas. Apie pro
gramą ir viso to vakaro mar
gumą bus pranešta Naujienose 
vėliaus—Zosės Draugė.

Smagi vakarienė
šeštadienio vakarą pp. Kau

linai, 7824 Cressett Drive, Elm- 
wood Park, parengė šaunią su- 
lauktuvių vakarą dail. M. šilei- 
kiui, kuris šiomis dienomis su
grįžo iš Lietuvos. Apart p. Li
leikio, vakarienėj dalyvavo Dr. 
•Vontvidas, naujieniečiai pp. La
paičiai, pp. Indreliai, Kirka, 
Poška, o taipgi p-lės Strikoliu- 
tės ir Mikužiutė.

Būrys nedidelis, bet smagus 
ir draugiškas.

P-nia Kaulinienė kartu su p-ia 
Lapaitiene pagamino skanią va
karienę. Kai pasisotinome, Ši
leikis pasidalino įspūdžiais iš 
Lietuvos. Po to, pianas, daine- 
lė-kita ir pašnekesis. O šnek
toms galo nebuvo: įsivaizduoki
te kiek yra gyvenime visokių 
“neišrištų” klausimų, kiek įdo
mių temų kalboms, gi ir būrys 
svečių susirinko tokis, kad kiek
vienas yra skaitęs, mąstęs ir 
diskusavęs tuo ar kitu klausi
mu ir palikęs juos neišrištus, 
ir dar skaitys, mąstys ir disku- 
suos. > ’ •

Daugelis kalba apie mokslą, 
bet retai kuris žino, ką reiškia 
ir kas yra mokslas.

Kaip pradės kalbėti apie ko
kias ten džimnazijas, apsivers- 
tetus ir kitokius galus, tai 
žmogui beklausant net galva 
ima suktis. Ir jei ilgai klau
sytum, tai ištikrųjų paliktum 
pirmos rųšies žioplys.

Aš žinau, mano tėvukas am
žiną atsilsį, duok jam Visagali, 
nė skaityt nemokėjo, nė.rašyt, 
ir net savo kalbos žodžių ma
žai žinojo, o ir‘tai išgyveno 89 
metus. Gi žiūrė tie, kurie daug 
mokinasi, 80 metų— žilas, 40 
metų—plikas, o 50 metų sulau
kęs jau nukrato pantaplius. Ot, 
tai tau ir mokslas! Aš su
prantu mokslą, bracia, kitaip. 
Aš pasistatau pilną pantukę, ir 
nė nežiūriu, ar ji naminė, ar 
laukinė, na, ir šutinu. Kai tą 
ištuštinu ir davarau da ligi pu
sei kitos, tuomet mokslo turiu 
daugiau, ne kad penki mokyti, 
kurie mokinasi per visą savo 
amžių. Ir visi jie krūvoj tiek 
nežino, kiek aš į pusantros va
landos su pantukės pagalba su
žinau.

čia 
ne- 
ne- 
ži-

M. Sullivan, 
place, ėjo per 
ties namais 3707 So. Halstec 
Street, 
bentas

901 West 37 
Halsted gatvę

Užgavo jį autas. Nuga- 
St. Paul ligoninėn.

♦ * ♦

Bhicnas, 39 metų, ir joJohn
sūnus Julius Blucnas, 6 metų, 
gyv. 2918 So. Union avenue, 
sužeisti. Abu nugabenti St. 
Paul ligoninėn. Jiedu važiavo 
automobiliu. Poplar avenue, 
ties namais 3017 Poplar avė. 
jų autas susidūrė su Reo autu. 
Vaikiščio dešinysis petis už
gautas ir kakta sudaužyta, o 
tėvo sužeista nosis ir dešinysis 
petis. Nelaimė atsitiko 16 d. 
rugsėjo apie 5 vai. po pietų.

* * ♦

18-tos gatvės apie-
Tinke ''

Rasta negyvas John Kivak, 
1508 West 17-th Street. Nužiū
rima, kad pasikoręs. Kūnas pa
imtas pas Kapickį, 1655 West 
17 Street.

♦

kurie randasi
avenue, ant

trijose svetainėse. Programas 
bus gerai išpildytas. Dainuos 
musų žinoma dainininkė p. Z. 
Krasauskiehė ir dainininkas p. 
Čepas. Taipgi bus keli muzika
liai numeriai išpildyti. Bus po
ra kalbėtojų. O gaspadinės ga
mina gerus valgius. Tikėtai va
karienei 
y patai.

pigus—tiktai $1.00

šis pašnekesis, Šios “diskusi
jos” priminė praeities laikus, 
kai, jauni būdami ir rengdamie
si “svietą lyginti”, ne retai ir 
antrų gaidžių sulaukdavome be- 
diskusuodami.

Suprantama, man po tokio 
didelio mokslo ant rytojaus la
bai galvą skauda. Bet ką tai 
reiškia, jeigu man galva skau
da? Ale tie, kurie visą laiką 
atsisėdę mokinosi, tiems skau
da ką nors kitą. Tai kame 
skirtumas? O rašyti kad 
moku, tai tas nieko bendra 
turi su mokslu. Aš daug
nau tokių, kurie rašyt nemoka, 
o vienok turi karčemą ir pini
gus semia su ševelais, o kai 
į susaidės mitingą nueina, tai 
visi ponais juos vadina. Gi “po
nas” reiškia mokytas žmogus. 
Tie gi, kurie kelnių dugninę per 
visą laiką trina į krėslą ir mo
kinasi, tai dolerį su doleriu vos 
suduria. Ir da kalba apie mo
kslą! Kas iš tokio mokslo, kac 
negalima tapti mokytu į valan-j 
dą su puse arba semtie pinigus 
su ševelu? —Pustapėdis.

Town of Lake
Gerai kartas nuo karto pa

judinti smegenis. Gerai laikas 
nuo laiko užmiršti kasdieninius 
rupesnius ir pasikalbėti, pasva
jotu kaip sakoma, apie “aukš
tesnes materijas”. P-nų Kauli
nu paruošta vakarienė pereitą 
šeštadienį suteikė svečiams to
kios progos. Ačiū jiems. —V. P.

Marąuette Park

P-no Zaturskio namuose, 
4514 So. Wood st., susirgo bur- 
dingieriai: vienas — naktį iš 
penktadienio Į šeštadienį, o ki
tas — šeštadienio naktį. Pasta
rajam pradėję vaidintis. Sako
ma, atsistojęs prieš laikrodį ir 
“argumentuoja.” Pabūgęs laik
rodžio, pagaliau mėginęs bėgti 
lauk per langą. Išvežtas ligoni
nėn. — Reporteris,

šolpami grieš ^cra muzika, 
šokiai tęsis iki vėlumai, šoke- 
jni-šokėjos galės prisišokti iki 
valios. Butų geistina, kad kuo 
daugiausia lietuvių dalyvautų 
Auditorijos parengime.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Feen-amint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos _

2507

Du vyrai pasibaladojo Į beis- 
manto duris namuose, kuriuo
se gyveno Vilimas Kozlovskį, 
būtent 3214 So. Emerald avė. 
P-nas Kozlovskį atidarė duris. 
Vyrai pasisakė, kad jie atėję iš 
gaso kompanijos. Kai jiedu į- 
čjo vidun, tai parito Kozlovskį 
ant lovos, surišo jį, suvyniojo 
kaldre, o paskiau tą kaldrę. už
degė. Kozlovskio abiejų rankų 
pirštai apdegė. Randasi jis St. 
Paul ligoninėje.

♦ * *

James Rerry, gyv. 558 West 
II st., rasta sudaužytas prie 35 
ir Halsted gatvių. Nugabentas 
St. Paul ligoninėn. Buvo girta.% 
kai jį rasta.

♦ * * |
Frank" Žalis, 821 West 34th 

st., susirgo. Išgabentas pavieto 
ligoninėn.

Ties namais, 
1915 So. Union 
Joseph VVeiner užpuolė penki 
nežinomi piktadariai. Sužeidė
VVeinerj. Pastarasis randasi
Cook pavieto ligoninėje. Pikta
dariai nešurasti.

♦ ♦ *

Paul Bartella, gyv.
RidgesvMy avė., ties Halsted ir 
18-ta gatve ėjo girtas. Pagriu- 
vo, skaudžiai susižeidė. 

♦ . ♦ ♦

Andrew Vaško, 8 metų, 1700 
So. Union avenue, žaidė alėjoj 
ties namais 724 West 17-th st. 
Užgauta akis. — Reporteris.

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

— Reporteris.

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be 
Peilio

Be 
ų J J Skausmo

rupi vien surasti tiesą.Mokslui 
Jeigu nauja tiesa lieka surasta, 
mokslas paskelbia ją pasauliui vi
sai nebodamas kokie klaidingi ma
nymai bus sugriauti.
kojų vericose gyslos gali būti iš
gydytos be peilio ir aš nedvejoda
mas tą tiesą paskelbiu pasauliui, 
įrodymą šios tiesos jus daug kar
tų skaitėte šioje vietoje ir šiandie 
aš duodu naują tos tiesos įrody
mą.
Skaityk ką p. Mitsakopoulos sako: 

“Man malonu yra, kad galiu pa
liudyti apie vertiną Dr. Flint gy
dymą rupturos. Aš turėjau ruptuc 
rą ir supratau, kad ji man yra pra
stas dalykas ir kad ji turi būti iš
gydyta. Rūpestingai apsvarstęs da
lyką aš nusprendžiau, kad Dr. Flint 
gydymas yra geras ir kad aš tu
riu pas ji pasigydyti. Aš gydžiau# 
pas jį ir dabar aš likau išgydy
tas be peilio, bę skausmo ir be su- 
sitrukdymo nuo darbo. Man nebe
reikia daugiau nešioti diržus ir aš 
jaučiuos puikiai".

Gregory Mitsakopoulos, 
168 W. Washington St.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipjau gydau pasididinusias 

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

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų 

PATARIMAI DYKAI
DR. E. N. FLINT

322 So. State St., 5 fl.
Valandos nuo 9 ryto iki 4:16 po I 

pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:16 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan* 

dėl biznio dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar- | 
pe dviejų didelių krautuvas langų.

Ruptura ir

Bridgeport
Chicagos Lietuvių auditorijos 

Bendrovė rengia šaunių vaka
rienę. Vakariene įvyks šešta
dienyje, rugsėjo (september) 
22-rą dieną, visose auditorijos

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

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

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

FA8HION MILLINERY SCHOOL 
190 N. State St. (lOth Floor) 

Tel. Randolph 2718
JOS. F. KASNICKA principalas

ASour 
Stomach

J tą patj laiką, kuris ima dožai 
sodos .suteikti tik laikini palengvini
mą nuo ganu ar rūgščių viduriuose. 
Phillips Milk oi Magnesia visokį 
rugštumą visiškai sustabdo ir virš
kinimo organus pilnai sureguliuoja. 
Jei kartą pabandytumet šią pagelbos 
formą, jus nuMtotumėt rūpintis apie 
savo valgius ir patirtumčt naują 
smagumą valgyme.

šis malonus preparatas yra tiek 
pat geras ir dėl vaiku. Vartokite jį 
kada tik padengtas liežuvis ar dvo
kiąs burnos kvapas parodys reikalą 
vidurių saldintojo. Gydytojai jums 
pasakys, kad kiekvienas šaukštas 
Phillips Milk of Magnesia neutrali
zuos daug didesne kiekybę rūgščių. 
Gaukite tikrą — Phillips vardas yra 
svarbu. Imitacijos neteikia tų pa
čių pasekmių!

PHILLIPS 
T, Milk .
of Magnesia

'įonik
For Cuts and Wounds

Apaisangokit ■iaikritimol 
Gydykit koiną žaizdą ar
ba jsibrėžimą sa šiao nu
nuodijančia antiseptika. 
Zonite ažmaia bakterija* 
Ir išgydo.

irifOIJroES
Night and Moming to keep 
the m Clean, Clear and Heakhy 

Write for Jįree “Eye Care” 
or *‘Eye Beauty” Book

Marine €«•» Depu U. S.,9 R. Okio SuCHof®

• l

Blogi Metai Lietuvoj
Iš laiškų, iš laikraščių girdžiusi 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 į “NAUJIENŲ” raštynę ir per čia pasiųsit 
savo pinigus.

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais.

KRAFT-PHEN1X 
CHEESE COMPANV

fDdicious 
ood

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

You, too, 
can have 
cleaner, 
brighter 

and 
prettier 
Fumiture

Ūse

Brighton ParkRengia šaunią siurpraiz p arę

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL

Vi

TŪBBY Yes, Pop’» Home

antradienio va
li <1., ir rengėsi 
karą (47-toje 
Fairfield avė.),

jo priėjo nepažįstamas 
Iššovė piktadaris į p.

Rugsėjo 29-tą dieną rengia
ma čia siurpraiz parė poniai 
Pocienei, kuri gyvena prie 68 
st. ir Rockhvell. Pinigus kolek- 
tuoja pora leidžiu. Kurie yra 
išsiilgę siurpraiz parių, tie mel
džiami prisidėti ir paremti. 
Pranešu apie šią parę iŠ anks
to, kadangi tikiuosi, jogei arti
moje ateityje rengėjos, atsidė- 
kodamos už šią paramą, su
rengs ir man siurpraiz parę.

— Reporteris.

Nežinomi piktadariai pašovė 
p-ną Sviniarskį. Tai atsitiko 
jau pirm savaitės laiko. Jis par
važiavo namo 
kare, rugsėjo 
palikti garaže 
gatvėje, prie 
Prie 
vyras.
Sviniarskį tris kartus. Nužiūri- J 
ma, kad p. Sviniarskis tapo pa
šautas kerštininkų 
reikalų. — Reporteris.

O-(5dar
w^Polish

at all
Dealers

&

Price 
for orer 35 years 

25 ounces for 25® 
ŪSE LESS 

than of high 
priced branda 

millions of pounds 
USED BY OUR GOVERNMENT

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

Chiea<ede — paštu:
Metams  .................................. $8.00
Pusei metų ................................. 4.00
Trims mėnesiaąis .......>.......... „ 2.50
Dviem mėnesiam .................... 1.50
Vienam mėnesiui .............  ,75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kafrija ....................   3c
Savaitei ......................................... 18c
Mėnesiui ...........................„............  75c

Suvienytos* Valstijose, m Chicago- 
. paštu:
Metams .................................. ..... $7.00
Pusei metų  ..........................  g.50
Trims mėnesiams .................. .. 1.75
Dviem Mptam..... ......._ 1.25
Vienam menesiui ................. ,75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ........................................ $8.00
Pusei metų ................................. 4.00
Trims mėnesiams .................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

gumos žmonių. Pramonės, pre
kybos ir komunikacijos įmonėse 
Rusijoje vargiai besiranda 10 
milionų darbininkų,, o tuo tarpu 
Sovietų Sąjunga turi apie 145 
milionus gyventojų. Jeigu prie 
anų kategorijų darbininkų pri
dėsime visus sodžiaus darbinin-

SUTIKO DERĖTIS

Po ilgų ginčų Anglijos, Francijos, Belgijos, Italijos 
ir Japonijos atstovai Genevoje sutiko laikyti konferen
ciją kartu su Vokietija dėl Reino krašto evakuavimo ir 
galutinos reparacijų sumos nustatymo. Numatoma, kad
iš Reino krašto talkininkai ištrauks savo armijas per
aštuonioliką mėnesių, jeigu Vokietija apsiims duoti 
Francijai stambų pinigišką atlyginimą ir pritars suda
rymui tam tikros kontrolės komisijos, kuri turės žiūrė
ti, kad Vokietija nestatytų tvirtovių ir nelaikytų kariuo
menės palei Reino upę. Reparacijų klausimas ketinama
išspręsti per metus laiko.

Tai ne kažin koki laimėjimai. Bet vargiai Vokietija
galėjo tikėtis laimėti daugiau prie dabartinio sąstato 
valdžių Santarvės valstybėse. Francijos premjeras yrą 
Poincarė, kuris anąmet siuntė kariuomenę užimti Ruhro 
sritį; Angliją valdo atžagareiviška konservatorių parti* 
ja; Belgijoje užsienių politiką veda gerai mums žinomas 
Hymansas; Italijoje viešpatauja Mussolinio - juodmarš- 
kiniai. Laukti, kad tokios valdžios atsižvelgs j teisingu
mą ir pasaulio taikos reikalus, butų naivu. Jei Vokieti
jos kancleriui Muelleriui vis tik pavyko išgauti iš jų 
bent prižadėjimą derėtis aiikščiaus paminėtais klausi
mais, tai tik dėl to, kad tos valdžios nepergeriausiai su
tinka tarp savęs. Fašistinė Italija piktai šnairuoja j 
franeuzus, kurie stovi skersai kelio kai kurioms Musso
linio užmačioms.

Tarptautinės taikos interesai paims viršų Europoje 
ne anksčiaus, kaip bus išmesti iš valdžios Anglijoje kon
servatoriai. Ši valdžia yra tvirčiausia Paryžiaus atspa
ra prieš Vokietiją ir ji taip pat remia pilsudskininkų 
saiką Lenkijoje. Lenkai protestuoja prieš Reino krašto 
paliuosavimą, pirma negu Vokietija sutiks nebereika- 
lauti savo rytinių sienų keitimo. Kol Londonas paiso ši
tų protestų, tol Paryžius gali neiti į jokius kompromi
sus su Vokietija. Anglijos rėmimas Lenkijos, beje, ne
leidžia išsirišti ir Vilniaus klausimui.

Bet Anglijos atžagareivių valdžia ne amžina. Se
kančiuose rinkimuose, kurie įvyks apie pabaigą ateinan
čių metų, konservatorius tikrai suplieks Darbo Partija.

rūmuose) “sumažės nuo dešim-

Apžvalga
-

“DRAUGAS” VĖL FALSI
FIKUOJA.

Prispiras prie sienos, “Drau
gas” neseniai prisipažino savo
tiškai perdirbęs ir iškraipęs ofi
ciali tekstą rezoliucijos, kurią 
buvo priėmęs R.-Katalikų Fede
racijos suvažiavimas. Dabar ji
sai sufalsifikavo paskelbtą ang
lų spaudoje telegramą.

Vakar jisai įdėjo pirmam pus
lapy po antgalviu “Danijos soci
alistai pralošė” žinią iš Copen- 
hageno, datuotą neva rugsėjo 
16 d., kur be ko kita sakoma:

“Užvakar į aukštesniuosius 
parlamento rumus (Danijoje) 
buvo renkami atstovai. So
cialistai dėjo pastangų dau
giau saviškių išrinkti. Bet 
nieko nepešė.”
Čia Marijonų laikraštis tris 

kartus pamelavo. Ta žinia buvo 
tilpusi čikagiškiam . “Daily 
News” ir jos data buvo ne rug
sėjo 16 d. bet 15 d. Toliaus, yra 
melas, kad socialistai “pralošė”. 
Minėto anglų laikraščio telegra
moje buvo pranešta, kad soeia- 
tų balsų skaičius padidėjo 60< 
0000.

Melas, pagaliau, yra ir tai, kad 
socialistai “nitfko nepešė”, steng
damiesi išrinkti daugiau saviš
kių. Telegramoje buvo pasaky
ta, kad dėl socialistų pasiseki
mo šiuose rinkimuose konserva
torių dauguma landtinge (aukš
tesniuose Danijos parlamento

ties iki keturių”. Iš to aišku, 
kad socialistai padidino savo at
stovų skaičių, ir lengva suskai- 
tyt ant kiek. Jeigu konserva
torių dauguma sumažėjo šešiais, 
tai reiškia: konservatoriai tris 
atstovus prakišo, o socialistai 
tris atstovus laimėjo.

_ N

ATMAINOS “VIENYBES” 
REDAKCIJOJE.

Brooklyno “Vienybė” paskel
bė, kad jaunasis Sirvydas, Vy
tautas, nuo rugsėjo 11 d. tapo 
pakeltas į pirmuosius redakto
rius, o p. Jonas Valaitis paskir
tas antruoju redaktorium.

Valaitis buvo liaudininkų dar
buotojas Lietuvoje, bet po- tau
tininkų perversmo turėjo apleis
ti tėvynę ir keliauti Amerikon. 
Naujosios Anglijos kolionijose 
sandariečiai pernai rengė jam 
daugelyje vietų prakalbas.

“DARBININKŲ” DIKTATŪRA.

Apšviestiecių “Aidas” nori 
mus įtikinti, kad sovietų Rusi
joje tikrai gyvuojanti darbinin
kų diktatūra. Jo argumentai 
toki: Rusijoje, kaip ir kiekvie
noje šalyje, “yra didžiuma dar
bininkų” ir tie darbininkai so
vietų valdžiai “pritaria”. Todėl, 
kad ir ne visi Rusijos darbinin
kai yra suorganizuoti į komuni
stų partiją, bet jos darbas yra 
“masinis” —- darbas dėl didžiu
mos Rusijos žmonių.

“Aido” rašytojas turbut sap
navo, kada dėste ant popieros 
šituos “faktus”. Rusijos darbi
ninkai toli-gražu nesudaro dau-

kus, padienius miestų darbinin
kus, valstybės įstaigų tarnauto
jus, nepmanų ir komisarų tar
nus ir tarnaites, tai ir tuomet 
vargiai gausime 20 milionų. 
Taigi visas Rusijos proletariatas 
kažin ar sudaro 15 nuošimčių 
gyventojų.

Ir todėl, jeigu sovietų valdžia 
tikrai butų visų Rusijos darbi
ninkų valdžia, tai ir tuomet ji 
butų tik menkos žmonių mažu
mos valdžia.

Bet yra tuščia fantazija, kad 
sovietų valdžiai pritariu visi Ru
sijos darbininkai. Ji yra grynai 
partijos valdžia, o tokių stebuk
lų dar nebuvo pasaulyje, kad vi
si kurio nors krašto darbininkai 
stotų už viehą partiją. Apie Ru
sijos darbininkus yra gerai žino
ma, kad jie visuomet buvo ir 
dabar tebėrė pasidalinę į keletą 
labai skirtingų srovių ir partijų. 
Apart komunistų yra tenai so
cialdemokratų, ir socialistų re
voliucionierių, ir tautininkų so
cialistų, ir anarchistų, ir maksi
malistų ir kitokių. Pagaliau, ir 
pačiuose komunistuose reiškia
si stambių nuomonių skirtumų, 
dėl kurių daugelis jų negali net 
išsitekti tos partijos ribose.

Bet bolševikiški diktatoriai nė 
vienai darbininkų srovei (išski
riant vieną savo partiją) nelei
džia veikti: nei organizuotis, nei 
laikraščius^ leisti, nei susirinki
mus laikyti. Jeigu mūsiškiai 
apšvietiečiai bandytų matuškoje 
Rosejoje įkurti tokią organizaci
ją, kokią jie turi Amerikoje, ar
ba leisti “Aidą”, tai ir jie tuO- 
jaus atsidurtų už geležinių kro- 
tų ar kur nors Turkestano /tyr
laukiuose, — kaip kad yra tenai 
atsidūrę tūkstančiai socialdemo
kratų, eserų, maksimalistų ir 
anarchistų^ Ir prie šitokių ap
linkybių “Aido” rašytojas kūdi
kiškai tiki Maskvos diktatoriais, 
kuomet jie giriasi, kad “visas” 
Rusijos proletariatas pritariąs 
sovietų valdžiai!

Sveikai protaujantys suaugę 
žmonės tiktai tuomet patikės 
tais bolševikų pasigyrimais, kai 
Maskva grąžins darbininkams 
žodžio, spaudos, susirinkimų ir 
organizacijų laisvę ir kai Rusi- 
sijos darbininkai niekeno nevar
žomi pasisakys, kad jie dabarti
nių valdovų darbus užgiria. Ko
dėl 'bolševikai tos laisvės darbi
ninkams neduoda, kuomet patys 
bolševikai visur jos sau reika
lauja? Kodėl bolševikai bijosi 
nuimti pančius nuo socialistų ir 
kitų darbininkiškų srovių sovie
tų Rusijoje, jeigu jie mano, kad 
visa darbininkų klasė už juos 
taip tvirtai stoja?

Tiesa, kad šiandie bolševikai 
yra stipresni Rusijoje, negu so
cialdemokratai arba socialistai 
revoliucionieriai. Bet jeigu sti
presnis žmogus parsimes silp
nesnį, suriš jam rankas ir ko
jas, užčiaups burną ir paskui 
girsis: “Matote, kaip tas silpna
sis man pritaria — nei spardosi, 
nei protestuoja!” — tai ar ap- 
šviestiečių pamokslininkas ir ti
kės, kad tai tiesa?

Jisai dar mums aiškina, kad 
sovietų despotija dabar esanti 
“revoliuciniame periode” ir todėl 
tenai “buržuazinėms idėjoms 
skleisti nėra laisvės”. Bet, vie
na, kada mes sakome, kad turi 
būt suteikta laisvė Rusijos dar
bininkams, nežiūrint, kuriai sro
vei jie pritaria, tai “buržuazi
nių idėjų” čia nėra ko bijotis. 
Antra, kas matė, kad darbinin
kiškos idėjos butų ginamos 
smurtą? Katalikų bažnyčia vi
duramžiuose gynė savo idėjas, 
degindama ant laužo heretikus; 
carai ir karaliai vartodavo prieš 
laisvas idėjas kalėjimus ir kar
tuves; kapitalistiškos valdžios 
sugalvojo kovai su darbininkiš
koms idėjoms cenzūrą ir kito
kius priespaudos įrankius. Bet 
nejaugi tais inkvizitorių, kara-

kaip tik toks laikas, kada reikia 
atgaivinti praeitųjų gadynių 
despotizmą?

“Aidas” nori prieš buržuazi
nes idėjas neva kovoti, bet tik
rumoje jisai skelbia ne tik bur
žuazinę idėją, bet net ir tokią 
šlykštybę, kurios šiandien sar
matytųsi padoresnieji buržujai. 
Buržujai dažnai pasmerkia ir 
fašizmą už tai, kad jisai sutrem
pė piliečių laisvę. Buržuazines 
valdžios suteikia patiems komu
nistams šimtą kartų daugiaus 
laisvės (parv. Amerikoje, Angli-

joje, Šveicarijoje, Švedijoje, Da
nijoje, Austrijoje, ir it.), negu 
Rusios bolševikų valdžia social- 
demokratiškiems darbininkams!

Yra biaurus šmeižimas darbi
ninkų klasės sakyt, kad toks 
despotizmas, kokį Rusijoj įvedė 
bolševikai, tai “proletariato dik
tatūra”. Darbininkai Rusijoje, 
deja, yra taip pat prislėgti tos 
diktatūros letena, kaip ir kitos 
klasės. Tik maža despotų klika 
tenai naudojasi laisve — ir va
gia, ir plėšia, ir siurbia nelai
mingos liaudies kraują.

Apie įvairius

Žmogaus vertybe 
ekonomišku at

žvilgiu
Apdraudos kompanijos tyrinėji

mai. — Kiek kainuoja užau
ginti vaikas iki 18 metų am
žiaus. — Pavyzdys. — Moti
nos darbas. — žmogaus ver
tybė. — Vyro ir moters už
darbiai. — GyVo ir negyvo 
Žmogaus vertybė. — Skaitlin
gos šeimos. »

Viena apdraudos kompanija 
pasiryžo patirti gyvenimo sąly
gas tų žmonių, kurie, vidutiniš
kai imant, per savaitę uždirba 
$50. Tokių žmonių Amerikoj y- 
ra milionai.

Tuo pačiu laiku bandoma bu
vo patirti, kiek kainuoja vaikas 
išauginti ir kiek tas vaikas galės 
uždirbti, kai jis paaugs.

šiandien beveik viskas, išėmus 
elektros Šviesą, kainuoja dau
giau, negu pirma. Pirmiausia 
statistikai surado, kiek kainuoja 
ką tik gimęs vaikas. Po. to sekė 
maistas, drabužiai, mokslas, 
daktarų bilos ir pramogos.

Kuomet tėvas pirmą kartą pa
žiūri į savo ką tik gimusį kūdi
kį, tai jis randasi padėtyj žmo
gaus, kuris nusipirko prabangą 
(luxury) už $7,238 sekamomis 
išlygomis — $250 tuoj, o liku
sius turės išmokėti per 18 metų. 
Sulaukęs aštuoniolikos metų, 
vaikas jau gali sau duoną pel
nyti. Kiek vėliau jis atneš ir 
šiokį tokį pelną. Bptjkaip tik 
apie tą laiką vaikas pasako tė
vams sudiev ir eina savo ke
liais. Statistikos duomenys ro
do, jog vaikų auginimas yra pel
ningas biznis — tik ne tėvams, 
ale kam nors kitam.

Imkime pavyzdį. Sakysime, 
Jokūbas Algis, kuris uždirba $50 
per savaitę, susilaukė šeimos pa
didėjimo. Tėvas, kaip paprastai 
sakoma, džiaugiasi dėl to įvy
kio. Jis negalvoja apie tai, kiek 
jam atsieis naujas “svečias,”, 
nuo kurio per ilgus rietus jis 
negalės atsikratyti. O tas sve
čias jam tikrai brangiai kainuos. 
Neskaitant motinos darbo ir lai
ko, po sumokėjimo daktaro ir 
ligoninės bilų Algis per aštuo
nioliką metų tbrės pakelti daug 
kitų išlaidų. Maistas per 18 me
tų kainuos $2,500, drabužiai ir 
butas — $3,400. Daktarų bei 
dantistų bilos ir vaistai sieks 
$284, o pasilinksminimai—$130. 
Mokslui skiriama tik $50, nes 
vaikas greičiausia lankys viešą
sias mokyklas, kur už mokslą 
nereikia mokėti. Visokioms 
smulkmenoms bus išleista $750 
ir apdraudai $54. Reikia many
ti, jog dauguma tėvų sutiks, kad 
tas apskaitymas yra gan tikslus.

Motinos darbą ir laiką sunku 
pinigais apskaičiuoti. Bet, jei
gu Algis, sakysime, turėtų sam
dyti moterį, kuri ’jo vaiką pri
žiūrėtų, tai jo išlaidos dar padi
dėtų bent kokiais penkiais tūk
stančiais dolerių.

šešiolikos metų berniukas ga
li surasti sau darbą ir uždirbti 
per metus apie $600. Bet dau
gumoj atvejų berniukai yra ruo
šiami gyvenimui iki 18 metų. 
Prileiskipie, kad, berniukui suka
ko 18 metų i ir tėvai jaučiasi ąt-
likę savo pareigą. Ko jie gali 
tąsyk tikėtis? Paprastai jų sū
nūs neturi palinkimo prie jokio 

lių ir kapitalistų keliais privalo darbo, bet labai domisi sportu, 
eiti ir darbninkų klasė? Ir ne- gražiais kaklaraiščiais ir fleper- 
jaugi revoliucijos periodas tai komis. v

Kartais net optimistiška mo
tina prieina išvados, jog jos sū
nūs yra niekam vertas. Bet ar 
iš tiesų taip yra? Visai ne. Ne
žiūrint į tai, kad atrodo, jog 
jaunuolis visai nesirūpina atei
timi, jis visvien, kaipo turto ga
minimo mašina, yra vertas $29,- 
000. Tiek pinigų^tėvai niekuo
met nebūtų gįrfčję sutaupyti. Su
prantamas daiktas, jog tėvai ge
rai žino, kad iš tų pinigų jiems 
vargu kas teks, — pinigus gaus 
kas nors kitas.

Metropolitan apdraudos kom
panijos statistikai apskaičiavo 
18 metų jaunuolio vertę seka
mu budu. Jaunuolis, sakysime, 
išgyvens 58 metus. Per tą laiką 
jis uždirbs apie $41,000. Jo pra
gyvenimas kainuos $12,000. To
kiu budu gryno pelno liks $29,- 
000. Vadinasi, tėvai, kurie mirš
ta nepalikę nei cento pinigų, bet 
sveikus vaikus, visviąn priside
da prie šalies praturtinimo.

Maš’inos vertė, kaip žinia, puo
la nuo naudojimo. Tačiaus ki
taip yra su žmogum. Iki 25 me
tų amžiaus jo vertė didėja. Sta
tistikų apskaičiavimu, 18 me
tų jaunuolis privalo uždirbti per 
metus $1,000, o sulaukęs 25 me
tus — $2,000. Jo vertė dabar 
pakyla iki $32.000.

Apie tą laiką jis apsiveda. 
Nors jo įplaukos žymiai pakyla, 
bet tuo pačiu laiku ir išlaidos 
padidėja. Per sekamus penkiom 
liką ar daugiau metų jo alga po 
truputį kils, kol pasieks $50 per 
savaitę. Po tam ji pradės kris-' 
ti.

Kada jis sulauks 50 metų am
žiaus, tai jo vertė bebus tik $17,- 
000, o dar už dešimties metų — 
$8,500. O jeigu jis gyvena dar 
ilgiau, tai jis prilygsta senam 
automobiliui, kuris bile valandą 
gali sugriūti.

Visą laiką kalba ėjo apie vy
ro vertę. Dabar pažiūrėkime, 
kiek verta yra moters gamina
moji jėga. Statistikai apskai- 
čiuvo, jog moterų uždarbiai yra 
du kartu mažesni, negu vyrų. 
Tokiu budu 18 metų merginos 
vertė tėra tik $14,500.

Galima, žinoma, sakyti, jog 
toks skirtumas pareina nuo ne
lygybės. Moteriai mokama ma
žiau net ir tada, kai ji atlieka 
vyro darbą. Tai tikra tiesa. Bet 
čia mums rupi išdėstyti dalykus 
taip, kaip jie yra, o ne taip, kaip 
jie turėtų būti. Todėl mes to 
klausimo ir neliesime.

Kuomet žmogus miršta, tai 
ta medžiaga, iš kurios yra su
darytas jo kūnas, kainuoja — 
geriausiame atvėjyj 98 centus. 
Bet gyvo žmogaus vertė, kaip 
mes matėme, siekia tūkstančius 
dolerių. O tai todėl, kad gyvas 
žmogus savo darbu prisideda 
prie turto gaminimo. Po trum
po aprokavimo mes galime leng
vai patirti, jog visų Amerikos 
gyventojų vertė ekonomišku at
žvilgiu lyginasi 2,000 bilionų do
lerių! Tuo tarpu Amerikos me
džiaginis turtas išneša tik 400 
bilionų dolerių.

Teoretiškai išeitų taip, kad 
juo žmogus turi daugiau vaikų, 
tuo jis yra turtingesnis. P-nai 
|Toombs iš Californijos, kurių 
vaikų skaičius siekia 21, galėtų 
pasigirti turį | $500,000 vertės 
kapitalą. '

Tečiaus tikrumoj taip nėra. 
Ekonomišku atžvilgiu žmogus y- 
ra tik tiek vertas, kiek jis pa
gamina turto. Tėvai, kurie tu
ri daug vkikų, negali tinkamai 
juos išauklėti. Tankiai tokie vai-
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Sveikatos Dalykai
Širdies Liga turi specia- 

del apšvieti- 
širdies liga, 

Kiti miestai

ftetn- 
kiek 

metų 
prie- 
negu 
Senu-

Daugelis miestų 
liūs aprūpinimus 
mo ir priežitrros 
sergančių vaikų,
galėtų sekti jų pavyzdį. Svarbu 
turėti širdies ligos klinikas. Nes 
daugelis žmonių, kurie laikinai 
apserga, galėtų ten gyventi ir 
dirbti sekdami hygieniškas tai
sykles ir tinkamą, medikališką 
priežiūrą. Yra vilties visiems 
liga sergantiems. Kuomet iš 
anksto liga gydoma, tai ir išgy
doma. Gali užklausti, “Kaip 
galiu sužinoti kokioje padėtyje 
mano širdis?” Geras gydytojas 
tą lengvai sužinos. Jeigu širdis 
ligota, svarbu sužinoti ar labai, 
kaip ir tinkamiausia gydymą 
pritaikyti. Iš kitos pusės, daug 
gero padaro kuomet gydytojas 
pertikrina, kad širdis geroje 
padėtyje. Dauginus ir dau
ginus žmonių vis eina pas gy
dytoją dėl metinio egzamino.

(FLIS).

širdies liga šiandien yra prie
žastimi daugiausia mirčių Suv. 
Valstijose. Net pralenkė džio
vą, kuri pirmiaus užėmė pirmą 
vietą. Rodos, smarki kova prieš 
džiovą sumažino tos ligos pavo
jingumą. Todėl išmintingumas 
gali kovoti ir Širdies ligą.

Galima geriaus suprasti svar
bumą širdies ligos problemos, 
kuomet pažiūrėsime kiek daug 
žmonių ta liga serga ir kiek 
nuo jos miršta. Statistikos pa
rodo, kad žmones turinti suvirš 
40 metų amžiaus daugiausia ta 
liga miršta. 88% visų mirčių 
nuo Širdies li£os yra žmonės, Ši
tos grupės.

Bet širdies liga tiek daug nu
kerta jaunų žmonių dar 
rinčių 25 m. • amžiaus, 
karštligė. Tarp 35 ir 44 
senumo širdies liga yra 
žastimi daugiaus mirčių, 
inkstų liga. Po 45 metų
mo širdies liga parodo augštes- 
nę mirčių ratą, negu bile kita 
liga.

Skaitydami tuos žmonių am
žius, neturime užmiršti širdies 
ligą kaipo priežastį daug mir
čių tarp vaikų.

Pasaulinio karo drafto bor- 
das nepriėmė daugiaus kaip 3 
nuošimtį vyrų tarp 18 ir 35 me
tų senumo dėl širdies ligos. Vie
noje didžioje apsaugos kompa
nijoj 2.6% žmonių nepriimti 
per keturių metų periodų dėl 
širdies ligos. New Yorke mo
kyklų peržiūrėtojų rado 1.6% 
vaikų sergančių nuo kokios nors 
tos ligos formos, kas reiškia, 
kad tarp’ 18,000 ir 20,000 vai
kų širdies liga serga.

Daugumoj atsitikimų širdies 
liga nukreipiama. Beveik vi
suomet silpna širdis yra pasek
mės reumatizmo kūdikystėje. 
Labai mažai težinoma apie reu
matizmo užkrėtimą. Yra galima 
jog reumatizmo nuodai, įkvėpti 
į kūną per padidintus liežuvė
lius, adenoidus ir kitus pana
šius budus. Galima reumatiz
mą gauti dėl blogų dantų. Tarp 
kitų reumatizmo priežasčių ga
lime paminėti peršalimą ir per- 
Šlapimą, greitą temperatū
ros permainą, nužemintą gyvu
mą ir žiemos ir pavasario se
zonus. Skarlatina ir kitos už
krečiamos ligos daugelį sykių 
pažymi reumatizmo pradžią ir 
nuolatinį širdžiai blėdį.

Suprantant kaip širdies liga 
gali prasidėti, galime sekti bu
dus kaip tą ligą nukreipti. Vai
kų taip vadinami “mažas skau
dėjimas” kartais yra silpnas 
reumatizmo užpuolimas ir reika
lauja greito gydymo. Skaudžia
mos gerklės irgi reikalauja 
greito medikališko peržiūrėji
mo. Nerviški vaikai, dėl reu- 
matiškų užkrėtimų ir pasek
mių, t. y., širdies liga, reika
lauja greitos priežiūros. - Ap
saugojant vaikus nuo Skarlati
nos ir kitų užkrečiamų ligų, jie 
apsaugoti nuo širdies ligos.

Chorea, arba St. Vitus Dance, 
yra vaikų nervišku liga. Rasta, 
kad liga yra tik pradžia kokios 
nors reumatizmo formos. Pa
tartina tuoj kreiptis prie gydy
tojo. Silpnos širdies vaikas 
reikalauja specialio mokyklos 
darbo su pailsėjimo laiku. Tuo 
pačiu laiku nereikia per daug 
pasigailėti, išlepinti juos ir ne
reikia kreipti per daug atydos 
į juos. Bet *vistiek reikia at
sargiai juos prižiūrėti nes be 
priežiūros gali aršiaus apsirgti.

Nuolatinis prižiūrėjimas yra 
svarbiausius daiktas nukreipti 
širdies Hgą. Ir svarbu sulai
kyti tas aplinkybės, kurios yra 
priežastimi širdies ligos.
Ujimit t r- --'oir 

kai, kaip yra sakoma, auga gat
vėj. Taip augdami, jie išvirsta 
bomais ii’ plėšikais, O bomų ir 
plėšikų vertė yra neigiamu, — 
jie visuomenei esti žalingi.

Viduriai nevirškino per 25 
metus, Nuga-Tone 

pagelbėjo
lAkentCJimo per 25 metus nuo vidų- 

P-nas Elniont Capron. 
i, surado pagelbij vartodamas 

Štai ka jis nako: “Afi ifcvar- 
tojau vieną buteli Nufa-Tonc ir jos i*tik- 

kentėjau 
vartojau 
man re- 

Budavo 
taip bu-

Po 
rių nevirškinimo. 
AkVon, Ohio 
Nuga-Tone. 
t___  . ..
ryju padarė man daug gero. Aš 
per 25 metuH nuo nevirškinimo ir 
visokias gyduoles, kokias kas tik 
koniendavo, bet nieks negelbėjo, 
pabundu iA ryto ir mano lietuvis 
davo apsivėlęs, kad vorf tik galėdavau kal
bėti. Tų visų trubelių dabar nebeturiu”.

Tai yra didžiausias įrodymas pasaulyje, 
kad Nugu-Tone yra geriausios sveikatos 
budavotojos. Faktiškai. virA milionas žmo
nių gavo puikiausias pasekmes vartodami 
Nuga-Tone nuo skilvio trubelių. prasto ape
tito. praradimo svarumo arba stiprumo, ga
gų viduriuose, raugėjimo, inkstų, kepenų ir 
pūslės trubelių, galvos skaudėjimo, svaigu
lio, chroniško užkietėjimo, silpnų nervų, 
prasto miego ir panaAių nodateklių. Nuga- 
Tone yra parduodamos pas visus vertelgas. 
Pabandykit btitelj ir pastebėki! puikias pa
sekmei, kurids pasirodyk i keletą tienų. Jei 
jusi} vertelga neturi jų pas save šlake, rei
kalaukit. kad jis užsakytų jums iA olselio 
vaistinės.

r ai; i....................................... -
■' » ll« fa* *1 a 1 Į «

Nauji Modeliai 
Radios

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

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

Tel. Boulevard 4705

i Pradedu Biznį
1) RE AL ESTATE, 2) Visokios 
S|8ies: Apdraudę (INSI ’ K A NCE) : 

uo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvastie? ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu bizni per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted SI. 
Tel. Rooaevtlt 8500

GYVENIMAS
Mineliui* žurnalai

900 W. 52nd Street 
OHICAGO

Prenumerata metami 
Pusei met« --------
ICopija

Užrašyk “Gyvenimą” 
savo giminėms j Lie
tuvą, nes Lietuvos 
žmonėms Gyvenimas

■M
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

■ ■ ■ ■ ■—■—— 1

Bridgeportas
Mirė Stanislovas Vaišvilas

Po sunkios operacijos ligoni
nėje mirė Stanislovas Vaišvi
las, 36 metų sulaukęs. Gyveno 
jis adresu 2907 So. Lowe avė.

Velionis pašarvotas namuose,

kaip 'brangiai jai atseitų) pa
laikyti taikų, pasiskubino nera
mumų vieton.

Sakoma, kad dėl taikos ir 
“tautų lyga“ nukentėjusi.' Esu, 
kai mama apirusi vienam poli
cininkui iš “fronto“ ties ta vie
ta, kur kojos digsla, tai šis ir 
atsisėdęs ant grindų. — Kep.

Pareiškimas
“Naujienose“ balandžio 26 d. 

n r. 192, tilpo p. J. Vaičkaus 
toks pareiškimas:

“Sėdėdamas viename lietuvių

Tad aišku, kad p. Vaičkus ne 
savo pinigais apdraudę mokėjo, 
o velionies Sankuno pinigais, 
kuriuos p. Vaičkus jam buvo 
skolingas už lošimus. Tačiaus 
ir tuos $2..00 p. Vaičkus, vė
liaus, darant su manim atskai
tų už lošimų, nuo manęs atro- 
kavo. Keista, ar ne? Kada ve
lionis J. Sankunas apsidraudė, 
tai pirma mokestį (80c) jis už
mokėjo pasiskolinęs iš J. Vir- 
džio, o kita mokestis, viršminėti 
$2.00, prisiėjo man panešti. Tai 
kur gęrb. p. Vaičkus galėjo 
mokėti ?

triūsų ir pasišventimą ir net 
nuostolį, o čia visai priešingai 
išeina. Ką padarysi, jau taip 
sviete buvo, yra ir bus: už ge
ra blogu apmokama..

Kas link pastatymo velioniui 
J. Sankunui paminklo, kad ir 
menko (Head Stone), aš pasi-i 
tikiu, kad mes visi jo scenos 
draugai ateinančių žiemų suren-l 
gsime tam tikslui vakarų, o vi
suomenė šį musų darbų parems.

—B. Vaitekūnas.

Graborfai Akių Gydytojai Įvairus Gydytojai

S. D. LACHAVICZ Tel. Victnr. 6279
DR. G. SERNER

kuriuose gyveno. Laidotuvės 
bus 20-tų dienų rugsėjo (ket
virtadienyje) 8 vai. ryte iš na
mų j Šv. Jurgio parapijos baž
nyčių, o iš ten po pamaldų, 
kūnas bus nulydėtas i Šv. Kazi-

restorane netikėtai išgirdau 
kalbant apie a. a. Jonų Sanku- 
nų ir mane, buk aš gavęs In
surance už Voną Sankunų $500.

Kadangi esama tokių kalbų, 
tai skaitau reikalinga pareikšti,

Kadangi paskutiniu laiku aš, 
taip sakant, buvau velionies Jo
no globėjas, jam patariau apsi
drausti, o kada jis mirė, jo kū
nų parvežiau iš County Hospi- 
tal ir ten visas popieras pasi-

PRANEŠIMAI
Atyda Mildos Teatro B-vės 

šėrininkams
Extra susirinkimas šėrininkų 

Mildos Teatro Bendrovės atsibus 
rugsėjo 30 d., Mildos Bendrovės na
me, 3140 S. Halsted St., 1 vai. po 
pietų.

Lietuvis Graborius Ir 
BalsamuotojM

1814 W. 18rd PL 
Cbicaco, 111.

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

Uetavis W Specialistas 
8265 So. Halsted St. 

Valandos: nuo 1 iki 8 vakaro 
NediHoj nuo 10 Ild 1

J. F. RUDŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS

mieto kapines.
Paliko nuliūdę moteris Gen- 

drutė, dvi dukterys ir sūnūs.
Aa. Stanislovas Vaivilas mi

rė pirmadienyje, rugsėjo jo 17 
diena, 8 vai. ryto.

Laidotuvėmis rūpinasi pp. 
Eudeikių įstaiga, 4605 So. Her
mitage avė. —Rep.

18-tos gat. apielinkė
Smarki karė.

Pirmadienyje, 17 d. rugsėjo, 
taip apie 2-ra valanda dienos, 
einu Canalport avė. trolielių 
ieškodamas. Jų nėra. Gatvėse 
vaikų mažai. Jie visi mokyklose 
ir praeivių neužkabinėja. Bū
rys vaikėzų, kurie gali būti 
jau holdaĮieriai, tingiai sugulę 
ant gonko didelio trobesio, 
blaško dailus. Jiems, matyti, 
dar per anksti žebravoti. Iš 
saliu no išeina pora vyrų, bet ir 
tie tik tiek įkaušę, kad dar 
lengvai pajėgia eiti tiesia lini
ja, ir praeiviams nėra reikalo 
suktis iš kelio.

Taigi trolielių ne tik nėra, 
bet ir nematyti, kad jų bris. 
Ale štai policijos patroliaus ve
žimas. Tuoj paskui jį du mo- 
tocikliniu policininku ant tri
račio.

Net akys nušvito: dabar tai 
jau bus trobelių! — manau 
sau. Ir neapsirikau. Pasuko 
patroliaus vežimas j Union avė. 
Policininkai skubiai iššoko iš 
vežimo, motocikliniai taip pat. 
Visi — į namą iš kiemo pu
sės. Greta manęs pradėjo rink
tis minia. Ir ji, matyti, laukė 
taipgi trobelių.

Viduje pasigirdo bildėsis, 
paskui šauksmai, paskui, tur 
būt, imtinos. Pagalios prasive
ria durys. Policininkas kų tem
pia, ale negali ištempti. Dar 
pasitursina jis ir išvelka., ma
mų, pusėtino “saizo.“ Mama 
griebiasi ad veri jos. Neišsilaiko. 
Policininkai vienas tempia ma
mų, o kitas stumia mamų laip
tais žemyn.

Štai jau procesija ir nulipo. 
Mamos galva apdaužyta, kruvi
na. Policininkai mėgina mamai 
pagelbėti įsėsti vežiman. Ji te- 
čiaus, kaip galima suprasti, pa
tarnavimo nereikalauja ir ve
žiman sėstis visai nenori. Bet 
žinote kaip esti su policinin
kais: jeigu jie užsispiria kam 
nors patarnauti, tai patarnauja, 
kad ir prieš norą. Vargais ne
galėmis, prakaituodami jie įso
dina mamų vežiman ir nuva
žiuoja.

Kaimynai nenoromis skirsto
si, gailėdamiesi, kad “paroda“ 
taip greitai pasibaigusi. Klau
siu vieno-kito, kodėl išvežė 
manių. Man noriai papasakojo. 
Esu, buvę taip: vyras, žmona, 
(ta mama, kurių mačiau išve
žant) ir sūnūs dar sekmadieny
je pradėję tarp savęs pyktis. 
Išsyk motina su sūnumi karia
vę prieš tėvų, bet vėliau “fron
tas“ pasikeitęs.

Kadangi užėjusi naktis, tai 
padaryta karo paliauba. Pirma
dienyje mūšio paliaubos laikas 
išsibaigė ir karingieji žygiai at
naujinti. Kadangi karo pavojus 
grūmojęs apimti visų ramiųjų 
apielinkę, tai kas ten davęs i 
žinių “tautų lygai“ (Canalport 
avenue policijos stočiai). Pa
staroji, norėdama (kad ir kažin

kad Insurance paimti buvo įga
liotas B. Vaitekūnas; aš tiktai 
mokėjau Insurance už Sankunų 
kompanijai. Teisybė, kompani
jos agentas, p. Vilkisius, norėjo 
mane padaryti įgaliotiniu, bet 
aš, vengdamas įvairių kalbų ir 
nesusipratimų, atsisakiau.

Girdėjau iš p. Vilkisio ir pa
ties B. Vaitiekūno, kad pirmo
ji graboriaus Padžiaus sųskai- 
ta buvusi apie pusketvirto šim
to dolerių, taip kad yra vilties, 
jog šis tas liks pastatymui pa
minklo musų brangiam Jonui.

Todėl, jeigu yra kokios nors 
sųskaitos ar gal bus skolos, pra
šau kreiptis į B. Vaitiekūnų.

. Su aukšta pagarba.
J. Vaičkus.“

Kadangi p. J. Vaičkus aukš- 
į čiau tilpusiame pareiškime ap
silenkė sft teisybe sakydamas, 
buk jis už a. a. Jonų Sankunų 
mokėjęs kompanijai Insurance 
ir kad kompanijos agentas, p. 
Vilkišius, norėjęs jį, p. J. Vaič
kų, padaryti įgaliotiniu paimti 
velionio Jono Sankuno apdrau- 
dų $500, ir kadangi, matomai, 
tas jo pareiškimas sukėlė žmo
nėse kalbų, jog aš tuo pasinau
dojęs, tai skaitau reikalingu tą 
dalykų paaiškinti visuomenei 
kiek plačiau.

P-as Vaičkus, užbaigęs savo 
gastroles 1927 m., kuriose ir a. 
a. Jonas Sankunas dalyvavo, 
paleido jį, taip sakant, ant Die
vo valios, be skatiko prie du
sios. Prisiėjo man jį priglausti. 
Nuolatinio darbo Sankunui ne
gavus, daviau jam įvairių par
davinėjimui dalykų — trejan- 
kų, knygų, britvų ir t. t., ku
riuos buvau tam tikslui pirkęs 
dėl savęs. Nors tas darbas San
kunui su mano pagalba ir ne 
blogiausiai sekdavosi, tačiaus, 
kaip visi žinome, Sankunas bu
vo labai silpnos valios žmogus 
ir uždirbtų dolerį lengvai pra
leisdavo. Tokiu budu jis man

rašiau kaipo “Sponsor“, tai yra, 
prisiėmiau velionį palaidot, tai 
jokiu budu kompanijos agen
tas, p. Vilkišius, jeigu ir butų 
norėjęs, p. Vaičkų paėmimui 
apdraudos įgaliotiniu padaryt 
negalėjo; tai ve kame p. Vaič
kus savo pareiškime prasilenkė 
su teisybe.

Mano manymu, ne svarbu tu
rėtų būt, kas gavo pinigus. Ga
lėjo juos gauti ir p. Vaičkus, 
bile tik a. a. Jonas gražiai ir 
tinkamai buvo palaidotas; gra
boriaus bila ir velionies skolos 
užmokėtos, taip kad musų Jo
nas gali sau amžinai-ramiai il
sėtis.

Liūdna, labai liūdna, kad p. 
Vaičkus, žinodamas tikrųjų pa
dėtį, savo pareiškimu bandė 
kokį tai į mane šešėlį mesti, 
ažuot imtis tikro darbo velio
nies pagerbimui, paminklų pa
statyti, įsteigiant tam tikslui 
fondų, pradedant su tais $28.00, 
kuriuos jis paliko velioniui San
kunui skolingas.

Taipgi man labai nesmagu 
yra visuomenei pareikšti, bet 
kad būti atviru, turiu tų pada
ryti, būtent—kad net ir už vai
nikų nuo “Vaičkaus Dramos 
Teatro“ prisėjo man iš Jono ap
draudos pinigų apmokėti.

čia noriu pastebėti, kad gra- 
boriaus p. Kadžiaus bilų buvo
$577.00, t. y., viršijo sumų Jo
no apdraudos. Tačiaus p. Ka
džius, pagerbdamas velionies 
Jono Sankuno visuomeninį vei
kimų dailės srytyje, sumažino 
savo bilų iki $378.00, už kų tik 
galima firmai Kadžius and Pav- 
lovvicz tarti širdingiausių padė
ka.

Aiškumo delei čia paduodu 
pilnų atskaitų Jono Sankuno 
laidotuvių išlaidų:

Išmokėta:
Graboriaus bila ........... $378.00
Kvietkininkui už “Vaič

kaus Dramos Teatro“ vai-

Propozicija yra paduota pirkti 
namą mokant po $8 už šėrą. Siame 
.susirinkime bus jūsų užduotis bal
suoti už šia propoziciją parduoti 
namą ir likviduoti korporaciją, ar
ba prieš šių propoziciją.

Ateidamas susirinkiman būtinai 
atsinešk savo šėrus. Yra labai rei
kalinga, kad pributumėt i šį susi
rinkimą. šis yra paskutinis susirin
kimas.-^!. P. Ewald, sekr.

840 W. 33rd St.

Chorvedžių Domei. — Reikale 
Chicagos-Pasaulinės parodos, Sere- 
doje, Rugsėjo 19’ d. lygiai pirmą 
valandą po pietų, Beethoveno Kon
servatorijoje, 3259 So. Halsted st. 
įvyks Chicagos ir apielinkių lietu
vių chorvedžių svarbus susirinki
mas.

Nuoširdžiai yra kviečiami chor
vedžiai į šį pasitarimą.

— A. S. Pocius

Leb.-Gvardija 1). L. K. Vytauto 
ant Bridgcporto laikys savo mėne- 

' sinį susirinkimą Seredos vakare, 
7:30, rugsėjo 19 d., 1928, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted St. Visi draugai teiksitės laiku 
pribūti, nes randasi svarbių reika
lų svarstymo.

— V. Kacevičia, Nut. Rašt.

KAZIMIERAS GASILONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rūgs. 16 dieną, 7:45 vai. vaka
re, 1928 m., gimęs Panevėžio 
apskr., Naujamiesčio parapi
jos, Gustonių kaimo. Ameri
koj išgyveno apie 40 metų. Pa
liko dideliame nuliudime mo
terį Ludviką, po tėvais Dau- 
noriute, 3 dukteris: Kazimie
rą, Lily ir Elsę ir dvi sese
ris Lietuvoj: Elzbietą Mažei
kienę ir Oną Karčiauskienę ir 
brolienę Gasįlonienę ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, randa
si 2344 W. 23 PI.

I^iidotuvėa Įvyks 'ketverge, 
rugsėjo 20 dieną, 9:30 vai. 
ryto iš namų1 į Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j S v. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Kazimieras Ga- 
silonls giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą • ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius W. P. Pomiersky, 1059 
W. 32nd St, Tel. Blvd. 4421.

QR.ABOR.IUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar

nauju geriau ir pi- 
Siau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stls.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St- 
Tai. Victory 4088

Pastaba: Mano ofisai 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 karšt], atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedalioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone pvard 758t

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. Telenhone Plaza 3200

DR. G. lTmADGE
DENTISTAS

Dykai egzamiaadja. Be skausmo 
ištraukimas

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

TeL Cicero 49

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

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė, 
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL D464

J. F. Eudeikis Komp 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. TeL Blvd. 8201

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 3294 
Kuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Kes^ 6641 South Alhany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. NedCUoj 10-12 d.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS — 

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vvrų, moterų ir vaikų pagal nauiau- 
sius metodus X-Bay ir kitokius elek<« 
tros prietaisus.

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

nuo 6 iki 7:80 vaL vakare
Tel. Canal 3110 

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 arba Rendolph 6800

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS

Rea Telephone Plaza 8200 
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Residence Tel. Fairfax 63W

Musų patarrav i m a ■ 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
■anžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILŽŪ.

Lietuvės Akušerės
Phono Vfctory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
Stata Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

A. Vidikas-Lulevich

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street

* (Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Mapletvood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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 sutartį

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

Tel. Kenwood 5107
Va landos

nuo Q iki 11 vsd. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Res. Tel. Boulevara 6918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rea. 3201 South Wallace Street

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 Ubofl 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką Ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki g 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 ▼*!. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. dieną 

Phone Midway 2880

Advokatai

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2859 S. Leavitt St, Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 6257 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaeo. !U.

liko skolingas už įavorą, valgį, 
už skalbyklų ir pinigais $47, o 
p. J. Virdžiui $25 už kambarį.

Kadangi su darbu Sankunui 
nesisekė, aš ir J. Virdis jam 
pastebėjom apie atsilyginimų. 
Jis susirado kitur gyvenimo 
vietų, būtent, pas p. V. Stik
lių, o vėliau pas J. Karalių, ku
rie jam už gyvenimų nieko ne- 
rokavo, nes jis jiems šiek-tiek 
dirbdavo. Tur būt p. J. Vaičkus 
dar atsimena, kad kartų pas 
mus (mane ir J. Virdį) užėjęs 
ir radęs čia Sankunų, taip pa
sakė: “Jonai! pas mane (Vaič
kų) už lošimų yra tavo pinigų 
$28.00, tad ryto einame pirkt 
tau drabužių“. Sankunas į tų 
taip p. Vaičkui atsakė: “žinai, 
dabar prieš Kalėdas viskas 
brangu, įio švenčių tų padary
sime“. Taip dalykas ir liko.

Sankunui nebeprisiėjo siuto 
pirkti, tiktai iš tų pinigų 
($28.00), kuriuos p. Vaičkus 
buvo Sankunui skolingas, p. 
Vaičkus karta užmokėjo Sanku
no apdraudę (Insurance) $2.00.

nika .............................. 20‘.00■ i
Už drabužius (siutų) pa

laidojimui ............... 25.00
J. Virdžiui, Jono Sankuno 

skola už kambarį ... 25.00
B. Vaitekūnui už aukščiau

minėtų skolų ............... 47.00

Viso $495.00
Iš apdraudos kompanijos 

gauta $500.40, tad išrodo lig 
butų pas mane likę $5.40. Čia 
irgi turiu paaiškinti. Kadangi 
atlikimui visų formalumų ligo
ninėje, su apdraudos kompani
ja, koronerio tyrinėjimai, su 
graboriu, daktaru ir kitais daly-: 
kais rūpintis prisėjo man, be
veik visų savaitę sugaišti ir sa-! 
vo darbo nedirbti, žinoma, i 
ir gaunamos algos $25.00 ne
gauti, tai nesant daugiau pini
gų , negu gauta iš apdraudos 
kompanijos, turėjau pasiten
kinti tais likusiais $5.40, tokiu 
budu dar turiu tikro nuostolio 
$19.60.

Aš manau, kad kas nors tu-1 
retų būti man dėkingas už

Rusiškos ir Turkiškos
12th STREET

Tai. Kedzia 8902

3514-16 Rooeevelt Rd. 
arti 8L Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

A a+a a
DOROTHY LAWRENCE 

s 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Panedėlyj, Rugsėjo 17 dieną, 
7:30 valandą ryto, 1928 m., 
sulaukusi 13 metų amžiaus, gi
musi Chicagoje. Buvo 7-tame 
grade. Paliko dideliame nu
liūdime motiną Jievą, tėvą 
Adomą, seserį Eleonorą ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 5709 S. Carpenter St.

Laidotuvės ketverge, rugsė- 
jo-Sept. 20 dieną, 9:30 vai. 
ryto iš namų j Visitation 
Parish, W. Garfield Blvd. pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Dorothy Law- 
rence giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvai ir Sesuo

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus & Co., Telefo
nas Canal 3161.

ĮU.JW>1iW r^Tinriii ,naa_Fgss.r> *

NAUJIENŲ: ■ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 jaL po plot

i .i ■!

AKUŠERKA 
3101 South Halsted Street 

Kampas 31-mos gatvės 
Phone Victory 1115

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r 1- 
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.

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

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

Namų telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

A A. OLIS 
ADVOKATAS 

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

Vakarais
8241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios
■ — ■ i. i i

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,

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn SL, Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedšliomis nuo 9 Iki 12 ryto

Akiu Gydytojai

ŽMOGAUS
AKIS

I Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 

į kainos, arba pedleriai sįulo akinius 
Į vaikščiodami iŠ namų į namus- Prak- 
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūstančių ypatų ir turiu 20 metų 
pnrktikos.
Jei'abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr? A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenwood 1752

Phone Boulevard 1401 \

DR. V. A SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St 

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

JOHN B. BORDEN 
(Jobu Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St. Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 74 

Telephone Roosevelt 9090 
Namą Telefonas Republic 9600

St.

Ofiso TeL Vieton/ 7188 
Rez. Tel. Hemlocc 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Habted St

Įvairus Gydytojai
Ofiso TfcL Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191 

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St, Chlcago 

arti 31st Street 
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
NediUomis ir Iventad. 10—12 dieną

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPIJE BLDG. 
77 Weet Washington Street 

Cor. Washington and Clark S ta. 
Ofiso Tel. Central 2978 

' Namų Tel.: Hyde Park 8895

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tek Pullman 5950 

Namų TeL Pullman 6377
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Politikierius ne lengva 
teisti

šiuo laiku eina preliminaria 
tyrinėjimas bylos prieš Morrisą 
Ellerį, miesto kolektorių, jo sū
nų — kriminaliu teismo teisėją 
Emanuelį Ellerj ir jų bendrus 
politikoje. Traukiamieji teisman 
politikieriai yra kaltinami Įvai
riais nusikaltimais.

Tiek kaltinamieji politikie
riai, tiek advokatai, kurie juos 
kaltina, buvo sutikę pavesti by
lą nagrinėti teisėjui O’Connor. 
Dabar tečiaus kaltinamųjų ad
vokatai reikalauja, kad juos 
teistų ne teisėjas O’Connor, bet 
kitas kuris teisėjas. Kaltinamų
jų advokatai argumentuoja, 
buk teisėjas O’Connor nesąs be
šališkas.

Gi kaltintojai (prosecution) 
nurodo, kad Ellerių advokatai 
negali reikalauti teisėją O’Con- 
norą pakeisti kitu; kad teisė
jas O’Connor esąs bešališkas ir 
kad kaltintojai ir kaltinamieji 
(t. y. abi pusės) sutiko pirmiau, 
idant O’Connor butu teisėjas 
šioje byloje.

Ar Elleriai laimės, parodys 
ateitis. Dabar tik galima pasa
kyti, kad patraukti teisman 
stambius politikierius yra ne 
lengva.

Policija ieško juod* 
rankių

A. Frank Ranieri,.4901 Alt- 
geld Street, aplaikė dar vieną 
laišką. Jame, už sugrąžinimą jo 
10 metų sunaus VVilliam’o, rei
kalaujama $15,000. Iš karto, 
kai tik vaikas buvo pavogtas, 
piktadariai reikalavo $60,000.

Juodrankiai šiame paskutinia
me reikalavime grūmoja nu
kirsti vaiko galvą, jei pinigai 
nebusią jiems sumokėti tuo
jau.

Policija suskato ieškoti pik
tadarių nauju įnirtimu. Ji sako, 
kad trys nariai juodrankių gen- 
gės, pavogusios jauną Ranieri, 
jau yra areštuoti. Policija ieš
kanti dar trijų. Ji žinanti jų 
vardus, bet vardų neskelbianti 
kolei ieško piktadarių.

Kabinsis prie automo
bilistų

Miesto tarybos finansų komi
sija pavedė R. II. Donneley 
kompanijai padaryti surašą vi
sų žmonių, kurie turi automo
bilius Chicagoje. Kada tą sura
šą gaus, komisija peržiūrės, ku
rie esančiųjų surašė yra įsigiję 
laisnius, o kurie dar ne. Tiems, 
kurie nėra įsigiję laisnius, bus 
pasiųsti laiškai su paraginimais 
išsipirkti laisnius. Jeigu tatai 
negelbės, tai šie žmonės bus 
traukiami teisman. Sakoma, kad 
nuo to laiko, kai pradėta tyri
nėti, kas važinėja autais be 
laisnių, jau automobilių savi
ninkai sumokėję daugiau, kitip 
milioną dolerių už laisnius. Ti
kimasi, kad dar milionas bus 
stimokėtas.

Politikieriai darbuojasi
Politinės partijos, įvairios 

organizacijos ir net kai kurios 
bažnyčios pradėjo varyti smar
kų vajų, kad paskatinus juo 
daugiau piliečių užsiregistruoti, 
idant jie galėtų balsuoti lapkri
čio 6 d. — prezidento ir kitokių 
politikierių rinkimuose. Regis
tracijos dienos rugsėjo 29 ir 
spalių 9.

f„—,—_— j------------------- ... ■_Į.LL.l -J-. EJSj

E R B. Naujienų skai-

I
Kjtytojos ir skaitytojai Į 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
; skelbiasi Naujienose.
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Tarp Chicagos

Lietuvių
Žurono pranešimas

Pranešu visiems savo stu
dentams, kad per tūlą laiką ne
galėsiu duoti lekcijų, nes rugsė
jo 17 d. einu ant operacijos. 
Operaciją turėsiu nosyj. Neži
nau, kiek ilgai reikės pasirgti. 
Kai pasveiksiu, tai vėl pradėsiu 
mokinti.—J. žuronas.

Cicero
A. a. Jono Šimkaus laidotuvių 

atbalsis ir padėkavonė

. Jonas Šimkus iš Lietuvos pa
ėjo iš Kretingas apskričio, Ve- 
viržienų parapijos, Aisienų 
kaimo. Sūnūs neturtingų tėvų, 
nuo pat jaunystės turėjo dirbti. 
Sulaukęs 24 metų amžiaus, at-
keliavo į šią “aukso” šalį lai
mės ieškoti. Amerikoj dirbo 
sunkiai, bet buvo taupus, nes 
nusipirko dvejus pragyvenimui 
namus. Taipgi buvo taikaus 
budo, todėl su savo draugais 
gražiai sugyveno, o ir draugų 
buvo mylimas. Ir taip tęsda
mas taikų gyvenimų, tikėjosi 
senatvėje susilaukti šviesesnės 
ateities.

Bet štai ir nelaimė. Haw- 
thorne namą betaisant, pasto
vams paslydus, Jonas Šimkus 
iš antro augšto nupuola ant 
cementinio tako tiesiog ant 
galvos. Nuvežtas į ligoninę, 
ant. rytojaus, tai yra, rugsėjo 
6 d. 2 vai. ryto persiskyrė su 
šiuo pasauliu, palikdamas di
deliame nubudime moterį, du 
sūnūs ir dukterį.

Laidotuvėms patarnavo gra- 
borius Lechaviče, o namuose 
labai pavyzdingą tvarką vedė 
draugas F. Lenkartas. Čia rei
kia pastebėti, kad a. a. Jonas 
Šimkus tikrai buvo draugų my
limas, nes prie grabo buvo 15 
vainikų. Rūgs. 10 d., prieš 9 
vai. ryto, pribuvo šv. Mykolo 
ark. bažnyčios klebonas išlydė
ti. j bažnyčią. Pirm lydėsiant 
j bažnyčią, išnešus kūną iš na
mų, paveikslininkas nuėmė ve- 
liono ir vainikų paveikslą. Nu- 
lydėjus bažnyčion, atsibuvo už 
velionies sielą gedulingos pa
maldos, o po pamaldų minėtas 
klebonas pasakė pamokslą.

Po pamokslo liūdna procesija, 
susidedanti iš 21 automobilio, 
pasileido šv. Kazimiero kapinių 
link. Kapinėse nuimta velio
nies ir visų palydovų paveiks
las. Tuomi ir užsibaigė šios 
liūdnos ir pavyzdingos laidotu
ves.

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantj

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dant|.

Užpylimas taip pigiai kaip $1 
Pleitos taip pigiai kaip $7.50
Pleitos pataisomos už $1.50 

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1 

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas 
Tel. Monroe 4484 

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

po pietų

Varde moters, šunų ir duk
ters tariu širdingą ačiū grabe
liui I^echovičiui ir F. Lenkar
tui už nuoširdų patarnavimą, 
taipgi visiems gimusioms ir 
draugams už skaitlingą atsilan
kymą atiduoti paskutinį patar
navimą. Ilsėkis mielas drau
ge, šios šalies šaltoj žemelėj, 
o tavo moteris, sūnus ir duk
tė ilgai, ilgai liūdės tavęs.

—Gandingos Ignelis.

Town of Lake
Valteris Vielų s, 4545 S. Her

mitage avė., jo žmona ir jų sū
nūs Frankis, 10 metų bernai
tis, išvažiavo Į Palos parką gry
bauti. Kitu autu, bet toj pačioj 
kompanijoj, važiavo p. F. Kulp- 
šis.

Atvažiavo visi į Palos parką. 
Susirado, kaip jiems rodėsi, pa
togią vietą autams pastatyti, 
truputj nuolaidžiai į pakalnę. 
Pastatė autus ir nuėjo grybau
ti.

Pasiliko vienas Vielų sūnūs, 
10 metų Frankis. Jis atsigulė 
po medžiu ir užmigo. Tuo tar
pu vieno automobiliaus stab
džiai (brėkiai) atsiliuosavo. Au
tas pradėjo važiuoti pakalnėn 
— iš karto povai, toliau — grei
čiau.

Pakalnėj, netoli medžio, kur 
vaikutis miegojo, autas pasuko 
į šalį ir užbėgo ant jo. Vaiku
čio tėvai pasiskubino sužeistą 
sūnų gelbėti, bet bernaitis pa
kelyje į ligoninę mirė. 

♦ * *
Patrick Lillis, 26 m., 4739 

Congress st., mirė German Dea-' ir antriems morgičiams. Pi- 
conese ligoninėje. Jį užgavo au- kainos. Nėra “red
tas ties Robey ir 47-ta gatve, 
šoferis auto, P. Guyda, 4940 S. 
Maplewood avė., areštuotas.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

CLASSIFIED ADS
Educatlonal

Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

Mes išmokinsime jus DESIGNING, 
kirpimo ir siuvimo i trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932 

Mlscellaneous
(vairus

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

THOMAS, 
Tel. Michigan 2570

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

alavo jam ir popieruojam. Užlai
kėm maleva, popierą, įtikiu* ir t t 

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

SKOLŲ ISKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL. CLAIM3 
SERVICE BUREAU

Room 801 
168 W. Washington 

Main 4020

CH. SYRT0WT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas 

2082 W. 18 St. Tel. Canai 1269

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ir fumisai, grotos — 
vandenio {taisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

TAISOM STOGUS, 8 taisymai $4. 
Stogus sutaisom. 
sur.

Mes einame vi- 
Darbas garantuotas.

7752 Racine Avė.
Tel. Triangįe 5082

■

[ CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service

Biznio Patarnavimas

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

FI.UMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APROKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroo 0455
Musų inžinierius ateis pas jus. Mes 

parduodam tik materijolą arba 
įtaisysime viską dol jus.

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St.

Kampas Lake ir Halsted SU

su-

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

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

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Stewart 2992

po 6 vai. vakare Englevvood 2544

AR JUMS KAS NORS 
z SKOLINGAS PINIGŲ ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

Financial
Finansai-Paskolos

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

Mes turime užtektinai pi
nigų paskoloms, pirmiems

tapė .
HELBERG BROS

Room 607
192 N. Clark St.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6798-6716

Morgičiai pirmi ir antri 
• nuoiimčiaia padaromi ( 24 

valandai.
Mūzų illygos bua juma naudlngoa. 

KreipkiUa paa 
M. J. KIRAS, 
8885 So. Halatad SL

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eightecnth Bond & Mortgage Co. 

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

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $2O€ 
arba $800, imama legali nuoHm* 
U. Pinigui gausite | 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermllatm Avė.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUST1N. MACKIEWICH
2342 So. Leavitt SL

Phone Canai 1678

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

| 2 dienas

PETRZILEK BROS.
' 1647 W. 47 St

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

‘ Petrzilek Bros.
1647 W. 47 St.

Personai
AsmeniĮ Ieško

su
ir

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vaikas prie išne
šiojimo “Naujienų” Kensington, III. 
Tėvai iš Kensington apielinkes, ku
rie norite, kad jūsų vaikas nešiotų 
“Naujienas” — malonėkite tuoj duoti 
žinių telefonu “Naujienoms”. Tel. 
Roosevelt 8500.

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

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

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

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergaite prie na- 
tnų darbo mažoj šeimynoj.

Tel. Spaulding 4797

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

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

STANKO & CO.
REAL ESTATE 
5076 Archer Avė.

x Tel. Lafayette 6036

nedaleiskite kad atimtų už 
o pasimatykite su mumis.

vis-

For Kent
RENDAI fruntiniai 2 kambariai 

su visais parankumais. 2-ros lubos.
3422 So. Lowe Avenue

Radios
TURIU parduoti mano clek- 

trikinį radio su kabinetu ir vi
sais tūbais. Priimsiu $50 cash 
už viską.
1411 Milwaukee Avė. 1-os lubos

Musical instrumente
Muzikos Instrumentai

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

Kreipkitės
1418 N. Wood St. 

Imos lubos

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

Pa-

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

NORAH LEE
8941 Roosevelt Road 

Ist floor

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

SINGER’IO ir WHITE’O siuvamos 
mašinos $9,00 ir aukščinu, sudeda
mos elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove Avė.

Automobiles
Lincoln Sport Phaeton.... $1200 
“ * ■ * “ $1000

$775 
$950 
$750 
$700

Buick sedan & pas......
Buick sedan 5 pas.......
Oakland sedan naujas 
Pontiac sedan naujas . 
Chandler luke naujas .

1926
1928
1927
1928
1928
1927
1927 Studebaker 7 pas.............. $950

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St.

Automobiles
NAUJI MODELIAI

Nuo 8 dienos Liepos, Jau Studeba- 
ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau {rengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai {rengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

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

President “Stright Eight” 6 pas. pil
nai {rengtas kaštuoja .... $1855.00
Manantys pirkti arba mainyti ant 

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

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai 

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

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

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

Chicago, III.

“GERMAN Police Dog” pardavi
mui labai pigiai, 11 . mėnesių senas.

6612 So. Sacramdnto Avenue

Business Gasutcea
Pardavimai Bizniai

DELIKATESEN krautuvė parsi
duoda, įmokant $550, likusius mėne
siniais išmokėjimais. Renda $40.00 
su 5 kambariais. 715 48 Place.

PARDAVIMUI grosemė, netoli lie
tuvių bažnyčios. 4541 S. Hermitage 
Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer
nė senai biznis išdirbtas, tarpe mai
šytų tautų, lietuvių daugiausia apgy
venta. 4538 W. 63rd St. Hemlock 
1053.

DELIKATESEN krautuvė parsi
duoda labai pigiai seniai išdirbtas 
biznis. 6028 So. Peoria St.

BUČERNĖ pardavimui arba mai
nymui. Išdirbtas biznis per dauge
lį metų. Biznis cash. Savininkas 
parduoda labai pigiai arba mainys 
ant lotų arba automobiliaus.

3352 So. Halsted Street 
Yards 6751

PARDAVIMUI arba mainymui 
grosemė ir bučernė.

Tel. Prospect 0963

PARDAVIMUI bučernė, vaisių ir 
daržovių krautuvė, lietuvių apielin- 
kėj, Šalę National Tea krautuvės, 
Ciceroj. Pamatyk savininką 1321 
Highland avė., Berwyn, III.

GROSERNĖ ir bučernė. Geras 
biznis, negaliu apsidirbti, nemoku 
bučeriauti. 6 ruimai pagyvenimui.

3213 Pamell Avenue

EXTRA. Pardavimui restauranas 
ir rooming house.

3717 So. Halsted Street

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

STOLTZNERIO 
BUDAVOTI 

NAMAI
IŠTAISYTOS GATVĖS IR ELĖS 

NĖRA ASSESMENTŲ
Buk neprigulmingas nuo namų 
savininkų. Veik šiandien, tik 
aprubežiuotas skaitlius yra tokia 
kainą.

$8,700 — įmokėti
$500

$25 Į MĖNESI IR NUOŠIMTIS 
5 KAMBARIŲ BUNGALOWS 

Dideli užpakaliniai porčiai 
“Quaker” plieninis fumisas 
{mūrytos maudynės, ant kojos 
prausykla. Pilnos mieros žiursto 
sinka. Pastogė su grindims. Vi
dus gražiausia dekoruotas.

ŠITIE BUDINKAI RANDASI 
ANT SEELEY AVĖ.

tarpe 77tos ir 78tos gatvės. 
Vienas blokas nuo 79-tos gatvės 
karų linijos, 2 blokai nuo publiš- 
kos mokyklos ir bažnyčios, čia 
yra greitai auganti apielinkė, 
pietų daly miesto, kur verčia 
nuosavybių greitai kyla.
ARBA JEIGU JUS TURITE 
SAVO LOTA NEREIKIA NEI 
PINIGŲ PABUDAVOTI PAGAL 

Stoltzner systemos 
BUNGALOWS — 2 FLAČIAI 

IR 3 FLAČIAI.
Šauk musų arčiausią ofisą, pa
matyk musų {vairias spesifikaci- 
jas ir planus, taipgi kainas. 
Stoltzner Constr. Co.

7408 So. Halsted St. 
Triangle 8704-10801 
8825 N. Cicero Avė. 

Palaside 6270-1-2 
184 N. La Šalie St.

Central 5901-2-8

DARBININKO žmogaus namas, 6 
kamb. namelis, šiltu vandeniu šildo
mas—2 lotai, kaina $2700, $200 įmo
kėti, o likusius lengvais išmokėji

mais, 2031 W. 35 St. Lafayette 0909.

Real Estate For Sale
NamaLžemi Pardavimui

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

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

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

J. A. LYNCH, 
40 N. Dearborn St

Central 8654

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

• WALTER J. PAUL 
6601 So. Westem Republic 4170
8236 W. 55th St. Hemlock 2389

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

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

JOHN IBACH 
Real Estais. 

1046 E. 43 St.
Phone Oakland 4681

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

MES TURIM GERIAUSIUS IR 
DIDŽIAUSIUS BARGENUS 

ANT NORTH ŠUORE
Nuosavybės čia kila vertėj 

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

803 Ridge Avė., Wilmette, 
Tel. Wilmette 364

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

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

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

RILEY & KRAUSHAAR 
3121 N. Cicero Avė. 

Palisade 9600

BARGENAS. Kam reikalingas lo
tas ir 2 karų mūrinis garadžius; 
kaina $1300.00, o jei norėsite, tai 
ir bungalow pigiai pastatysiu, šau
kite Prospect 7216.

Negirdėti Mainai
IŠSIMAINO bizniavas kampinis 

muro namas, su 2 Storais ir 6 fla- 
tais, extra lotos ir 2-jų karų ga
ražas, namų parankamai vėliausios 
mados. Parduosiu už $55,000.00 ar
ba mainysiu ant private namo, ne
paisant apielinkės, Summer resort, 
farmos, bizniavų lotų, arba kas tu
rite furniture ar hardware Storą, 
priimsiu kaipo pirmą {mokėjimą.

IŠSIMAINO naujas bizniavas mu- 
rę namas, Storas su 2 flatais, ir 
2-jų karų muro garažu, namas ran
dasi ant Archer Avė., netoli dide
lio teatro. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant 2-jų flatų private na
mo ar bungalow.

IŠSIMAINO 3-jų flatų muro na
mas, ant grosernės, arba ant loto. 
Namo kaina $8,500. Su viršminė- 
tais reikalais kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Vertės $9000 
Parduosiu už $7500 
$1000 {mokėti, o likusius kaip ren- 

dą, galite kraustytis tuojaus, 5 kam
barių mūrinė, garu apšildoma, be
veik nauja bungalovv randasi

552 E. 91st. Place 
arti parko ir mokslainės.
Del informacijų pašaukit 

Normai 4400.




